
.{mm. 

mÈmiüi 

VRIJDAG 24 J U U M ^JTe^t^^ANG- NR.30 • 33 ir. 

s ^ ^ ^mdn!!»^-- »>»«* 

r^ïgss^^ % 

^ * : ^ 

p? 

^ ? ^ 

"«JWrt* 

0,':^% 
-^ l l**» '^ 

«."*!»• 

® f 

^ . r * - ' e 
>*- IJ 

L^V^ 

W jf> 

r 11̂ :* 

i 
• * » * • ' 

?w*« i^SK 

[iritï^^»i 

:;t 1" ' n . 

ïi-n* 

' 1 ',\ 

'»-•' x j 

IX; 

^«SSyBHMClJllibAl 

^ 

Jïffllllljf^^ 
A'R C H E O L o G I E 

GRAVEN NAAR DE 
DERSTE STEEN 

^ ' 

CT^n 1^ I 

mm 



[HMMQMnnSI! 

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

TERNAT 
02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

ï^diil^-^i 
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 

nv de winne-fabrisac 
<. 

migrostraat 128 
\ ''iB 9200 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

BLOEMEN ROUWKRANSEN 
BRUIDSTUILEN 
ZAALVERSIERING 

I > 
I E T R A pvBA 

w | / HEIHOEFSEWEG 1 
g y ^ 2520 EDEGEM 
0ik'S^ 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 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

^aan brugge-oostkamp 
K 050/35 74 04 .^ r 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
TeL 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaverij 
AFD NINOVE - 9400 

Steenvî eg naar Aalst 496 
Tel 053-66 83 86 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

DELILLE Jan 
D.D.H. Verzekeringen 

& Hypoteken 

Kempenstraat 3, 3590 Diepenbeek 
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 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 
HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

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



HET LAATSTE 
KONFUKTDOSSIER 

D
E toespraken van de koning lijken de jongste jaren 
meer en meer politieke richtlijnen, ook dit jaar ging 
Boudewijn op de politieke toer Natuurlijk is zijn rede 
in eenklank met het bestaande regeerakkoord, maar 
zo'n tekst is waard wat alle regeringsleden en hun 
partijen er uiteindelijk (willen) van uitvoeren 

De mededelingen van persoonlijke aard zullen de 
„beste landgenoten" die begaan zijn met de gezond
heidstoestand en de geruchten over een mogelijke 
troonsopvolging ongetwijfeld plezieren, maar de poli
tieke inzichten van de koning moeten waarnemers die 

zich over de toekomst van dit land buigen in hoge mate boeien 
Dat de koning het onverbloemd over federalisme heeft is geen 

nieuw gegeven, dat hij verregaande nchtlijnen afkondigt over de 
toepassing van de federale spelregels moet tot nadenken stem
men Want Boudewijn sprak duidelijk over federale loyauteit, 
regionale autonomie, Sociale Zekerheid, stuk voor stuk delikate 
onderwerpen die in de zo pas gehouden dialoog van volk tot volk 
aan bod waren en een akkoord verhinderden 

De woorden van Boudewijn klinken fraai, maar staan ver af van 
de realiteit Als Boudewijn zegt dat het ,,een illuzie zou zijn te 
geloven dat de nationale staten geen rol meer zullen spelen in 
een federaal Europa" maakt hij zich illu-
zies Hoe meer bevoegdheden de re
gio's, m ons geval Vlaanderen en Wallo
nië, zullen verwerven, hoe minder,,Bel
gië" er zal overblijven Als de Ecu de 
Belgische munt zal vervangen, haast alle 
bevoegdheden en middelen bij de regio's 
zullen liggen en de buitenlandse verplich
tingen door ,,Europa" zullen verzorgd 
worden zal er van België wellicht alleen 
nog een hoofdstuk in het geschiedenis
boek overblijven 

Wanneer dit proces zich zal voltrekken 
IS nu nog met te voorzien, dat het met kan 
uitblijven is zeker En wat zal België dan 
nog betekenen' Door zo nadrukkelijk op 
zijn uitstekende gezondheid te wijzen will Boudewijn ons ,, met 
groot genoegen, nog vele jaren kunnen dienen " Het klinkt alsof 
het staatshoofd dit proces m hoogst eigen persoon wil begelei
den 

Omdat de federalisering van België in het gedrang komt en de 
roep naar separatisme duidelijker wordt heeft de koning de 
partijen aan de knelpunten herinnerd Hij beseft dat de obstakels 
breekpunten kunnen worden wanneer zij met vlug kunnen 
worden vermeden 

Als dit land voor een federale struktuur heeft gekozen dan 
moeten de regels ook korrekt worden toegepast, de solidariteits-
mekanismen moeten eerlijk werken, dat is mooi gezegd, maar 
moet dan ook voor alle deelnemers van de federatie gelden En 
daar ligt het paard gebonden 

Mede-voorzitter van de dialoog, Hugo Schiltz heeft er in een 
recent vraaggesprek met De Morgen nog op gewezen dat de 
Franstaligen dichtklapten toen door de VU gevraagd werd dat 

alle instellingen van de Sociale Zekerheid gevraagd werd om 
geregionalizeerde statistieken bij te houden ,,zodat we eindelijk 
zouden weten waarover wij praten " Een absoluut veto was het 
antwoord van de Franstaligen ,,alsof het met mag geweten zijn", 
voegde Schiltz er aan toe Het bevestigt de stelling dat de 
Franstaligen België wat graag als melkkoe verder willen gebrui
ken, dat daar plots een einde aan komt willen zij koste wat kost 
vermijden Dat de koning daar in zijn toespraak over handelt 
duidt op het feit dat er geen fatsoenlijk akkoord mogelijk is tot 
zolang aan de met-objektieve transferten een einde komt 

Dooddoeners als zouden bewoners in het zuiden van dit land 
meer geneeskundige zorgen behoeven dan die van het noorden 
gaan met langer op Dat de werkloosheid er groter is kan zijn, 
maar deze materie is een bevoegdheid van de gewesten en dus 
ligt de verantwoordelijkheid om daar wat aan te doen bij hun 
regeringen 

WIJ schreven hier reeds eerder dat de diskussie over het 
stemrecht voor Franstaligen in de Brusselse rand eigenlijk een 
achterhoedegevecht is en — voor wat ons betreft — met meer 
bruikbaar als drukkingsmiddel, dat hebben de Franstaligen aan 
de dialoogloogtafel ondervonden Het laatste grote konfliktdos-
sier zit hem in de financiering van de solidariteit Dat weet 

Boudewijn maar al te best, wil de verdere 
federalizering van dit land tot een fat
soenlijk einde worden gebracht dan moe
ten de twee regio's daarover een aan
vaardbaar akkoord afsluiten Anders is 
het met het koninkrijk helemaal gedaan 
En ook met de regering-Dehaene 

De jongste toespraak van Boudewijn 
mag dus als belangrijk worden be
schouwd en een waarschuwing aan de
genen die zo'n akkoord en dus ook een 
volledig federalisme proberen Ie verhin
deren 

De Vlaamse partijen aan de dialoog 
konden onmogelijk een akkoord tekenen 
waarin het einde van de transferten met 

vervat zit, de franstalige partijen konden geen akkoord aanvaar
den omdat ZIJ nog geen afstand kunnen doen van het Belgische 
geldreservoir waaruit zij naar believen kunnen putten 

Dat IS de patsituatie van vandaag veel wegen om uit dit kluwen 
te geraken zijn er met Voor ons is er maar een te volgen route, 
deze van een akkoord waarbij de twee gemeenschappen me
kaars territorium ten volle eerbiedigen, alle bevoegdheden toebe
deeld krijgen die volgens de federale spelregels de gemeen
schappen toebehoren, en een eerlijk solidariteitmekamsme in
stellen dat kontroleerbaar is en geen enkele gemeenschap 
schaadt 

Politici die zo'n akkoord met willen houden vijandschap tussen 
de gemeenschappen in leven zij dragen de verantwoordelijkheid 
voor een toekomst vol konflikten En bewijzen het volk dat hen 
heeft verkozen en dat zij beweren te vertegenwoordigen een zeer 
slechte dienst i 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 Vic Anciaux wil l<lacht neer
leggen tegen het Vlaanns 
Blok. Volgens Anciaux is het 
zeventig puntenprogramma 

van het VB over de migranten een 
schending van de Wet op het racis
me. 

9 Een paar weken terug zette 
algemeen VU-sekretaris 

Chris Vandenbroeke de 
schijnwerper op de Partij

raad. Deze week zijn het VU-kader 
en de VU-kiezer aan de beurt. 
^ f^ Archeologische vondsten 
I ^ spreken geweldig tot de 
I £ ^ verbeelding. De moderne 

technologie speelt bij de 
speurtocht naar het verleden een 
steeds grotere rol. Archeologie is 
een volwaardige wetenschap. 

^ ^ De oudste archeologi-
I / l ^^^^ vondsten in Vlaan-
I f deren dateren van zowat 

400.000 jaar geleden. 
Mogelijk zijn ze afkomstig van een 
late vertegenwoordiger van de 
homo erectus. 

^ f^ Op 7 augustus wordt het 
I VÊ De Pillecyn-jaar afgeslo-
I ^ ^ ten. De Federatie Vlaam

se Kringen wijdde aan de 
"Prins van het Vlaamse Proza" een 
gedenkboek. 

^ ƒ ^ Ter gelegenheid van de 
T ^ 1 100ste verjaardag van 

I ^ zijn geboorte verscheen 
"Uit het leven en werk 

van Karel Vander Espt". 

25 
po, een 
seerd in 

In het Museum voor Mid-
den-Afrika loopt een boei
ende en kleurrijke ten
toonstelling over de Kaia-
Amazone-volk gespeciali-
lichaamsschilderingen. 

ƒ ^ ƒ% Straks vinden de Olimpi-
^ 1 % sche Zomerspelen voor 

^ ^ ^J de twaalfde keer in een 
Europese stad plaats. 

Flandrien maakte een overzicht van 
de Vroege Spelen, van Athene 1896 
tot Berlijn 1936. 

/ % ^ ^ Het kan niet worden ont-
^ 1 1 kend: de Tour '92 bood 

^ ^J alle dagen spektakel. Van 
de ondergang van Le-

Mond tot de vechtlust van Chiapuc-
ci. 

(omslagfoto Instituut voor het Archeologisch Patri
monium van de Vlaamse Gemeenschap) 
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DOORDEWEEKS 

BOUDEWIJN 
De koning van de Belgen heeft het weer 

eens goed gezegd. Hij wil nog koning blijven 
zolang zijn gezondheid het toelaat (hij sprak 
over nog vele jaren), hij verklaarde zich o.m. 
tegen separatisme en racisme, tegen totali
tarisme. Hij verklaarde zich voorstander van 
Maastricht zelfs indien niet alle huidige 
lidstaten ermee instemmen. De vorst 
schaart zich hiermee achter de meeste Euro
pese. Ook zij willen, met weinig eerbied voor 
eerdere afspraken, Maastricht toch door
gang laten vinden hoewel het verdrag juist 
bepaalt dat indien één lidstaat het afwijst, het 
verdrag niet meer bestaat. 

De koning koppelde het Belgische federa
lisme ook aan het Europese federalisme. 
Men kan immers moeilijk beweren dat men 
enerzijds voorstander is van een echt 
federalisme, dus van een nauwere samen
werking met leren, Grieken en straks mis
schien ook Finnen, en anderzijds datzelf
de federalisme als voorbijgestreefd be
schouwen tussen Vlamingen, Walen, 
Brusselaars, Franstaligen en Duitstaligen. 

Dat kan nu volgens ons juist wel. Het 
Europa der volkeren (niet der staten) is 
immers niet meer utopie dan het federalisme 
van VU-voorzitter Van der Eist 35 jaar gele
den. De koning ging er immers van uit dat het 
een illuzie is te geloven dat de nationale 
staten geen rol meer zullen spelen in een 
federaal Europa. „Hun rol zal veranderen, 
maar van verdwijnen is er geen sprake". 
Dat dachten de Sovjet-Unie, Joegoslavië, de 
DDR of Tsjecho-Slovakije vijf jaar geleden 
ook. 

CVP-KULTUUR 
Minister Theo Kelchtermans (CVP) van 

Openbare Werken liet de kranten weten dat 
hij met de gedachte speelt om de gebruikers 
van de Antwerpse Kennedytunnel hiervoor 
tol te laten betalen. Lang geleden las men in 
de kranten wat het parlement beslist had. 
Later kon men al kennis nemen van rege
ringsbeslissingen vooraleer ze in het parle
ment besproken werden. Recent werd het de 
gewoonte van ministers om perskonferenties 
te geven voordat ze een dossier aan de 
ministerraad voorleggen. Tegenwoordig vin
den ministers hun gedachtenspinsels blijk
baar al van een zo groot belang dat ze ze 
kond maken aan de media. Wie weet wordt 
morgen de pers uitgenodigd als een minister 
het plan heeft opgevat 's anderendaags van 
een gedachte te bevallen? 

Nog zo'n prachtig voorbeeld van de nieu
we politieke kuituur die door de CVP en haar 
kabinetten waait vormt de advertentiekam
panje van de Vlaamse kristendemokraten 
over de afschaffing van de dienstplicht. De 
CVP-ploeg van Herman Van Rompuy be
loofde de legerdienst af te schaffen. Ze 
heeft woord gehouden én snel gewerkt. 
Dit is het antwoord van de CVP op 24 
november;,,woord houden en snel werken." 

CVP-voorzitter Herman Van Rompuy ondertekent onder het toeziend oog van 
dialoog-voorzitter Hugo Schiltz een akkoord dat voortvloeide uit de mislukte 
dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. Verscheidenen parlementsleden 
van de zeven partijen die deelnamen aan deze onderhandelingen, plaatsten 
verleden week donderdag hun handtekening onder wetsvoorstellen over de 
internationale betrekkingen, leefmilieu en toerisme. Over de ekotaks werd een 
politiek akkoord ondertekend. De teksten zullen volgens Schiltz onverwijld 
ingediend worden in het parlement. (<oto E. Peustjens) 

Alleen verkocht één van de vier jagers het 
vel van de beer al voor het team hem 
geschoten had. Ook SP, PS en PSC gaven 
immers hun akkoord aan de afschaffing van 
de dienstplicht. En ook op de oppositieban-
ken is geen partij te vinden die de legerdienst 
wél nog wil behouden. 

Bovendien zal de dienstplicht pas effektief 
afgeschaft zijn voor de lichting '94. Dit bete
kent dat de laatste milicien de kazernedeur 
pas zal dichttrekken in 1994, en dat is toch 
nog twee jaar. 

Een derde voorbeeld: begin juli stelde 
minister van Kuituur Hugo Weckx (CVP) het 
doorlichtingsrapport over de Nederlandse 
Taalunie voor aan de pers. Weckx kondigde 
toen een Taalunie nieuwe stijl aan, met een 
gehalveerd personeelsbestand en een ont
slagen Algemeen Sekretaris De Wandel. 

In een persbericht reageerde het perso
neel van de Taalunie nu ontstemd op het feit 
dat het, tegen alle beloften in, met betrokken 
is geweest bij de besluitvorming rond de 
evaluatie van de Taalunie. Het personeel 
verzet zich tegen gedwongen ontslagen. De 
personeelsleden klagen aan dat ze amper 
een half uur voor de perskonferentie in 
kennis gesteld werden van de voor hen toch 
zeer ingrijpende beslissingen die Weckx zou 
bekendmaken. 

In CVP-kringen lijkt ,,skoren", om het even 

waarmee of ten koste van wat, wel de aller
eerste prioriteit geworden te zijn. Veelbete
kenend is de titel boven een FET-mterview 
(18/7) met CVP-voorzitter Van Rompuy: 
„Regeren is ploegwerk, maar iedereen 
moet kunnen skoren". 

IN DE ADEL 
Na letterlijk in hogere sferen vertoefd te 

hebben, zal de Vlaamse astronaut Dirk Fri-
mout zich straks ook figuurlijk in hogere 
kringen kunnen bewegen. De Belgische 
vorst Boudewijn heeft het immers behaagd 
om Frimout in de adelstand te verheffen. De 
Poperingenaar wordt burggraaf. 

De koning verleende naast Frimout ook 
nog 22 andere ,,verdienstelijke" Belgen 
(veertien Vlamingen en negen Franstaligen) 
een adellijke titel. Het staatshoofd heeft het 
recht om adellijke titels te verlenen, zonder 
er voorrechten aan te verbinden. De hoogste 
titel is die van hertog, gevolgd door markies 
en graaf. Daarna komt de burggraaf, gevolgd 
door baron, ridder en schildknaap. De koning 
beslist autonoom over de erkenning van 
adeldom en de verlening van adelbrieven, 
lezen we in De Standaard (17/9). Hij laat zich 
daarbij wel advizeren door een obskure 
,,Raad van Adel". 
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HAVEL 
De Slovaakse Nationale Raad heeft verle

den week vrijdag in Bratislava in een plechti
ge verklaring het „natuurlijke recht van Slo-
vakije op zelfbeschikking" erkend. De Slo
vaakse premier Meciar wees op het histori
sche karakter van de verklaring: „Dit is iets 
waarnaar Slovalcen gedurende zo'n dui
zend jaar hebben gehunkerd", zei hij voor 
de stemming. 

Wie minder entoesiast reageerde op de 
Slovaakse wilsbeschikking tot onafhankelijk
heid, was de Tsjecho-Slovaakse president 
Havel. Hij legde maandag voortijdig zijn 
ambt neer van president van de Tsjecho-
Slovaakse federatie. Normaal was de gewe
zen dissident nog president tot begin okto
ber. 

Havel werd eind 1989 na de zogenaamde 
Fluwelen Revolutie gekozen tot president 
van Tsjecho-Slovakije. Hij genoot toen als 
spreekbuis van de oppositiebeweging Bur
gerforum en als zinnebeeld van de vrijheids
lievende idealist die toevallig in de politiek 
was verzeild in binnen- en buitenland een 
zeer hoog aanzien. De Tsjech was zo'n 
beetje de Oosteuropese versie van Kennedy, 
King of Gandhi. 

„Ik ben gewoon voor waarheid en tegen 
leugen, voor recht en tegen onrecht", 
vatte Havel zijn wereldbeschouwing samen. 
Maar het recht van zijn buurvolk, de Slova-
ken, om zelf te beslissen waar zijn toekomst 
ligt, dat ging president Havel een beetje te 
ver. Hij verklaarde zich wel bereid een refe
rendum over de zaak toe te staan, maar liet 
de organizatie hiervan te lang aanslepen en 
verspeelde zo bij de Slovaken alle krediet. 

Havel noemde de Slovaakse wil tot zelfbe
schikking nationalistische bekrompen
heid. De Slovaakse nationalisten verhinder
den daarom al twee weken lang zijn herver
kiezing tot president. De dissidente toneel
schrijver was zowaar Tsjecho-Slovaaks 
staatsman geworden. 

MACKENZIE 
De opperbevelhebber van de blauwhel

men in Sarajevo, generaal MacKenzie 
meent dat de Verenigde Naties 40.000 man 
moeten sturen om vrede te stichten in Sara
jevo. Het is nochtans duidelijk dat niemand 
echt van plan is om een troepenmacht naar 
Sarajevo te sturen. De EG kwam niet verder 
dan een voorstel om Servië en Montenegro, 
de republieken die samen het,,nieuwe Joe
goslavië" vormen, uit alle internationale or-
ganizaties te weren. 

De Kanadese generaal, die aan tien VN-
vredesmissies heeft deelgenomen, verklaar
de dat de beveiliging van de luchthaven van 
Sarajevo tienmaal moeilijker is dan alle an
dere vredesoperaties waaraan hij ooit deel
nam. Dit is de eerste keer dat er een VN-
macht voor vredeshandhaving gestuurd 
wordt naar een gebied waar er geen vrede 
is om te handhaven. 

In Italië sloeg de mafia weer ongenadig toe. Rechter Paolo Borsellino en vijf 
lijfwachten kwamen zondag bij een bomaanslag om het leven. Het volk 
reageerde furieus tegen de onmacht die de politieke klasse in de strijd tegen 
de mafia ten toon spreidt. President Scalfaro en premier Amato, die de uitvaart 
in de katedraal van Palermo bijwoonden, moesten door veiligheidsagenten 
tegen de volkswoede beschermd worden. Zeven van de zestien substituut-
prokureurs uit Sicilië namen ontslag uit protest tegen de moord op de rechter. 
Ze protesteren tegen het feit dat de verhouding tussen het persoonlijk risiko 
dat ze lopen om gedood te worden en de rezultaten van het onderzoek te 
onevenwichtig is. (foto ap) 

MacKenzie zei dat hij nooit een situatie 
had meegemaakt waarin alle zijden sistema-
tisch burgerdoelwitten beschoten, en waarin 
ook het Rode Kruis zo konstant bestookt 
werd. De Kanadese generaal beschuldigde 
beide oorlogvoerende kampen er van ook 
hun eigen stellingen te beschieten, om een 
bepaald beeld te scheppen. De perversie 
van een oorlog kent blijkbaar geen grenzen. 

OMER II 
Zo noemt kandidaat-PVV-voorzitter Her

man De Croo de verruimingsoperatie die de 
huidige liberale voorzitter Verhofstadt wil 
doorvoeren. De senator verwijst hiermee 
naar de geslaagde verruimingsoperatie die 
Omer Vanaudenhove in 1961 doorvoerde. 

In een interview met De Morgen (18/7) zet 

De Croo de puntjes op de i van zijn kandida
tuur voor het voorzitterschap van de PVV. 
Meteen laat de liberale stemmentrekker we
ten dat in een PVV die door hem geleid wordt 
weinig plaats is voor volksnationalisten: 
„Het moet duidelijk zijn dat de PVV geen 
separatistische partij is en dat, zolang ik 
er ben, ook niet zal worden. Je mag niet 
vergeten dat wij die hele operatie-Omer II 
moeten uitleggen aan het unitaristische, 
Belgisch-gezinde deel van onze partij." 

Iemand als gewezen VU-voorzitter Jaak 
Gabriels wil De Croo misschien wel nog in 
zijn partij dulden, maar dan moet hij blijkbaar 
een publieke schuldbelijdenis afleggen: „In
dien Gabriels zegt dat hij bewogen wordt 
door wat de liberalen willen realizeren en 
indien hij zegt dat hij zich vergist heeft 
door zes jaar de VU te leiden... dan heeft 
hij zoals iedere burger het recht om de 
verruiming aan te kleven." 
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• De Teksaanse miljardair Ross 
Perot trok zich terug als onaf
hankelijk kandidaat bij de Ameri
kaanse presidentsverkiezingen. 
Volgens Perot overtuigde de 
„hernieuwde vitaliteit van de Oe-
mokratische Partij", die het duo 
Clinton-Gore tegen de republikei
nen Bush-Quayle de arena in
stuurde, hem ervan zich terug te 
trekken. Na de demokratische 
konventie klom Clinton spektaku-
lair in de peilingen. 

• Toen in de SP-fraktle van de 
Hoge Vergadering bij wijze van 
stunt het liedje „Bange Blanke 
Man" van Vermandere weer
klonk, was de reaktle van Se
naatsvoorzitter Swaelen biezon-
der gevat: Swaelen wees er de 
SP-fraktie op dat enkel senatoren 
in de senaat het woord mogen 
voeren. Swaelen heeft gelijk: 
Kassettespeiers met een 
bandje in waarop overigens sim-
patieke mensen ais Willem Ver
mandere zingen, zijn vooralsnog 
geen senatoren. 

• Vanaf 1 oktober worden alle 
geneesmiddelen 15% duurder. 
Dat is het gevolg van de beslis
sing van de roomsrode regering 
Dehaene om het remgeld te ver
hogen. 

• Hugo Schiltz in De Morgen 
(18/7): „Tijdens de dialoog heb
ben we moeten vaststellen dat de 
fijne diagnose van het solidart-
teltsmechanisme nog niet is ge
maakt. We hadden vanuit de VU 
gevraagd dat alle Instellingen van 
de Sociale Zekerheid voortaan 
verplicht zouden worden om ge-
reglonalizeerde statistieken bij te 
houden. Zodat we eindelijk zou
den weten waarover we praten. 
Wel, dat Is op een atjsoluut veto 
van de Franstaligen gebotst. Ik 
was erdoor geschokt. Het mag 
niet geweten zijn. Dat Is bijna 
zoals die mannen die in Brussel 
schreeuwen: "Ge moogt niet zin
gen, want wij willen dat niet ho
ren!" 

• De weigering van het Iraaks 
regime om VN-waarnemers toe te 
laten in het ministerie van Land
bouw dreigt het land zuur op te 
breken. De VN wil kontroleren of 
er in dat ministerie geen militaire 
geheimen opgeslagen zijn. Daar 
heeft de organizatie volgens de 
bepalingen van het staakt-het-vu-
ren uit de Golfoorlog het recht 
toe. De Verenigde Staten dreig
den er reeds mee een luchtaanval 
uit te voeren tegen Irak. 

VLAAMS BLOK SCHENDT 
WET OP RACISME! 
De lUlorgen (16/7) titelde: ,,Vic Anciaux: 
klacht tegen Vlaams Blok. 70-puntenpro-
gramma schendt racismewet." De VU-
staatssekretaris In de Brusselse hoofdste
delijke eksekutieve is inderdaad zinnens 
om klacht neer te leggen tegen het 70-
puntenprogramma voor de terugkeer van 
migranten van het Vlaams Blok. We vroe
gen de gewezen VU-voorzitter om een 
woordje uitleg. 

• Waarom wil U nu precies klacht neerleg
gen? 

„Reeds enkele jaren lees en hoor ik met 
stijgende afkeer de onmenselijke gedachten-
kronkels en meestal leugenachtige bewerin
gen van sommige topfiguren van het Vlaams 
Blok inzake de migrantenproblematiek. 
Reeds lang stel ik me de vraag: hoe lang nog 
kan en mag de tolerantie dergelijke intoleran
tie tolereren ? 

Bovendien hebben de volksverlakkerij en 
de hatelijkheden van deze partij helemaal 
niets te maken met het bevrijdende, ver
draagzame, pacifistische, sociaal-rechtvaar
dige, kind- en gezinsvriendelijke Vlaams-
nationalisme dat de Volksunie reeds 35 jaar 
hoog in het vaandel voert. De incidenten 
tijdens het nationaal 11 juii-feest op de Grote 
Markt van Brussel, hebben mij zeer zwaar 
getroffen. 

Toen ik de stoottroepen van het Vlaams 
Blok zag oprukken om de vrije meningsuiting 
van een Vlaamse zanger en van 2.000 
Vlaamse feestvierders met een nietsont
ziend geweld de kop in te drukken, toen heb 
ik plots beseft dat we niet langer mochten 
zwijgen. Toen heb ik duidelijk aangevoeld 
dat het hoog tijd is deze dreiging voor onze 
demokratische samenleving frontaal tegen 
te gaan. Toen heb ik besloten alle mogelijk
heden uit te putten om aan te tonen dat 
verscheidene onderdelen van het 70-punten-
programma van het VB ingaan tegen een 
soicaal-rechtvaardige samenleving die geen 
onderscheid maakt tussen de mensen naar
gelang hun afkomst, nationaliteit of ras." 

• Over welke onderdelen van het 70-pun-
tenprogramma gaat het? 

„De voorstellen om de niet-Europese in
woners het recht te ontzeggen op zaken als 
de uitoefening van hun godsdienst, de toe
gang tot een sociale woning, het bezit van 
eigendom, zijn regelrecht racisme. Niet min
der racistisch zijn de voorstellen om de niet-
Europese inwoners een verminderde kinder
bijslag of werkloosheidsvergoeding toe te 
kennen en alle niet-Europeanen die langer 
dan 3 maanden werkloos zijn koilektief naar 
het land van herkomst terug te sturen. Ik zou 
verder kunnen gaan met de bloedafstam-
ming die het VB wil invoeren, enz." 

• Nam U deze beslissing in samenspraak 
met het partijbestuur van de VU? 

„Ik heb het partijbestuur van mijn beslis
sing in kennis gesteld. Enkele advokaten zijn 
beiast met het opstellen van het dossier en 
het onderzoeken van de mogelijkheden. In
dien zou blijken dat een persoonlijk belang 
vereist is en juridisch moeilijk of onmogelijk 
kan aangetoond worden, dan heb ik nog 
andere pijlen op mijn boog." 
• De kans dat het Vlaams Blok niet zal 
veroordeeld worden voor racisme blijft 
zeer reëel. Bestaat het gevaar niet dat de 
partij nog driester zal kunnen optreden, 
wanneer ze er prat op kan gaan al eens 
,,vrijgesproken" te zijn van racisme? 

,,lk zal er me in ieder geval voor hoeden 
bot te vangen op de rechtbank. Een zoge
naamde vrijspraak om procedure-redenen 
gun ik hen niet. 

Maar er is meer: nu reeds ben ik er m 
geslaagd de aandacht te vestigen op het 
racisme van het VB. Het tema wordt thans 
openlijk in het parlement en in de pers 
behandeld. Dit is op zichzelf al een overwin
ning. 

Het is werkelijk broodnodig dat we het 
masker van de "wolven in schapevacht" 
aftrekken, indien het Vlaams Blok zich ver
der ongestraft en ongestoord kan opstellen 
als de Vlaamsnationale partij bij uitstek, dan 
Is het gedaan met het Viaams-nationaiisme! 
Dan wordt het werk van duizenden hardwer
kende en goedmenende VU-militanten met 
de grond gelijk gemaakt. 

Indien dit racistisch VB er bovendien zou 
in slagen nog verder veld te winnen en macht 
te verwerven, dan hoeft voor mij en voor 
duizenden volksnationalisten, dit soort 
angstaanjagende, onvrije, onafhankelijke 
Vlaanderen niet meer." 
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De laatste debatten in het parle
ment. Met nabeschouwingen 
over de 11 jullvlering en de vraag 
„wat verder na de dialoog?". En 
voor „ze" allemaal de vakantie 
induiken de aansporingen van 
Boudewijn die doorheen het ge
raas van de defileetanks zijn goe
de raad aan het bedreigde vader
land nog kwijt wou. 

De Standaard 
„Vanop de perstribune" bekeek P. Van 

Den Driessche het kamerdebat na de 11 
julitroebels op de Brusselse Grote Markt. 
Zijn titel: Vlaams Blok vieze lading met 
leeuwevlag bedekt 

„De gemene raid die Blok-militanten op de 
Grote Markt uitvoerden tegen Willem Ver-
mandere, onder het oog van Blok-parle-
mentsleden, werd drukker en heftiger ge-
kommentarieerd in en buiten het halfrond 
dan de ratifikatie van het nieuwe Europese 
Verdrag 

Dat ook Blok-kamerlid Joris van Hauthem 
met publiek afstand nam van dit krapuleuze 
gedrag, verpulverde het beetje krediet dat hij 
moeizaam had verworven En dat zich vorige 
week had vertaald in de goedkeuring van 
een Blok-motie binnen het Vlaamse parle
ment 

De opmerkingen, donderdagnamiddag, 
van fraktieleider Gerolf Annemans over het 
lichaamsgewicht van de regeringsleider, ont
hulden voor menig twijfelaar de vieze Blok-
lading, die jammer genoeg met een leeuwe
vlag wordt bedekt Wanneer men zangers 
met geweld het zwijgen poogt op te leggen 
en men spot met lichamelijke eigenschap
pen of gebreken van mensen, is er meer dan 
een gegronde reden om zich zorgen te 
maken De tijd dnngt om mtellektueel en 
demokratisch weerwerk te bieden, binnen en 
buiten het parlement Nu het nog kan " 

Gaf verslag over een andere 11 julivie-
ring, namelijk op de Kasselberg in Frans-
Vlaanderen. IVIaar vergeet er bij te zeggen 
dat „Nee'w me goan nuus Vlaemsch nie 
laten" van de zo verderfelijke Willem Ver-
mandere afkomstig is. 

,,En het deed vooral de Frans-Vlamingen 
deugd hun Frans-Vlaamse Anne-Marieken, 
hun Reuzelied en vooral hun ,,Nee'w me 
gaen huus Vlaemsch me laten" door ver
schillende honderden kelen krachtig maai 
stijlvol te horen vertolken Die zongen op het 
einde ook de Vlaamse Leeuw en natuurlijk 
ook het Wilhelmus, want de Frans-Vlamin
gen zijn nog met vergeten dat alleen stad-

WIJ — 23 JULI 1992 

houder Willem III in 1677 de Frans-Vlamin
gen in Kassei is komen verdedigen tegen de 
anneksatie van hun streek door de Franse 
koning Vertellen we er nog bij dat Radic 
Uylenspiegel de herdenking over een groot 
deel van Frans-Vlaanderen heeft uitgezon
den en dat de Sürete ook een oogje in het 
zeil IS komen houden Waarom, dat weten we 
officieel met, maar het ,,Comité d'action 
antiraciste" had wel naamloze brieven ver
stuurd (onder meer naar de gendarmene) om 
te waarschuwen tegen een vermeende brui
ne pest De waardigheid en de kultuurhoog-
heid van de herdenking hebben deze onrust
stokers wel afdoende van antwoord ge
diend." 

Had een gesprek met Hugo Schiltz over 
de voorbije dialoog waarin o.m. de strate
gische opstelling van de Walen en de 
Franstalige Brusselaars wordt bekeken. 

,,Als je te maken krijgt met een Vlaamse 
gemeenschap, een Waalse gemeenschap 
en een hoofdstedelijk gewest met binnen dat 
terntonum nog eens een aparte Brusselse 
Franse minigemeenschap, dan zul je jun-
disch toch wel wat technologie moeten ont
wikkelen om dat op een behoorlijke manier m 
elkaar te passen 

Het verleent wel meer geloofwaardigheid 
aan de tesis van diegenen die voorhouden 
dat de franstalige Brusselaars weten waar 
Abraham de mosterd vandaan haalt Ze 
zullen dus goede relaties met Vlaanderen 
blijven nastreven Ik ga met zo ver als die 
lichtzinmgen die Brussel zien als een deel 
van Vlaanderen maar met faciliteiten Dat is 
natuurlijk kompleet belachelijk Alsof men 
zevenhonderdduizend mensen die facilitei
ten ,,welwillend kan toestaan" Ze zullen wel 
pakken wat ze nodig hebben als het erop 
aankomt 

De vraag is nu of men m Vlaanderen 
intelligent inspeelt op die evolutie Want 
voortaan komen er twee dialogen een met 
de Walen en een met de Franstalilge Brusse
laars Het zal de zaken met vereenvoudigen 
Maar de gesprekspartners zijn nu ondubbel
zinnig geïdentificeerd En ik ben ervan over
tuigd dat we met de Walen gemakkelijk een 
behoorlijk gesprek kunnen voeren " 

Knack 
Verleyen heeft zijn beschouwingen over 

die Franstaligen in het „gesprek van volk 
tot volk". 

,,ln de praktijk mislukte de dialoog door 
toedoen van de Franstalige politieke wereld 
die maar met los geraakt van zijn pnmitieve 
attitudes hij blijft opkomen voor een paar 
tienduizend frankofone medeburgers die m 
Vlaanderen leven, maar geen uitstaans wil-
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len hebben met de taal, de kuituur en identi
teit van hun maatschappelijke omgeving. 
Om gewoon te kunnen leven, hebben ze 
zoiets zieligs als ,.faciliteiten" nodig een 
sociaal kondoom tegen besmetting vanwege 
de buren naast de deur Frankofonen in 
Vlaams-Brabant, Voeren of andere grensge
bieden willen vanuit hun zelf gekozen getto 
een rol blijven spelen m de Waalse poletiek 
Op zijn minst moet José Happart nog Waals 
minister kunnen worden Voor zoiets maken 
zogenaamde kristenen van de PSC en zoge
naamde socialisten van de PS zich nog altijd 
sterk, ook al verlammen ze daarmee de 
gezonde ontwikkeling van een federaal Bel
gië waaruit ze zoveel financiële winst putten 
en waann ze zoveel macht mogen uitoefe
nen " 

HET LAATSTE NMIWS 
In het spoor van Gol stort ook dit blad 

trikolore tranen op het 21 juli-altaar na de 
speech van Boudewijn. 

,,De voorbije jaren kwamen vanuit het 
koninklijk huis steeds meer wenken aan
gaande het beleid Zij bestreken met alleen 
etische aangelegenheden, maar hielden ook 
een politieke bekommernis in België zinkt 
steeds dieper in zijn kommunautair moeras 
en kibbelende politici kregen het gezelschap 
van verkozenen, die heel andere doeleinden 
nastreven dan een vreedzame en verdraagd-
zame federale samenleving Ook dat kan 
voor een staatshoofd een aanleiding zijn om 
zijn persoonlijk gezag meer dan tevoren te 
laten gelden." 

GAZET 
VAN ANTWERPEN 

Jan Veestraeten zegt (vriendelijk) aan 
Boudewijn dat hij de regels van het nor
maal samenleven in het Belgische huis
houden best aan de Waalse flatbewoners 
zou moeten voorhouden. 

,,De koning beseft evenwel dat de balans 
wel eens zou kunnen overslaan naar het 
avontuur Daarom heeft hij het over de fede
rale loyauteit en de solidariteit in dit land Hij 
venwijst uitdrukkelijk naar de spelregels van 
de Sociale Zekerheid die in heel het land op 
een eenvoudige manier moeten worden toe
gepast 

Het IS duidelijk dat hier de schoen wringt 
De dialoog van gemeenschap tot gemeen
schap IS ondermeer mislukt omdat sommige 
Waalse partijen nog altijd met willen dat er 
eenvormige regels komen die voor het ganse 
land gelden Zij willen integendeel dat de 
miljardentransfers van Vlaanderen naar Wal
lonië verder gaan, ook al zijn die met geba
seerd op een objektieve solidariteit Deze 
Waalse partijen onderschatten wat er werke
lijk leeft in Vlaanderen en zij spelen met vuur 
Of de duidelijke taal van de koning hen tot 
andere inzichten zal brengen is een andere 
vraag " 
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PARTIJEN 

HET PROFIEL VAN 
VU-KADER EN VU-KIEZER 

werpen 
Brabant ( 
Limburg 

ET totale VU-kader, waarmee 
hier de afgevaardigden in de 
besturen en raden van de arron
dissementen bedoeld zijn, telt 
zo'n 3.242 mensen. 

Verdeeld per provincie geeft 
dit volgende overzicht: 606 per
sonen voor West-Vlaanderen 
(= 5 arrondissementen), 866 
voor Oost-Vlaanderen (= 5 ar
rondissementen), 654 voor Ant-
3 arrondissementen), 688 voor 
2 arrondissementen) en 428 voor 
2 arrondissementen). 

Zoals gebruikelijk bij statistische ontledin
gen werd dit globale bestand slechts gedeel
telijk, bij wijze van steekproef, in beschou
wing genomen. In die zin werd enkel reke
ning gehouden met de arrondissementen 
Roeselare-Tielt (156 personen), Mechelen 
(168 personen) en Hasselt (140 personen). 
De representativiteit mag aldus als verant
woord omschreven worden, zowel wat de 
geografische spreiding over drie provincies 
betreft alsook ten aanzien van het cijfermate
riaal (= 14,3%). 

We onthouden eruit dat ook het gemiddeld 
VU-kaderlid als een kloeke veertiger mag 
betiteld worden. Voor de mannen bedraagt 
dit 45,7 jaar (= mediaan), voor de vrouwen 
47,6 jaar. Het doorsnee-kaderlid is m.a.w. 
een fraktie ouder dan de arrondissementele 
vertegenwoordiging in de Partijraad waar 

Een paar weken geleden werd het 
leeftijdsprofiel van de Partijraad 
onder de aandacht gebracht 
(WIJ, 3 juli j.l.). Een geli]l<aardige 
oefening doen we nog eens over 
voor de kaderleden. De vraag kan 
immers gesteld worden, parallel 
met wat onlangs in tal van politie
ke enquêtes aan de orde werd 
gesteld, hoe de leeftijdsopbouw 
van het Volksunie-kader zich pre
cies laat inschatten en in welke 
mate zich dienaangaande be
paalde aanzetten tot verjonging 
dan wel veroudering aandienen. 
Evenzeer is er de bevraging in 
welke mate het kader een korrek-
te afspiegeling biedt van het kies
publiek! 

Tabel 1. 
Leeftijdsprofiel (%) van de Partijraad en het Partijkader. 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-H 

Partijraad 
3,8 
9,2 
9,2 

11,4 
17,9 
16,8 
12,0 
10,3 
4,9 
2,7 
1,1 
0,5 

Partijkader 
3,0 
6,4 

11,9 
10,7 
14,1 
19,6 
10,9 
10,7 
5,7 
4,8 
1,6 
0,7 

Het gros van het VU-kiezerskorps is 
van middelbare en hogere leeftijd. 
Met de vervanging van de ervaring zal 
omzichtig moeten omgesprongen 
worden. (toto Wevako) 

een gemiddelde geldt van 44,5 jaar tegen
over 46,1 jaar voor de kaderleden, (vgl. 
tabel). 

In die zin valt het namelijk op dat vanuit de 
arrondissementen bij de voorbije verkiezin
gen ekstra inspanningen werden geleverd 
om meer jongeren naar de maandelijkse 
Partijraad in Brussel te sturen. Aldus telt de 
Partijraad 13% jongeren van minder dan 
dertig jaar; in de arrondissementen daaren
tegen vertegenwoordigt deze groep 9,4%. 
Het omgekeerde doet zich voor onder de 
,,anciens" die voor de gelegenheid met de 
zestigplussers worden vereenzelvigd. In de 
Partijraad bezetten ze 9,2% van de plaatsen, 
in het kader vertegenwoordigen ze een aan
deel van bijna 13%. 

Anders gesteld: terwijl het VU-kader stil
aan aan een manifeste veroudering toe is 
met een middenleeftijd die de vijftig bena
dert, komt dit minder scherp aan bod in de 
hogere organen van de besluitvorming. De 
middenleeftijd van de Partijraad bedraagt 
immers 44,5 jaar, in het Partijbestuur is dit, 
45,25 jaar! 

Treffend is verder de erg zwakke vertegen
woordiging van de VU-vrouwen. In de Partij
raad vertegenwoordigen ze 16,3%, onder de 
kaderleden slechts 15,9%. Het klinkt dus 
mooi wanneer men zowel vanuit maatschap
pelijke als politiek geëngageerde vrouwen
groeperingen hoort stellen dat redelijkerwij-
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ze voor een betere vertegenwoordiging moet 
gezorgd worden of dat slechts tweederden 
van de participanten van een zelfde geslacht 
mogen zijn. De realiteit is, tot nader orde, wat 
ze is: al te weinig meisjes en vrouwen 
wensen zich al<tief in het politiel< kader in te 
schakelen. Voor de VU, net zozeer trouwens 
als voor de andere politieke partijen, is dit 
een gegeven dat zich voor alle leeftijdsklas
sen laat aanwijzen (vgl. tabel 2). Zo bedraagt 
het aandeel in het VU-kader van vrouwen 
van minder dan 35 jaar 17,2%, op 35-49 jaar 
13,3% naast 14,2% voor de leeftijdsgroep 
50-69 jaar. 

Ter afronding van deze ontleding naar het 
ieeftijdsprofiel van het VU-kader zoals het 
zich in de samenstelling van de arrondisse
menten en de Partijraad aandient, is er de 
cruciale bevraging naar de overeenstem
ming met het profiel van de VU-kiezer. Ook 
op dit vlak werd, de voorbije maanden, heel 
wat onderzoek verricht waarvan de resulta
ten o.m. gepubliceerd werden in een kollek-
tieve studie o.l.v. J. Kerkhofs, De versnelde 
ommekeer (Lannoo, Tielt 1992). 

Tabel 2. 
Percentage vrouwen per leeftijdsklasse 

RUGGEGRAAT 

De vergelijking van de leeftijdsopbouw van 
de VU-kiezer met hef VU-kader zit vervat in 
tabel 3. Het leert o.m. dat de VUJO (22%) 
best in overeenstemming is met het kiesge-
drag van minder dan 35-jangen (= 21%). 
Ook voor de jong-aktieven (35-44 jaar) gaat 
dit op. 

Moeilijker is het daarentegen om de oude
re leeftijdsklassen te beoordelen. Inzonder
heid onder de 45-54 jarigen skoort de VU niet 
langer zoals het hoort, terwijl precies deze 
groep het gros van de kaderleden uitmaakt. 
Het tegendeel doet zich dan weer voor onder 
de 55-plussers. Het VU-kiesgedrag ligt er 
telkens hoger dan het politiek engagement 
van de kaderleden zou laten vermoeden. 
Anders gesteld: wanneer de gemiddelde VU-
kiezer 47,2 jaar is en zowat tweederden van 
deze kiezers tussen 35 en 65 jaar oud zijn, 
dan kan met dit gegeven zo maar niet 
negeren. 

Een tweeledige boodschap ligt zonder 
meer voor de hand. De aanzetten tot verjon
ging in het kader beantwoorden in menig 
opzicht aan het kiesgedrag van jongeren, 
ook al is duidelijk dat een mogelijke werving 
hier dringend dient aangepakt te worden. 
Het gros van het VU-kiezerskorps is evenwel 
van middelbare en hogere leeftijd. Dit opge
bouwd potentieel, dat thans tot rijpere leeftijd 
is gekomen, vormt tot nader orde de rugge-
graat van de partijwerking. Met de vervan
ging van de ervaring zal derhalve omzichtig 
moeten omgesprongen worden. 

Chris Vandenbroeke, 
Algemeen Sekretaris 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 

Partijraad 
14,3 
11,8 
23,5 
28,6 
6,1 

16,1 
27,3 
10,5 
22,2 
— 

Partijkader 
15,4 
17,9 
17,3 
10,6 
9,7 

17,4 
16,7 
17,0 
36,0 
14,3 

Het doorsnee-kaderlid is een fraktie ouder dan de arrondissementeie verte
genwoordiging in de partijraad. „0,0 wevako) 

Tabel 3. 
Vergelijking VU-kiezers en VU-kader 

-25 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65-74 
75 + 

Kiezers 

4,6 
16,4 
24,9 
19,2 
22,9 
10,5 
1,4 

Partijraad 
3,8 

18,4 
29,3 
28,8 
15,2 
3,8 
0,5 

Partijkader 
3,0 

18,2 
24,8 
30,5 
16,5 
6,4 
0,7 

Een beeld van het VU-kongres in Gent van 11 juli jl. illustreert een spijtige 
realiteit: al te weinig meisjes en vrouwen schakelen zich in het politieke kader 
' " • (foto Wevako) 
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HET KATALAANS VOORBEELD 
We schreven hier al enkele weken terug 

dat de officiële taal op de Olimpische Spelen 
het Katalaans is. Van de zelfbewuste Katala-
nen kunnen inderdaad nog veel Vlamingen 
en Vlaamse bewindsvoerders leren. We wer
den deze week aangenaam getroffen door 
een advertentie van de Katalaanse regering 
in het gezaghebbende ekonomisch en finan
cieel tijdschrift The Economist. 

Op de eerste bladzijde van de advertentie 
voor Katalonië wordt gevraagd in welk land 
de lezer Barcelona zou plaatsen. Spanje, 
zullen de meeste Economist-lezers ongetwij
feld denken. Fout gedacht. In Katalonië, 
natuurlijk, korrigeert de Katalaanse regering 
vol zelfvertrouwen. En wees er maar zeker 
van, na de Olimpische Spelen zal heel de 
wereld weten dat Barcelona de hoofdstad is 
van Katalonië, een land in Spanje met een 
eigen kuituur, taal en identiteit. 

En in kleine lettertjes wordt nog meer 
uitleg gegeven: een land met zes miljoen 
inwoners, dat zo'n groei meegemaakt 
heeft dat het een van de drijvende krach
ten achter Europa werd. Een land waarin 
verschillende buitenlandse (Europese, 
Amerikaanse, Japanse) bedrijven inves
teerden en nog zwaar investeren. Het 
genie van Picasso, de kracht van Miro, de 
verbeelding van Dali, de vernieuwing van 
Tapies, het talent van Montserrat Caballé 
en Josep Carreras, het meesterschap van 
Pau Casals, de durf van Gaudi,... werden 

m CMMMUmM COU USE. 

üTrti lue-.iitiiy. 

in dit land begrepen en gestimuleerd. Een 
land dat jaarlijks door 16 miljoen mensen 
bezocht wordt voor z'n klimaat en z'n 
unieke toeristische, sport- en kulturele 
infrastruktuur. Een land dat de Olimpische 
Spelen naar z'n hoofdstad weet te lokken, 
Barcelona. Nu weetje waar Barcelona ligt. 
In Katalonië natuurlijk. 

Vervang de Katalaanse namen nu eens 
door Pieter Paul Rubens, Constant Permeke, 

Pieter Breughel, Toots Thielemans, Victor 
Horta, Panamarenko, Anna-Theresa De 
Keersmaecker of Hugo Claus, en je krijgt de 
perfekte advertentie voor Vlaanderen, een 
land in Europa met z'n eigen kuituur, taal 
en identiteit. Alleen heeft dit land zijn we
reldvermaarde Vlamingen niet steeds begre
pen en gestimuleerd... 

(pdj) 

BEELDSPRAAK 
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SPEURTOCHT NAAR 
HET VERLEDEN 

A
RCHEOLOGIE is de weten
schap die aan de hand van 
bronnen het verleden bestu
deert Dat IS een eenmalig 
gebeuren want eens de bron
nen ontdekt en verwerkt, zijn 
ze meestal vernietigd Men 
kan enkel verderzoeken door 
bovenliggende lagen te venwij-
deren 

Men zoekt dus letterlijk naar 
de restanten van het verleden Dat kan 
gebeuren bij toevallige ontdekkingen, dat 
kan ook het resultaat zijn van een grondig 
vooronderzoek Door sistematische opper
vlakteverkenning, luchtfotografie, elektri
sche weerstandsmeting of een meting van 
het aardmagnetisme, kan gepeild worden 
naar historische resten Zo bepaalt men dan 
de opgravingsplaats of site Opgraven staat 
meestal gelijk met vernietigen Sporen wor
den vrijgelegd, geïdentificeerd en tenslotte 
geïnventariseerd Belangrijk is de verhou
ding tussen de vondsten Een bovenliggende 
laag dateert van een latere penode Zo kan 
men de kronologie van bronnen in kaart 
brengen 

Men kan ook werken met profielen van 
grondlagen, dan bekomt men een dwars
doorsnede van de verschillende op elkaar 
liggende archeologische lagen Naargelang 
de aard van de omstandigheden is de ge
bruikte metode anders Uiteindelijk wordt het 
terrein in de oorspronkelijke staat hersteld of 
bebouwd 

BRONNEN 
Na de opgravingen begint het eigenlijke 

werk De vondsten worden geordend, be
waard, gerestaureerd en getekend Via ver
schillende metoden wordt de aard van de 
vondsten onderzocht Ze worden getipeerd 
naar kuituur en gedateerd naar periode In 
dit werk kruipt meer tijd dan in de eigenlijke 
opgravingen De laatste stap zijn de konklu-
sies die historici uit de vondsten of bronnen 
kunnen afleiden 

Archeologische vondsten kunnen van al
lerlei aard zijn Er zijn door de mens vervaar
digde voorwerpen of bouwwerken Maar ook 
organische resten als zaadjes, dierbotjes en 
versteende uitwerpselen hebben belangrijke 
historische waarde Ze tekenen het levens
beeld van de histonsche mens 

Dierenbotten zijn meestal resten van vroe
gere menselijke konsumptie Zo kan nage
gaan worden welke dieren gejaagd werden 
of wanneer men welke huisdieren heeft ge
kweekt Graankorrels kunnen iets vertellen 
over de plaatselijke landbouwgeschiedenis 
Menselijke resten zijn heel interessant Uit 
beenderen en lijken kunnen verschillende 
konklusies getrokken worden Naast puur 
objektieve resultaten zoals aard, ouderdom, 
grootte, herkomst, soort, enz kan een tijds
beeld worden afgeleid Bij sommigen kan de 
doodsoorzaak worden bepaald Zo is bij veel 

Archeologische vondsten spre
ken geweldig tot de verbeelding, 
stenen, metalen werktuigen, ge
bouwen en menselijke resten; wij 
dwalen er zo graag bij weg naar 
de verre nevelen van de tijd. IVIaar 
archeologie is méér, het is een 
zoektocht naar de geschiedenis, 
de gehele geschiedenis van de 
mens en zijn omgeving en fietst 
zo juist mogelijk. Daarom ook is 
archeologie zo veelomvattend. 
Het volstaat niet een gat te gra
ven en te bekijken wat men delft. 
Archeologie is onderzoeken wel
ke plaats de vondst in de omge
ving inneemt en wat er van de 
mens is. Dat daarbij de moderne 
technologie een steeds belangrij
ker rol is gaan spelen mag niet 
verbazen. Dank zij deze technolo
gie kunnen herkomst en periode 
van de vondst juister bepaald 
worden en kunnen heel wat ver
zinsels en praatjes uit de wereld 
worden geholpen. 
Archeologie is dus een volwaar
dige wetenschap en geen vrijblij
vend tijdverdrijf. 

skeletten uit het Romeinse Rijk een grote 
verspreiding van tandbederf (caries) te zien 
Dit wordt m verband gebracht met de zoete 
eetgewoonten van de Romeinen 

Echte besluiten uit vondsten kunnen pas 
getrokken worden na onderlinge vergelij
king Archeologie werkt daann samen met 
heel wat andere wetenschappen De biologie 
en de zoölogie zijn er enkele van De archeo
logische bronnen krijgen voor de histonkus 

dan dezelfde waarde als latere materiele of 
geschreven bronnen voor de moderne on
derzoeker 

DE ARCHEOLOOG 
Over de archeoloog bestaat een geïdeali

seerd beeld Velen kennen hem van films als 
Indiana Jones, op zoek naar goud en schat
ten beleeft hij de meest fantastische avontu
ren Dat oude, romantische beeld is een 
kankatuur Het studiegebied van de archeo
loog IS breder dan louter de materiele resten 
van oude kuituren Het is allesomvattend 
Alle sporen van menselijke aktiviteit en rela
ties komen aan bod Biologische en sociale 
faktoren zijn m de archeologie steeds be
langrijker geworden 

Men doet er 4 jaar over om de licentiaatsti-
tel van Archeoloog te dragen Het program
ma wordt aan drie Vlaamse universiteiten 
(RUG, KUL en VUB) anders ingevuld Het 
archeologische veldwerk, de opgravings
technieken, IS een belangrijk pakket gewor
den Een praktij k-stage is onontbeerlijk 

Vele pas-afgestudeerden zijn aktief m Tho-
nkos, Ordone of Pessinus en doen op deze 
oude, buitenlandse sites de noodzakelijke 
ervaring op De mogelijkheden om daarna 
als beroeps aan de slag te gaan zijn echter 
beperkt Er is in Vlaanderen (maar ook el
ders) te weinig financiële ruimte Bovendien 
hechten de diverse overheden te weinig 
aandacht aan het archeologisch patrimo
nium Toch kan archeologisch onderzoek 
belangrijke kentrekken van de menselijke 
ontwikkeling blootleggen Het belang voor de 
mens en zijn omgeving wordt vaak onder
schat 

STADSARCHEQLOGIE 
Het jongste decennium maakt de studie 

van de stad en haar omgeving opgang Het is 
een zeer tere aangelegenheid want het bo
demarchief in de stad kan slechts eenmalig 
gelezen worden Meestal dienen archeolo
gen zich te beperken tot een snelle tussen
komst bij bouw- of infrastruktuurwerken Van 
grootscheeps, lang voorbereid onderzoek is 
er dan geen sprake Dat betekent dat men 
zeer voorzichtig met de materiele vondsten 
moet omspnngen Dagelijks worden heel wat 
vondsten vernietigd want archeologie in de 
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Boven het graf met de situla op de „Rieten" te Wijshagen ziet men de resten 
van de brandstapel en vervolgens het dikke pakket van het heuvellichaam. 

(foto Inst Arch Patr ) 

Stad wordt door bouwheren als een rennmen-
de faktor gezien 

Slechts 3 steden beschikken over een 
eigen archeologische dienst Antwerpen, 
Brugge en Gent Dat is miniem in vergelijking 

met de ons omringende landen Binnen de 
steden botst archeologie vaak met monu
mentenzorg Om opgravingen te doen moet 
men soms letterlijk monumenten ondergra
ven Een bekend voorbeeld is de krypte 

onder de katedraal van St -Goedele en St -
Michiels te Brussel Hier trof men een bevre
digende oplossing door de krypte in het 
vernieuwde gebouw in te passen en toegan
kelijk te maken voor het pubiek 

Over het algemeen is er in de grote steden 
te weinig aandacht voor het archeologisch 
patnmonium Naast de beperkte financiële 
middelen is er ook te weinig motivatie 

VLAAMSE 
ARCHEOLOGE 

De bevoegdheid voor het archeologisch 
patrimonium behoort m de Vlaamse regering 
toe aan minister Johan Sauwens Voorheen 
werd het beleid uitgevoerd door de Nationa
le Dienst voor Opgravingen, dat een van de 
elf nationale wetenschappelijke instellingen 
was De dienst werd bij de wet van 16 januari 
1989 betreffende de financiering van Ge
meenschappen en Gewesten geregionali
seerd Op voorstel van minister Waltniel 
werd de dienst in Vlaanderen omgevormd tot 
het Instituut voor het Archeologisch Patri
monium 

Minister Sauwens huisvestte de nieuwe 
dienst in een aangepast gebouw te Zellik, 
een deelgemeente van het Vlaamsbrabantse 
Asse Direkteur Guy De Boe leidt er een 
team van wetenschappelijke, administratie
ve en technische medewerkers Dit jaar be
schikt het Instituut over een toelage van 18,4 
miljoen frank Daarmee wordt aan beleids
voorbereiding- en uitvoenng gedaan Men 
houdt er zich ook bezig met wetenschappelij
ke opzoekingen en studies inzake het ar
cheologisch patrimonium 

INFORMATIE 
Om het publiek op de hoogte te houden 

van de stand van zaken in het archeologi
sche werkveld geeft het lAP een jaarboek uit 
De uitgave lag sinds 1988 bijna vier jaar stil 
maar in 1991 werd de traditie terug opgeno
men Middels het prachtig boekwerk Ar
cheologie in Vlaanderen wordt de archeolo
gische situatie deskundig beschreven en 
geïllustreerd Daarmee voert het Instituut 
een van z'n basisopdrachten uit, nl de 
publikatie van wetenschappelijke rapporten 
en studies en wil daarmee het grootste 
archeologische tijdschnft m Vlaanderen uit
bouwen Door zowel in het Nederlands als in 
het Engels te publiceren krijgt het boek een 
internationale uitstraling 

Archeologie in Vlaanderen is mooi ver
zorgd en alvast een eerste stap om een 
breder publiek te laten kennismaken met 

> 
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archeologie Aantrekkelijk, met alleen om de 
vele illustraties, maar vooral om de beschrij
ving van de Vlaamse sites waar opgravingen 
gebeur(d)en Enkele voorbeelden Zonho
ven, Meeuwen-Gruitrode, Meldert (Aalst), 
Wijnegem, Tongeren, Burst, Kester, Zingem, 
Oudenburg, Gistel, Puurs, e a Allemaal 
plaatsen bij onze achterdeur, maar weten wij 
het we l ' 

Deze wetenschappelijke informatie kan 
ook dienstig zijn voor mensen die plaatselijk 
aan geschiedschrijving doen Al te vaak 
heten sommigen zich tot veronderstellingen 
en overlevering verleiden die achteraf zeer 
betwistbaar en onjuist bleken 

Archeologie in Vlaanderen is uitgegeven 
door het Instituut voor het archeologische 
Patrimonium, Doornveld 1 (blok 6) te B-1730 
Asse/Zellik, tel 02/4631821 256 biz pnjs 
990 fr 

GOED BEGELEIDEN 
Vooral jongeren worden aangetrokken 

door de geheimzinnigheid van het verleden 
en zijn graag bereid om mee op ontdekkings
tocht gaan, het is nodig dat zij daarbij des
kundig begeleid worden 

De vzw Jeugd en Kultureel Erfgoed heeft 
die boodschap begrepen en onder impuls 
van Tony Waegeman en Staf Binst organi
seert de vzw zomerkampen om jongeren te 
laten kennismaken met archeologie en mo
numentenzorg Jonge mensen onder de 16 
jaar kunnen ontdekken hoe levend en tast
baar ons verleden vandaag nog aanwezig is 

Tijdens twaalfdaagse opgravingskampen 
kunnen de deelnemers op talrijke sites m 
Vlaanderen meewerken aan alle facetten 
van archeologisch onderzoek Aan de hand 
van uitleg, plaatselijke streekverkenning, uit
stappen, diavoorstellingen en dergelijke 
wordt rijkelijk tekst en uitleg verschaft 

Dit jaar is men op dne sites aktief In 
Assent (Diestse Hageland) wordt gezocht 
naar overblijfselen van een circa 6000 jaar 
oude steentijdnederzetting In Ename bij 
Oudenaarde werkt JKE mee met het Insti
tuut voor het Archeologisch Patrimonium Er 
wordt gewerkt aan de ontsluiting van een 
vroegmiddeleeuwse haven en handelsne
derzetting met resten van een latere abdij In 
de middeleeuwse burchtruine Pietersheim 
van Lanaken werkt men aan de bewaring 
van eerder blootgelegde muren 

Op die manier krijgen per jaar meer dan 
honderd jongeren de kans om een stuk van 
onze geschiedenis mee te ontdekken 

Meer informatie bij Jeugd en Kultureel 
Erfgoed, Postbus 20, Postkantoor Tiense-
vest, 3000 Leuven-3 Of bij Tony Waegeman 
(011/331866) en Staf Binst (015/415982) 
Een initiatief dat zeker alle steun verdient 

VLAANDEREN VAN 
IN DEN BEGINNE... 

Het IS met gemakkelijk een overzicht te 
geven van de vroegste geschiedenis van 
Vlaanderen De bronnen zijn erg verspreid 
en weinig samenhangend, te veel vragen 
blijven onbeantwoord Naast het werk van 
S J De Laet Prehistorische kuituur In het 
zuiden der Lage Landen bestaat er nauwe
lijks lektuur over Om dat histonsche tekort 
weg te werken zou het archeologisch onder
zoek meer kansen moeten krijgen Toch kan 
aan de hand van een staalkaart van vond
sten de evolutie van verschillende kuituren in 
Vlaanderen geschetst worden Die werden 
gedragen door een mengelmoes van bewo
ners en bezetters 

DE ONDERSTE S T E E F 
De oudste vondsten op ons grondgebied 

dateren van zowat 400 000 jaar geleden (het 
Oud-Paleolithicum) Mogelijk zijn ze afkom
stig van een late vertegenwoordiger van de 
Homo erectus Ze zijn relatief jong vergele
ken met de menselijke resten van 2,5 miljoen 
jaar oud op het Afrikaanse kontinent We zijn 
veel beter gedokumenteerd over de penode 
tussen 250 000 en 35 000 jaar geleden 

Vlaanderen was in het Midden-Paleolithi-
cum een druk bezocht gebied Het ging 
steeds om groepjes mensen die van streek 
tot streek rondtrokken Belangrijke vindplaat
sen zijn Vollezele, Kesselt en Schulen Vuur-
stenen vuistbijlen en gepolijste mammoet-
beenderen zijn de eerste gebruiksvoorwer
pen die bij ons gevonden zijn De Neanther-
taler van toen deelde zijn woongebied met de 

Litische artefacten. 

tipische koude dierenwereld de wolhange 
neushoorn, de mammoet, het paard en het 
rendier Hij overleefde door de jacht 

In de laatste ijstijd maakte de Midden-
Paleolithische mens gebruik van de vlakten 
van de Vlaamse rivieren Hij sloeg daar 
tijdelijke kampen op 

HUÏÏEN EN TENTEN~ 
Tussen 35 000 en 15 000 jaar geleden was 

er waarschijnlijk geen menselijke aanwezig
heid Het ongure klimaat liet dat met toe 
Vanaf 15 000 jaar geleden zijn er opnieuw 
menselijke sporen te vinden Zo is er een 
steenbewerkingsatelier teruggevonden te 
Kanne (Limburg) van zo'n 14 000 jaar oud 
Een echte kolonisatie van onze gewesten is 
er nog met geweest Van enkele duizenden 
jaren later zijn verschillende kampementen 
teruggevonden Tijdelijke vestigingen bevon
den zich bij een rivier of een waterplas 

Een definitieve klimaatverbetering kwam 
er in onze kontreien zo'n 11 000 jaar geleden 
tijdens het Mesolithicum (9 000 v Kr) Uitge
breide loofbossen, moerassen en vennen 
beheersten het landschap Van dan af vin
den we zorgvuldig vervaardigde stenen 
werktuigjes, microlieten, m de vorm van 
pijlpunten en weerhaken De snelle evolutie 
ging mee met de jachtgewoonten De mesoli-
tische jagers op Vlaamse grond vertoefden 
waarschijnlijk in kampementen, op z'n in
diaans 

Tijdens het Neolithicum rond 5 500 v Kr 
doken de dragers van de Bandkeramische 
kuituur in het Duitse Rijngebied en in Neder
lands Limburg op Ze vestigden zich op de 
vruchtbare leembodem van Haspengouw 
Het zijn landbouwgemeenschappen die ge
kenmerkt worden door hun aardewerk dat 
versierd is met bandvormige motieven Hier 
beleven we de overgang van jager/visser 
naar landbouwer Van de vroege landbouw-
nederzettingen vinden we resten in Vlijtingen 
(Limburg), m Wange en Overhespen (Bra
bant) Uit paalgaten en afvalkuilen vinden we 
een rijkdom aan archeologisch matenaal 
Daartussen vaatwerk met bandvormige ver
sieringen 

Omstreeks 4000 v Kr heeft bij ons een 
meuwe Neolithische mwijking plaats De Mi-
chelsbergkultuur kent nederzettingen met 
een versterkt karakter Grachten, wallen en 
palissaden schermen de bewoningen van de 
buitenwereld af Van hier uit werden halfaf-
gewerkte werktuigen verhandeld, op meer
dere plaatsen in het land komen polijstste
nen voor Een bekend voorbeeld is de Hol
steen te Zonhoven Op de enorme steen 
vinden we vele polijstgroeven Werktuigen 
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Overzicht van de belangrijkste vondsten uit de Romeinse Icuitusplaats te Wijsliagen: de twee situla's en de 
RippenziSte. (<°t° '"St. Arch. Patr.) 

als klingen, schrabben en bijlen werden er 
afgeslagen en bijgewerl<t. In de buurt van de 
steen zijn ook heelwat afgewerkte werktui
gen gevonden. Voor het late Neolithicum 
(3700-1800 V.Kr.) zijn sporadische resten 
gevonden. 

METAALTIJDEN 
Met de vondst van de eerste metalen 

voorwerpen begint bij ons de Bronstijd en de 
Protohistorie. In de geschiedenis was er een 
grote band tussen metaal, rijkdom en macht. 
Vlaanderen maakte kennis met metaal even 
voor 2000 V.Kr. Er werden bronzen voorwer
pen, werktuigen, wapens en sieraden aange
voerd. Er was een kulturele verbondenheid 
tussen onze kontreien en Zuidoost Enge
land, waar de rijke Wessex-kultuur bloeide. 
Bij ons heerste in de Midden-Bronstijd (1800 
- 1200 V.Kr.) de Hilversumkultuur. Hij wordt 
gekenmerkt door uitgestrekte begraafplaat
sen en urnenvelden. De inwijkelingen brach
ten goed aardewerk mee, zoals nieuwe en 
kunstig versierde potten. Uit deze perioden 

hebben we vooral grafvondsten. Er zijn ech
ter te weinig nederzettingen onderzocht om 
iets te zeggen over de woonkultuur. 

Rond 700 v.Kr. begint de vroege Ijzertijd. 
De overgang van brons naar ijzer gebeurde 
geleidelijk. Zo worden dezelfde begraafplaat
sen verder gebruikt. Het valt op dat de 
grafuitzet rijker en diverser is. We vinden 
bronzen en ijzeren slagzwaarden, metalen 
paardetuig en zelfs bronzen vaatwerk. Hier 
zien we invloeden van de rijke Hallstatt-
kultuur. 

Erg belangrijk is dat er zich in die periode 
een hiërarchisering van de maatschappij 
voordoet. Er vormt zich een elite die haar 
status en prestige door wapens en luxevaat
werk demonstreert. Dat lezen we in de rijke 
grafvondsten. We vinden zo'n elite-begraaf
plaats in Wijshagen. Ook in West-Vlaande-
ren is een heersende dinastie te onderken
nen. Zij beheerst vanop de Kemmelberg 
produktie en distributie van zeezout. Jammer 
genoeg kennen we de kontekst en de ver
houding tot de omliggende bevolking niet. 
Het onderzoek naar de levenswijze van de 
landelijke bevolking vordert erg traag. 

ROMEINSE RIJK 
Tussen 57 en 51 voor Kristus lijfde Julius 

Caesar onze gewesten bij het Romeinse Rijk 
in. Toch loopt het Keltisch leefpatroon door 
tot ongeveer 50 jaar na de verovering. Op 
sommige plaatsen zijn die zelfs blijven door
bestaan. Oospronkelijk was de Romeinse 
aanwezigheid militair, nadien werd ze vooral 
administratief en burgerlijk. We vinden de 
meeste inplantingen rond de hoofdas Boulo
gne naar Keulen. Het best gekende militaire 
kamp lag te Velzeke, de enige civitas (hoofd
plaats) op Vlaamse grond was Tongeren. 
Daar voltrok zich een grootscheeps urbani
satieproces. Na houtbouw schakelde men in 
de tweede helft van de 2de eeuw over op 
steenbouw naar Romeins model. 

Er ontstonden ook agglomeraties, die 
groeiden uit tot kleine centra voor het hinter
land van de civitates. Zo was er de vicus 
Grobbendonk rond een gebouw nabij de 
Nete. Wat oorspronkelijk een baanpost of 
herberg was, ontwikkelde zich tot een heuse 
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vestiging Op het platteland stonden her en 
der grote villa's het waren geïsoleerde vesti
gingen die vooral op zichzelf aangewezen 
waren Overal voltrok zich een verregaande 
romanisering We zien de verfraaiingen en 
aanpassingen naar het betere leefkomtort 
voorraadkelders, badkamer, ruime eetka
mer, verwarming, wandschilderingen, enz 
Een mooi voorbeeld hiervan is de site te 
Neerharen (Limburg) 

Op sommige plaatsen, zoals het minder 
vruchtbare noord-Vlaanderen, zijn de au
tochtone trekken bewaard gebleven Die tra
ditionele, inheemse kontekst is veel kom-
plekser dan de Romeinse Vanaf eind 2de 
eeuw maar vooral in de 3de eeuw, kwamen 
steeds meer Germaanse plundertochten 
voor In Elewijt werd vaatwerk van Germaan
se invallers gevonden Pas m de loop van de 
3de eeuw werden verdedigingswerken opge 
trokken, zoals te Oudenburg Reeds in de 
loop van de 4de eeuw gingen de invallers 
zich vestigen Ze brachten hun eigen bouw-
trant, woningtypes (hutkommen of Gruben-
hausei), sieraden en leefpatronen mee Ge
tuigen daarvan o m in Zerkegem, Asper en 
Sint-Martens-Latem 

MIDDELEEUWEN 
In ons land treffen we nog getuigen aan 

van de veranderingen in de Middeleeuwen 

en vlak daarna Naast deze materiele over
blijfselen kunnen histonci vanaf de Middel
eeuwen steeds meer beroep doen op schrif 
telijke bronnen Vooral vanaf de 12de eeuw 
groeien die sterk aan De histonsche archeo
logie heeft een speciaal karakter Ze werkt 
over tijden waarvan er ook andere bronnen 
zijn Geschreven bronnen leveren echter met 
alle informatie Vele aspekten komen met 
aan bod 

Onze kennis van de Merovingische perio
de IS vooral archeologisch Lange tijd ken
den we enkel grafvelden, zij belichten de 
materiele kuituur en de sociale struktuur Nu 
weten we heel wat meer over de bewoning 
We vinden m Donk en Sint-Martens-Latem 
hutkommen van kleine afmetingen Sommi
gen dienden als werkatelier, anderen als 
woonvertrek Voor de Karolingische penode 
vonden we bewonings- en versterkingsspo-
ren Ze wijzen op een voorstedelijke aard van 
de bewoning De Vikinginvasie kunnen we 
afleiden uit de veranderende handelsbetrek
kingen, de feodalisermg en de versterkings
bouw In Petegem vinden we een stenen 
residentie en kerkje die door een gracht 
omgeven zijn 

De voorbije jaren ging veel aandacht naar 
versterkingen In Vlaanderen groeide vanaf 
de 11 de eeuw de motte of het mottekasteel 
Daarnaast vinden we ook het stenen donjon 
terug Er werd een rekonstruktie gemaakt 
van zo'n toren en residentie uit 974 te Ename 
bij Oudenaarde Met de opkomst van de 

vuunwapens veranderde de krijgstaktiek en 
het verdedigingswezen Kastelen werden 
stilaan residenties 

WERK 
De kristianisenng leidde tot de bouw van 

kerken en abdijen Hierover vinden we heel 
wat informatie terug maar door latere bouw
werken IS verder onderzoek met altijd voor de 
hand liggend Op ruines en resten van een 
oude kerk of klooster werden nieuwe gebou
wen opgetrokken, vaak sticht dat verwarnng 
Soms, zoals m Grobbendonk, kunnen we de 
bouwevolutie mooi aflezen uit de vondsten 
Na een houten zaalkerkje (8ste eeuw), een 
dnebeukig houten kerkje en een stenen koor 
(9de eeuw), volgden een stenen Romaanse 
kerk en een gotisch kerkje Die evolutie deed 
zich op vele plaatsen voor 

Op het vlak van de materiele kuituur valt er 
nog heel wat werk te verrichten Een aantal 
keramiekvondsten zegt ons bijvoorbeeld 
veel over de handelsrelaties in onze gewes
ten Omdat er echter nog te weinig onder
zoek IS gebeurd blijft het onmogelijk een 
volledig beeld van het verleden te schetsen 
Tot nog toe werd slechts een tipje van de 
sluier gelicht Histonci, archeologen en na
tuurwetenschappers vinden m Vlaanderen 
nog een vruchtbaar werkterrein Voor vele 
jaren i 

Johan Cuypers 

Zicht op de slordige bouwwijze van de funderingen van de westvleugel van het Prinsenhof te Kuringen (Hasselt) 
(foto Inst Arch Patr ) 
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TWEE SITES IN VLAANDEREN 
Ons patrimonium is bij het grote pu

bliek veel minder bekend dan dat van 
bijvoorbeeld Griekenland of Egypte. Wel
licht omdat het minder sensationeel is. 
Toch telt Vlaanderen heelwat rijke vind
plaatsen, zij doorlopen de vroege prehis
torie tot de industriële periode. De meer 
dan 100.000 sites zijn zeer divers: neder
zettingen, begraafplaatsen, bewoningen, 
wegen, vestingen, religieuze gebouwen, 
steden, voorwerpen, enz... Zij geven een 
beeld van Vlaanderen in ekonomisch, 
sociaal, politiek en kultureel opzicht. We 
kiezen er twee bij wijze van voorbeeld uit. 

WIJSHAGEN 
Tussen 1984 en '87 werden op de 

Rieten in het Limburgse Wijshagen 
(Meeuwen-Gruitrode) uitgebreide opgra
vingen gedaan. Onder leiding van prof. 
dr. P.V. Vermeersch liep er een groot
scheeps programma naar vondsten uit 
de 5de en 4de eeuw v. Kr. en uit de 
Romeinse tijd. In 1985 ontdekte men een 
graf met een bronzen emmer van het 
C/sfa-type, gevuld met krematieresten. 
De bronzen cista a cordoni is sober 
versierd en vertelt ons details uit de 
dodenkultus van enkele eeuwen voor 
Kristus. 

Dat Cista-graf werd nadien aan grondi
ger onderzoek onderworpen, ook enkele 
andere grafheuvels in de nabijheid lever
den rijke grafresten op. Onder meer een. 
bronzen situla met as en krematieresten. 
Wetenschappers noemen dit ,,een bijzet
ting van het brandafvaltype". De overle
dene werd in ornaat op het dodenbed 
afgelegd en daarna op de brandstapel 
verast. Nadat de grafkuil was gedicht 
werd aardewerk boven op het graf neer
gezet. Zo vinden we een lage schaal, een 
kleine beker en een urntje. In een ander 
graf zijn de resten van de brandstapel 
nog te zien. De rood verschroeide plek
ken zijn zichtbaar intakt. Opnieuw werd 
een bronzen situla met verbrande botres-
ten gevonden. 

In Vlaanderen vinden we niet zo veel 
rijke vondsten van bronzen vaatwerk. De 
cistae en situlae hebben hun oorsprong 
in de mediterrane wereld en zijn verbon
den met de wijnkultuur en bijkulturen. Uit 
een aantal kenmerken valt af te leiden 
dat de vondst te dateren is in de 5de 
eeuw voor Kristus. Het gaat om een 
aristokratische grafkultuur (van hande-

De Godelievemotte in Gistel maakt deel uit van het l<ompleks van de abdij 
Ter Putte, een Benediktijnenklooster. 

laars ?) met een aantal veel eenvoudiger 
bijgraven. 

In de buurt van deze site werden heel 
wal Romeinse nederzettingssporen te
ruggevonden. Er zijn diverse soorten aar
dewerk, munten, bronzen mantelspelden 
en armbanden. We zien 138 munten, van 
de as met de gelauwerde Janus (na 169 
V. Kr.), over de denariï van C. Valerius 
Flaccus (140 v.Kr.) tot de sestertius van 
Commodus. Er komen ook heel wat sier-
raden voor; fibulae, armbanden, spelden 
en ringetjes. Ze tonen een rijke Romein
se aanwezigheid in Limburg. 

GISTEL 

Na het uiteenvallen van het Karolingi
sche Rijk kregen onze kontreien steeds 
meer te maken met vreemde invallers. 
De plaatselijke aristokratie zocht midde
len om zich hiertegen te verdedigen. De 
enige afdoende manier was het bouwen 
van grote (stenen) versterkingen die de 
indringers moesten tegenhouden. In 
Vlaanderen was de motte één van de 

eerste soorten vestigingen. Ze werden al 
dan niet aangevuld met een versterkt 
kasteel. Ze worden enkel voorafgegaan 
door enkele beperkte verdedigingswer
ken uit de Romeinse periode. 

We vinden zo'n motte te Gistel. De 
Godelievemotte maakt er deel uit van 
het kompleks van de abdij Ten Putte, 
een Benediktinessenklooster. Bij verbou
wingswerken aan de abdij in 1958 werd 
een archeologisch onderzoek ingesteld. 
De motte is een versterkte heuvel omge
ven door een gracht, die later werd geni
velleerd. Op de motte werden resten 
teruggevonden van een abdijkerk uit de 
12de eeuw. Voorst zijn er nog heelwat 
kleinere archeologische vondsten ge
daan, die getuigen van een verre voorge
schiedenis van de site. De bewoning van 
de motte mag in de tweede helft van de 
11de eeuw geplaatst worden. Vanaf die 
tijd nam het bouwen van mottes m onze 
streken een hoge vlucht. 

Beide sites in Wijshagen en Gistel 
vertellen van een stukje van Vlaanderens 
verleden. Zij kunnen helpen de rijke ge
schiedenis van onze streken te ontsluie
ren. Daarvoor zal echter nog veel gegraaf 
en geploeter nodig zijn. 
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DENKEND AAN 
DE PILLECYN 

H
ET projekt dat het Rodenbach-
fonds op het getouw zette (ge
denkboek, kunstmap, literaire 
wandeling in het land van Schel
de en Durme) beoogde een her
waardering van de figuur en het 
werk van Fiiip de Pillecyn, die 
nu ruim honderd jaar geleden 
op 25 maart 1891 geboren werd 
te Hamme aan de Durme Zijn 
verzameld werk blijft beschik

baar bij De Clauwaert die naar aanleiding 
van het herdenkingsjaar een bijhorend essay 
het schrijven door Marcel Janssens De uit
geverij wijdt ook het jongste nummer van het 
literair tijdschrift Scr/pf volledig aan De Pille-
cyn met o m de opname van het minder 
bekende en moeilijk vindbare verhaal Het 
hart met zeven zwaarden 

MOZAÏEK 
Maar wat mensen als De Pillecyn hebben 

bijgedragen tot de versteviging van de kultu-
rele identiteit van onze gemeenschap, raakt 
vandaag snel vergeten door de breuklijn die 
de schok van WO II en vooral de nasleep 
ervan veroorzaakten 

,,Nu de Vlaamse gemeenschap lang
zaam maarzeker uitgroeit tot een volwaar
dige natie wordt het hoog tijd om die 
breuklijnen te overbruggen en opnieuw 
aan te knopen bij de continuïteit van onze 
culturele en geestelijke groei. Een ge
meenschap die zichzelf respecteert, moet 
bewust durven voortbouwen op het eman
cipatieproces waarin haar eigen authenti
citeit en haar eigen culturele identiteit 
vervat liggen", aldus Koenraad De Meulder 
in eht voorwoord van het gedenkboek (4) 

Het boek is een mozaïek van studies en 
getuigenissen Het opent met een levensver
haal door Anton van Wilderode waarop 
Fernand Van de Velde en Herman Gevaert 
nader ingaan met schetsen van de jeugd- en 
studiejaren van De Pillecyn en de vooraan
staande rol die hij speelde aan het IJzerfront 
Zijn Vlaamsgezindheid, m Sint-Niklaas ont
staan en in Leuven gegroeid, zou er door de 
Frontbeweging een enorme stimulans krij
gen Naar zijn eigen zeggen komt De Pille-
cyn uit die beslissende jaren als ,,een gete
kende van zijn volk" Over zijn betekenis en 
zijn boodschap voor de VOS handelt de 
bijdrage van Hugo Van Hemeiryck 

KRONIKEUR 
De oorlogsjaren hebben het literaire werk 

van De Pillecyn alleen maar uitgesteld In de 
schaduw van dat oeuvre is er evenwel een 
drukke aktiviteit als kroniekschrijver ge
groeid, eigenijk een verlengstuk van zijn 
loopbaan als dagbladjoernalist De scherpe 
kronikeurspen onderzoekt Maurits Van Lie
dekerke aan de hand van de Pennekrab-
bels uit De Standaard (tot 1922) en de 
bijdragen in Pallieter waaraan de auteur 
meewerkte vanaf de oprichting in 1922 Ook 
later, tijdens en na zijn loopbaan als leraar te 
Malmedy, bleef De Pillecyn zijn hekelende 
pen hanteren Betekenisvol is de rubriek
naam (Citroentje) en de schuilnaam (Citroen) 
die hij bedacht en die iets uitdrukken van de 
scherpte van zijn stukjes, o m in Opbouw, 
het tijdschrift voor gedetineerden in de ge
vangenis van Dendermonde Daar en elders 
(Lokeren en Sint-Gillis) schreef De Pillecyn 

Op 7 augustus wordt het De Pille-
cyn-jaar afgesloten. Dertig jaar 
geleden overleed op die dag de 
Prins van het Vlaamse proza aan 
wie de Federatie Vlaamse Krin
gen - Rodenbachfonds een ge
denkboek wijdde. Een hommage 
aan een vaak vergeten figuur. 

ook een kroniek van het gevangenisleven die 
later als Face au mur werd uitgegeven Na 
zijn vrijlating werkt hij nog mee aan De 
Vlaamse Unie en van 1958 tot 1960 ook aan 
De Volksunie, voorloper van Wij, onder de 
naam C/f(roen ' ) Een uitgave van het verza
meld joernalistiek werk van De Pillecyn 
(zoals ,,de Boontjes" van L P Boon) zou 
geen overbodige lukse zijn 

ACHTER DE DIJK 
Over het literair werk handelen de bijdra

gen van Erik Verstraete (het poëtisch proza) 
en van Hans Devroe die na een stijlontleding 
meent die omschrijving te moeten relative
ren Rudolf van de Perre peilt in Rochus 
naar de radikaliteit van De Pillecyn als gelovi
ge en Jan D'Haese blikt terug op het toneel
stuk Dona Mirabella Landschap en mensen 
in het werk worden in een tweede bijdrage 
van Van Wilderode getipeerd terwijl Walter 

Peeters een beeld geeft van de ,,mensen 
achter de dijk" in het Hamme waar hij 
uitgerekend op de sterfdag van De Pillecyn 
zijn praktijk als huisarts begon Nog andere 
getuigenissen zijn van de hand van Hugo 
Van der Cruyssen en Bert Peleman 

STERKE AANZET 
Een stevig geannoteerde studie van Ro-

main Van Landschoot sluit dit gedenkboek 
af De auteur onderzoekt de groeiende ster
ke positie die Filip De Pillecyn tussen mei 
1940 en mei 1941 bekleedde als woordvoer
der en onderhandelaar m het kultuurdebat 
onder en met de bezettingsmacht Zijn zetel 
m de Kultuurraad heeft hij na de weigenng 
van het Davidsfonds tot elke medewerking, 
geruild voor de post van direkteur van het 
Middelbaar Onderwijs bij het ministerie te 
Brussel De bijdrage van Van Landschoot is 
een sterke aanzet om de keuze van De 
Pillecyn objektief te benaderen De auteur 
laat aanvoelen dat nog heel wat materiaal op 
verwerking wacht 

Ondanks een reeks overlappingen biedt 
dit gedenkboek een boeiende historische en 
literaire dokumentatie die zal bijdragen tot "̂  
een vernieuwde kennismaking met het werk 
van De Pillecyn en hopelijk ook een stimu
lans zal zijn voor verder wetenschappelijk 
onderzoek 

De Vijf mooie linosneden die Joris Houwen 
voor dit boek maakte en die a h w een 
geïllustreerde ontleding vormen van leven en 
werk van De Pillecyn, werden in een lukse-
map opgenomen samen met gedichten m 
kalligrafie van De Pillecyn 

Wie in de augustusdagen in de buurt van 
Hamme vertoeft, kan aan de hand van de 
brochure die het Rodenbachfonds en de 
plaatselijke heemkundige kring samenstel
de, het landschap van De Pillecyns jeugdja
ren en van zijn romans verkennen 

p. lateur 

— 100 laar Filip De Pillecyn is verkrijgbaar door 
overschrijving van 995 fr. op rek.nr. 446-
0089561-73 van het Rodenbachfonds te Gent 
met vermelding ,,Gedenkboek F De Pillecyn". 
Informatie i.v.m. de kunstmap en de brochure 
van de literaire wandeling: Rodenbachfonds, 
Gebr. Vandeveldestraat 68, 9000 Gent 
(091/23.77.42). 
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KAREL VANDER ESPT, 
EEN VERGETEN PETIT VICAIRE 

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag 
van Karel Vander Espts geboorte verscheen 
bij Coclariensa het 1e deel van Uit het leven 
en werk van Karel Vander Espt. In feite 
gaat het om de eerste uitgave van twee 
toneelstukken van de priester-schrijver voor
zien van een degelijke inleiding door Rat 
Seys, die ook de oorspronkelijke teksten 
voor uitgave in orde bracht. Het karakter van 
de toneelstukken werd hierbij volledig be
waard, taalkundige aanpassingen en moder
niseringen bleken echter nodig om het ge
heel voor de huidige lezer aanvaardbaar en 
leesbaar te maken. 

RODENBACH 
Wie was deze Karel Vander Espt? Gebo

ren te Koekelare op 1 december 1891, door
liep hij het Kleinseminarie van Roeselare, om 
vervolgens zijn studies voort te zetten aan de 
Gregoriana te Rome. In augustus 1914 
maakte de eerste wereldoorlog een bruusk 
einde aan deze rustige studiejaren. 

Karel Vander Espt werd als brankardier 
ingedeeld bij de derde legerafdeling waar hij 
dienst deed tot in 1916. Zijn gezondheidstoe
stand bracht mee dat hij door toedoen van 
enige Vlaamse vrienden aanvang 1917 terug 
naar Rome kon gaan, waar hij op 7 april 1917 
de priesterwijding ontving. Enige tijd was hij 
bedrijvig in parochiewerk in de omgeving van 
Rome. 

Na de wapenstilstand (11 november 1918) 
en na de heropening van de universiteit van 
Leuven werd hij belast met een leeropdracht 
aan het Amerikaans kollege daar. 

Tijdens zijn Kleinseminarietijd was de jon
ge Karel, sterk beïnvloed door de geest van 
Rodenbach, toen nog zeer levendig in het 
studentenleven. Vanaf 1919 uit hij zijn 
Vlaamsgezindheid in een drukke bedrijvig
heid binnen het Algemeen Katholiek 
Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) en 
als medewerker aan het tijdschrift Ons Le
ven. In 1920 komt hij sterk onder invloed van 
Robrecht de Smet (1875-1937), een band 
die nog sterker wordt bij de oprichting van 
het tijdschrift Vlaanderen (14 mei 1922), 
waarvan hij entoesiast medewerker werd. 

EEN „BEETJE" BIZAR 
Al deze uitingen van Vlaamsgezindheid 

vielen echter niet overal in goede aarde en in 
1923 werd Karel Vander Espt ,,gedegra
deerd" tot kapelaan, eerst te Diksmuide en 
later te Vladslo, waar hij op 19 april 1938 
tragisch om het leven kwam. 

Karel Vander Espt, Vlaamsgezind priester-schrijver, onderhield kontakten met 
bijna alle grote figuren uit het toenmalige Vlaanderen. 

(foto archief R. Seys) 

Alhoewel Karel Vander Espt tijdens zijn 
leven niet bijzonder op de voorgrond trad, 
was hij een scherpe geest en een talentrijk 
man. Hij onderhield kontakten met bijna alle 
grote figuren uit het toenmalige Vlaanderen. 
Meerderen onder hen kon hij zijn vrienden 
noemen (ondermeer C. Verschaeve, die de 
tekst voor het doodsprentje van Karel Vander 
Espt verzorgde). 

Bij zijn begrafenis op 23 april 1938 waren 
dan ook heel wat van die vrienden aanwezig: 
Sam Devnendt, J. Leuridan, D. Verschaeve, 
J. Bittremieux, Antoon Van der Plaatse,... 
Kransen waren er van o.m. het IJzerbede-
vaartkomitee en de Boerenjeugd. 

Het werk van Karel Vander Espt draagt de 
eigenschappen van zijn schepper: onstuimig 
en weinig perfektionistisch. Men mag hierbij 
niet vergeten dat de schrijver zijn werk veel
eer als een uitlaatklep zag zoals hij na 1928 
(einde van zijn literaire aktiviteit) zijn vlucht 
zocht in jagen, vissen, biljarten en schaat
sen... 

Alhoewel tijdens zijn leven niets van zijn 
werk gepubliceerd werd — een deel vernie
tigde hij zelf enige dagen voor zijn dood — 
cirkuleerden zijn manuskripten wel bij een 
aantal vrienden. 

Als schrijver schuwde Karel Vander Espt 
het barokke, soms overladene niet, wat ver
warrend werkt en soms tot onthutsende si
tuaties leidt. Een aantal nevenintriges — 
boeiend op zich — leidt soms de aandacht al 
van de hoofdzaak of van het hoofdpersona
ge-

In hoeverre Karel Vander Espt belangrijk is 
in het geheel van de Vlaamse letterkunde 
laten we aan het oordeel van de lezer over, 
de mens Karel Vander Espt verdiende alles
zins een beter lot dan hem te beurt viel. 

Mlja Proost 

— Uit het leven en werk van Karel Vander Espt. 
Raf Seys. Uitg.: Coclariensa, RInglaan 1, 8680 
Koekelare. 525 fr. voor de twee delen (Tweede 
deel nog In voorbereiding). 
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HEDD WYN: BINDTEKEN 
TUSSEN VLAANDEREN EN WALES 

Op vrijdag 31 juli wordt de Welshe dich
ter Hedd Wyn (1887-1917) herdacht te 
leper en Langemarl<. Ter gelegenheid van 
de 75ste verjaardag van zijn dood wordt 
een gedenkplaat onthuld aan het kruis
punt Hagebos te Langemark. Hedd Wyn 
werd daar dodelijk gewond op 31 juli 1917 
bij de Slag om Pilkem. Te leper wordt een 
fototentoonstelling geopend over Hedd 
Wyn. 

De dichter verwierf nationale bekendheid 
in Wales omdat hij in september 1917 post-
huum de belangrijkste poezieprijs van zijn 
land won Hedd Wyn vond zijn laatste rust
plaats op een gemenebest soldatenkerkhof 
in het leperse, het Artillery Wood Cemetery 
aan de Poezelstraat te Boezinge 

De dichter is ook uitgegroeid tot een bind-
teken tussen Vlaanderen en Wales Het 
toeval wil dat de trofee voor de Welshe 
Poezieprijs van 1917 gemaakt werd door een 
Vlaming De Mechelse meubelmaker-kun
stenaar Eugeen Vanfleteren vervaardigde 
een prachtige houten zetel, vol Keltische 
simboliek De zetel verwijst naar de ereplaats 
van de hofdichters naast de middeleeuwse 
Welshe vorsten Eugeen Vanfleteren was bij 
het uitbreken van de oorlog in 1914 naar 
Engeland gevlucht Hij vestigde zich te Bir
kenhead en kreeg daar de opdracht voor de 
zetel 

SOLIDARITEIT 
De Hedd Wyn-herdenking is een initiatief 

van een aantal overheden en organisaties uit 
Vlaanderen en Wales Aan Vlaamse zijde 
gaat het om de stad leper, de gemeente 
Langemark-Poelkapelle, het IJzerbedevaart-
komitee en het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel Aan de herdenking zullen een 200-tal 
personen uit Wales deelnemen Ook de 
BBC-televisie heeft belangstelling voor de 
manifestatie 

Op de vooravond van ,,Europa 1993" wil 
de Hedd Wyn-herdenking de solidariteit tus
sen de kleine talen en kuituren benadrukken 
Ook wordt erop gewezen dat de Eerste 
Wereldoorlog de nationale bewustwording 
van de kleine volkeren m de hand werkte 
Hedd Wyn is hiervan de verpersoonlijking m 
Wales HIJ staat op gelijke voet met Vlaamse 
IJzersimbolen zoals Renaat De Rudder en 
de gebroeders Frans en Edward van Raem-
donck De 75ste verjaardag van hun dood 
wordt eveneens in 1992 herdacht 

De belangstelling voor hedd Wyn m Wales 
IS nog steeds erg levendig Dit is vrij merk
waardig aangezien het Wesh, de Keltische 
taal waann hij schreef, thans door slechts 

500 000 van de 2,9 miljoen Welshmen ge
sproken wordt In 1969 publiceerde William 
Morris een boek over Hedd Wyn Vorig jaar 
schreef Alan Llwyd een uitgebreide weten
schappelijke biografie en in november a s 
brengt de Welshe TV n a v haar 10-jang 
bestaan een geromantizeerde film over de 
dichter op het scherm 

HERDENKING 
De gedenksteen voor Hedd Wyn wordt op 

vrijdag 31 juli om 15 uur onthuld aan het 
kruispunt Hagebos te Langemark Aanslui
tend worden bloemen neergelegd op zijn 
graf De gedenkplaat werd vervaardigd uit 
donkerblauwe leisteen, afkomstig van een 
groeve m Blaenau Ffestiniog (Noord-Wales), 
enkele kilometers ten noorden van Hedd 
Wyns geboorteplaats Trawsfynydd De ge
denksteen toont het gezicht van de dichter 
en de zetel die hem posthuum werd toege
kend De tekening is een ontwerp van de 78-
jarige Welshe kunstenaar E Meirion Ro
berts, die als peuter nog op Hedd Wyns knie 
heeft gezeten Onder de afbeelding staat op 
een koperen plaat een tekst in drie talen 
(Welsh, Engels en Nederlands) 

De fototentoonstelling over Hedd Wyn 
wordt geopend om 19 30 uur met een akade-

mische zitting in de konferentiezaal van de 
Lakenhallen te leper De tentoonstelling zelf 
kan tot donderdag 13 augustus bezocht 
worden in de inkomhal van het stadhuis De 
ekspositie werd samengsteld door het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel en omvat een 
25-tal panelen over Wales, de Welshe taal en 
kuituur, de Nationale Eisteddfod (poëzie- en 
kultuurfestival), het leven en werk van Hedd 
Wyn, de slag om Pilkem, de zetel van Eu
geen Vanfleteren en de nagedachtenis van 
Hedd Wyn Tijdens de duur van de tentoon
stelling IS er ook een dnetalige brochure 
Hedd Wyn, een Welshe tragedie in Vlaan
deren verknjgbaar Ze is van de hand van 
Lieven dehandschutter, direkteur van het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

De herdenking wordt afgerond om 21 uur 
in de Westervleugel van de Lankenhallen 
met een Vlaams-Weish gezellig samenzijn 

De verschillende manifestaties worden 
muzikaal opgeluisterd door het 25-koppige 
Welshe Mannenkoor Oor Meibion Prysor 
Tevens worden er een aantal gedichten van 
Hedd Wyn voorgedragen 

Wie één of meerdere onderdelen van de 
herdenking wenst bij te wonen moet dit 
uiterlijk tegen 15 juli te melden aan de 
Dienst Toerisme van leper, Stadhuis, Gro
te Markt 1, 8900 leper, tel. 057/20.07.24. 
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KEMMELSE KELTENMEDE SMAAKT 
In 1968 werden 

op de Kemmelberg 
de resten van een 
heuvelfort ontdekt, 
de vondst gaf voor 
het eerst het onbe
twistbaar bewijs 
van Keltische aan
wezigheid in onze 
streken. In de loop 

van de 5de eeuw voor Kristus bouwden 
Kelten een soortement versterkte nederzet
ting op de „berg" van Kemmel. Deze domi
neerde de omgeving met zijn vruchtbare 
landbouwgronden en kontroleerde de be
langrijkste zeehandelswegen op Engeland, 
het Ijzerbekken en de biezonder belangrijke 
zoutproduktie langs het kustgebied. (Lees 
ook ons omslagverhaal over archeologie). 

Gastronomiseh 

Binnen de versterking werden sporen ge
vonden van artisanale bedrijvigheid: potten
bakkerijen waar aardewerk werd vervaar
digd. Ook vond men een aantal pronkstuk
ken : een ijzeren aspin met bronzen sier
plaat, parels, een gouden kraal, bronzen 
sieraden, stukjes bladgoud en zelfs Attisch 
aardewerk. Wat dat laatste bij ons komt doen 
is een raadsel, wellicht wijst het op handels
relaties tussen de mediterrane wereld en het 
Noorden. 

Al deze vondsten liggen te kijk in het 
Archeologisch Streekmuseum, op de eerste 
verdieping van Het Labyrint op de Dries te 
Kemmel. Te bezoeken elke dag van de week 
vanaf lOu, op dinsdag gesloten. De toegang 
is gratis. 

Naast de vondsten wordt ook een beeld 
geschetst van de Kelten en hun leefwereld. 
In hetzelfde Labyrint is ook het rijke speel
goedmuseum, de Speelberg, gevestigd. 
Daar loopt tot 11 september o.m. Zoals 
d'ouden zongen, een tentoonstelling omtrent 
nabootsingsspelletjes, maar ook kunstlief
hebbers vinden er hun gading zodat de 
slogan dat men er kan „dolen door kunst, 
humor en verleden" niet overdreven is 
(057/44.65.81). 

GEVONDEN 
VOORWERP 

„Zodra ge lucht krijgt van vals spet 
of van machtsmisbruik, is nationalisme 
in de buurt." 

Etienne Davigtion 

yyy Heuvelland heeft van het Keltisch 
verleden op de Kemmel dankbaar gebruik 
gemaakt om voor de bezoekers een tastbaar 
kado te ontwerpen en liet De Biekorf en Het 

De ijzeren aspin met bronzen plaatje 
is een Keltische sierspeld uit de 5de 
eeuw voor Kristus en werd op de 
Kemmelberg opgegraven. 

Labyrint de Kemmelse Keltenmede uitvin
den. 

Mede is een oeroude, eenvoudig te maken 
drank: een oplossing van zuivere bijenho-
ning en water die te gisten wordt gezet. Bij 
Kemmelse Keltenmede gebeurt de gisting 
door toevoeging van vruchtensap, welke 
vrucht(en) is het geheim van de brouwers. 

In een Mede-deling verzekeren de makers 
dat hun produkt ,,verbluffende eigenschap
pen bevat: kalk, ijzer, fosfor en vitaminen als 
onmisbare elementen voor de opbouw van 
onze hersenen en spieren." En dat de ge
voeligste levers en de deli kaatste magen de 
drank best kunnen verdragen, delen zi) ook 
mede. 

Kemmelse Keltenmede kan koud gedron
ken worden als aperitief (met een schijfje 
citroen) of als desertwijn, kan dienst doen in 
vruchtensalades en geeft een geraffineerde 
toets aan sausen. 

Kemmelse Keltenmede kan ook warm ge
dronken worden, met citroen, 1/4 water en 
een soeplepel honing. Mede schenkt weer
stand tegen griepaanvallen, want de helende 
kracht die planten en bloemen in zich heb
ben vindt men terug in de honing en dus ook 
in de mede. 

Het drankje is zo'n 12° sterk en kost voor 
een fles van 75cl 180fr., het is te koop in Het 
Labyrint, in De Biekorf, m de krantenwinkel 
op de Dries en het VVV-kantoor te Kemmel 
waar ook alle informatie klaar ligt over de 
vele kleinschalige toeristische aktiviteiten in 
de acht prachtige gemeenten die Heuvelland 
vormen (057/44.66.50). 

(m.v.l.) 
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ONVERTAALBARE VERTALINGEN 
Er moet ooit er

gens iemand ge
weest zijn die de 
stelregel heeft be
dacht namen wor
den met vertaald 
Als je aan wie dan 
ook de vraag zou 
voorleggen wor
den persoonsna

men vertaalt', dan zou je onveranderlijk als 
antwoord krijgen natuurlijk met 

Toch IS dat „natuurlijk" er teveel aan 
Onze geschiedenisboeken staan vol van ver
taalde namen Lodewijk, Karel en Boudewijn 
zijn daar voorbeelden van Het spreekt 
vanzelf dat Boudewijn eigenlijk geen verta
ling IS, maar de oorspronkelijke naam, terwijl 
Baudouin in feite de vertaling van Boudewijn 
IS, Of wat had u gedacht"? 

In dit verband is het toch weer een teken 
van Vlaamse onderdanigheid dat een Vlaam
se krant onze kroonprins Philippe noemt Hij 
IS ook kroonprins van de Vlamingen en 
daarom noemen wij hem Filips (met een s op 
het einde a u b) naar aloude traditie 

Plaatsnamen worden ook vertaald, of
schoon dikwijls de vraag gesteld mag wor
den wat de vertaling is en wat de oorspronke
lijke naam Men kan immers bezwaarlijk 

zeggen dat Rijsel de vertaling van Lille is De 
twee namen zijn onafhankelijk van elkaar 
ontstaan 

Maar hoe zit dat nu met straatnamen'? Tja, 
in tweetalige steden is het de gewoonte dat 
straten een dubbele naam krijgen Met per
soonsnamen is dat gauw opgelost rue Hy-
polyte Van den Braambusschenstraat Aan 
straten de namen van mensen geven vinden 
WIJ echter een ietwat potsierlijke gewoonte 
Vele bewoners van Janssens-, Peeters-, Du
bois- of Dupontstraten weten met wat de 
naamgever van hun straat voor verdienste-

Woordenkraain 

lijks heeft uitgencht, hoewel die naamgeving 
bedoeld was om zijn/haar nagedachtenis te 
eren 

Maar wat heeft de Hoge Raad bewogen 
om te vinden dat de straatnamen in de 
faciliteitengemeenten vertaald moesten wor
den'' In zo'n gemeente is de Bosstraat de 
Bosstraat en met bij voorbeeld Rue au Bois, 
Rue du BOIS, Rue de la Forêt, enz 

In Sint-Genesius-Rode b v zijn vele straat
namen (vroegere en nieuwere — deze laat
ste opzettelijk daarom gekozen) onvertaal
baar Kwadeplas, 't Hof-ten-hout, Bezembin-

derslaans, Bierenberg, Spaanderboeren-
straat Dus 

Straatnamen vertalen is trouwens een ha
chelijke zaak In Brussel hebben ze er een 
soepje van gemaakt Enkele voorbeelden 
Wouter van der Bracht, een Brussels advo-
kaat, was nogal een onstuimig man zodat het 
volk hem ,,Wilde Wout" noemde Nu nog 
wordt in Brussel en omstreken een ondeu
gend kereltje een ,,Wullewote" genoemd 
Wilde Wout mocht zijn naam geven aan de 
,,Wilde-Woutstraat" achter de Nationale 
Bank Hoe heet die straat nu m het Frans•? 
Zoals u had gedacht ,,Rue du Bois Sauva-

ge" 

Een even kras voorbeeld is dat van de 
Bruidstraat — Rue de la Fiancee Die Bruid
straat was namelijk de straat die naar de 
,,bruit" leidde, de vuilnisbelt 

Wolvengracht werd ,,rue Fosse aux 
Loups" ofschoon het een gracht was waar
langs de familie De Wolf noga\ wat eigendom 
bezat 

Zo ziet u hoe betekenisvolle namen door 
oppervlakkige vertalers werden verbasterd, 
ze waren er beter af gebleven Het enige 
wijze besluit zou zijn de Franse namen te 
herzien Maar stel dat eens voor 

Jot 

IDENTITEIT 
Korte tijd gele

den werd de Frans-
Verelstprijs uitge
reikt aan het Komi-
tee voor Frans-
Vlaanderen De 
naamgever van die 
onderscheiding 
was een Gentse ar-
chitekt die decen

nia lang aktief was als vooraanstaand promo
tor van de kuituur en de kultuurbeleving in 
Vlaanderen Het begunstigde Komitee is een 
organisatie die sinds het einde van de Twee
de Wereldoorlog de Frans-Vlamingen helpt 
bij de bewustwording van hun eigen identi
teit 

Het Komitee is breed-pluralistisch opgevat 
en doet met aan politiek, noch m staatkundi
ge noch m populistische zin Daarenboven 
houdt het zich verwijderd van elke vorm van 
,,interventionisme", waartoe de wederzijdse 
belangstelling onder historische verwanten 
aan de beide zijden van de staatsgrens 
aanleiding zou kunnen geven Een verschijn
sel dat overigens schenng en inslag is tijdens 
bloeiperiodes van het nationalisme zoals wij 
er vandaag een kennen m de Balken en in 
Midden- en Oostelijk-Europa 

Frans-Vlaanderen is een brok van het 
oude Graafschap Vlaanderen die sinds meer 
dan twee eeuwen in Frankrijk ligt en vanuit 
het centralistische Parijs op grondige en 
letterlijke wijze werd ,,verf ranst" 

Historisch perspektieg 

Tijdens de negentiende eeuw leverde de 
toendertijd nog hoofdzakelijk Vlaamsspre-
kende bevolking van de Franse Westhoek 
enig weerwerk tegen de kulturele vervreem
ding, o m langs het Comité Flamand de 
France Tijdens de eerste helft van onze 
eeuw werd die taak overgenomen door het 
Vlaams Verbond van Frankrijk van Jean-
Mane Gantois 

Na de afloop van de Tweede Wereldoorlog 
werd het Vlaams Verbond van Frankrijk door 
de Franse overheid buiten de wet gesteld 
Het Komitee voor Frans-Vlaanderen nam 
toen die taak over, met als een echte opvol
ger van Gantois' Verbond maar als een 
feitelijke voortzettting van een lange traditie 
van wederzijdse belangstelling en samen
werking Een traditie waarin soms notoire 
namen als die van Vital Celen en Guido 
Gezelle naar voren treden 

Sinds ruim dertig jaar is de naam van het 
Komitee verbonden met de kultuurdagen van 
Ekelsbeke en van Waregem, met de taal-
pnjsvragen m Frankrijk, met de bevordering 
van het Nederlandstalig toneel en tenslotte 
met de organisatie en promotie van Neder
landse taalleergangen 

Met eerder gering sukses poogde het 
Komitee daarenboven specifieke tijdschrif
ten voor en omtrent de Frans-Vlamingen uit 
te geven Doelmatig was anderzijds wel de 
steun die het Komitee verleende aan Ons 
Erfdeel-Notre Patnmoine, dat in 1957 ont
stond en als Ons Erfdeel uitgroeide tot het 
klassieke specimen van de historische en 
kulturele — zeg maar algemeen-Nederland
se — identiteit 

Het Komitee voor Frans-Vlaanderen haal
de nooit de eerste regels van het nieuws 
Maar het blijft hoe ook het staal van grens
overschrijdende solidariteit, zonder opwin
ding en zonder provokatie 

De Vlamingen bezitten natuurlijk met het 
patent van een dergelijke vorm van zachtzin
nig engagement Maar zij munten er wel in 
uit 

Frans-Jos Verdoodt 
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NIET LEUK MEER 
Filmverdelers 

weten maar al te 
goed wanneer ze 
een produkt heb
ben dat door de ge
zamenlijke kritici 
naar de hel zal wor
den geschreven. 
Ze vermijden dan 
ook maar enige 

persvisie te organiseren en de persmuskie
ten (zo denken zij erover tot ze hen weer 
eens nodig hebben) kunnen samen met de 
goegemeente naar een van de vele „premiè
res" komen kijken, waar ze dan samen met 
een hele tros genodigden wél de VIP-ingang 
mogen gebruiken. Dat was weer eens het 
geval met Flodder in Amerika, de Neder
landse film van regisseur Dick Maas. 

Waarschuwing 
Misschien hoeft deze kritiek al niet meer 

en ben jij een van de tienduizenden die zich 
reeds hebben laten vangen aan de borsten 
(een beetje de hangende tuinen van Baby-
Ion) van Tatjana Simic, die als dochter Kees 
Flodder, regelmatig haar heuvels ten toon 
spreidt. Heb je al gekeken naar Ma Flodder 
die figuur (als je dit nog figuur kunt noemen) 
krijgt door Nelly Frijda, terwijl Huub Stapel 
nogmaals zijn talent vergooit om Johnnie 
Flodder tot een personage om te toveren. 
Heb je sociale werker Sjakie (Lou Landré) al 
in de meest verschrikkelijke omstandighe
den zien blunderen, alleen maar om wat 
domme Hollandse blote-konten-humor ten 
beste te geven. In Antwerpen hoef je iegen-
lijk niet naar Flodder In Amerika te gaan 
kijken, je moet tijdens de weekends gewoon 
maar in de stad rondlopen om al die flodders 
te bekijken... 

De Nederlandse minister van Buitenland
se Zaken die tegelijkertijd minister van Bin
nenlandse Zaken is van alle andere landen 
en klaar staat om met het vingertje te wijzen, 
had beter eerst eens even naar deze Flod-
derfamilie gekeken. 

Sjakie wordt in New York beroofd van 
horloge en schoenen door enkele Latijns 
uitziende types, de blanke (Nederlandse) 
Flodders redden Larry Rosenbaym — die 
niet toevallig een nogal dubieuze striptease-
tent heeft — uit de handen van drie zwarten 
die bezig zijn hem te beroven in Central 
Park. 

Dit zijn enkele van de klisjees die het Blok 
maar al te graag in zijn propaganda zal 
gebruiken. Dan heb je nog het nodige seksis
me en een urinerende hond zorgt voor de 
nodige scatalogie. 

Wie dit leuk vindt is zelfs niet prettig 
gestoord. 

Willem Sneer 

(ïft/^^' 

Nelly Frijda als de beruchte Ma Flodder in de racistisch ogende Flodder in 
Amerika. 

Door het leven getekend 
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Hondsdagen 

(foto AP) 

POST SPEELT 
PALLIETER 
PARTEN 

Op ons Vraagte
kenvan 10 juli „Op 
zoek in het Land 
van Pallieter" kwa
men weinig ant
woorden binnen, dit 
had te maken met 
de postbedeling die 
het tijdens het 
weekeinde van 20 

juli zowat kompleet heeft laten afweten. Wij 
laten de antwoorden dan ook nog binnenlo
pen samen met het Vraagteken over Bobbe-
jaanland, en dat is dinsdag 28 juli a.s. 

(foto Mare Cels) 

VIJF VLAAMSE ZANGERS 
VIJF PLAATSEN IN VLAANDEREN 

Vraagteken 

Er even aan herinneren dat voor het Pallie-
ter-Vraagteken 10 gidsen 
Het Land van Pallieter kunnen gewonnen 
worden, voor het Bobbejaanland-Vraagteken 
40 inkomkaarten voor Bobbejaanland. Veel 
speurgenot! 

Als geen een heeft Louis Neefs z'n dorp in 
de Kempen bezongen, maar ook andere 
Vlaamse zangers hebben een dorp of stad 
van hun land tot onderwerp van een lied 
verheven. Deze week zoeken wij 5 titels van 
liedjes waarin de naam van een dorp of stad 
in Vlaanderen vervat zit en dat de drie 
volgende Vlaamse zangers op hun repertori
um hebben hebben. 

Voor 5 juiste antwoorden liggen 5 x 3 
boeken klaar. 

1. Delia Bossiers: 
2. Zjef Van Uytsel: 
3. Wannes van de Velde; 
4. Jan de Wilde; 
5. Louis Neefs; 

De antwoorden (liefst op een gele brief
kaart) sturen naar weekblad WIJ, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel, ten laatste op 
maandag 24 augustus '92. Veel sukses! 
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TENTOONSTELLING 

SCHMINKEN IS GEZOND 

H
ET Muzeum voor Midden-Afrika 
is bijna een eeuwling. En zo ziet 
het muzeum er ook echt uit, van 
binnen en van buiten. In het 
kader van de Internationale Ten
toonstelling van Brussel in 
1897, werd in Tervuren het,,Pa
leis der Koloniën" opgericht. 
Het gaf een algemene kijk op de 
,,Onafhankelijke Kongostaat" 
van koning Leopold II. In 1904 

startte men de bouw van een nieuw Kongo-
muzeum, het huidige gebouw. Toen Kongo 
in 1960 ook echt onafhankelijk werd besloot 
men het belangstellingsveld van het mu
zeum uit te breiden tot heel Midden-Afrika, 
en ook, op zekere gebieden, tot Noord- en 
Zuid-Amerika en Oceanië. 

Hoewel het muzeum jaarlijks zo'n 200.000 
bezoekers aantrekt, naar Vlaamse normen 
een flinke prestatie, geeft het een verwaar
loosde en oubollige indruk. Een aandachtig 
toeschouwer zal zelfs nog onderschriften in 
oud-Nederlands aantreffen. Wie ooit eens 
het plan opvat om een muzeum op te bou
wen over muzeumtechnieken door de eeu
wen heen, zou wel eens forse konkurrentie 
kunnen ondervinden van hele zalen in Tervu
ren. Niet alleen de prachtige grandeur, ook 
mufheid van vervlogen tijden waait je er 
tegemoet. En na afloop van een zeer boei
end bezoek vragen jaarlijks tienduizenden 
muzeumgangers vergeefs naar de kafetaria. 

VERWAARLOOSD " " 
De reden voor deze jarenlange verwaarlo

zing is volgens insiders dubbel: ten eerste 
onthullen de publieke tentoonstellingszalen 
slechts één aspekt van de rol van het Mu
zeum. De instelling is immers een belangrijk 
en gereputeerd centrum voor fundamenteel 
onderzoek over Afrika. Wetenschappelijke 
onderzoekers beschikken er over verschil
lende laboratoria en konservatoria, een ge-
perfektioneerde en gespecializeerde uitrus
ting en indrukwekkende biblioteken. Eerder 
dan het muzeum tot een modern en aange
naam geheel uit te bouwen lag de prioriteit 
van de beheerders veel te dikwijls bij weten
schappelijke publikaties en onderzoekspres-
tige. En ten tweede stond een jarenlang 
volgehouden politiek van politieke benoe
mingen, van zaalsuppoost tot direkteur, een 
efficiënt management steeds in de weg. 

Met de tentoonstelling over de Kaiapo's 
waait er een nieuwe wind door de oude 
muzeumzalen. Stel je voor: een gelegen-
heidstentoonstelling met video, echte in
dianen, niuziel< en zelfs een werkschrift 
voor de lagere school en een kinderatelier in 
Tervuren! Het moet inderdaad gezegd zijn: 
de tentoonstelling over de Kaiapo's loont 

zeer de moeite, alleen al voor de kleuren
pracht. 

De Kaiapo indianen leven verspreid op het 
Centraal-Braziliaans plato, over een gebied 
ongeveer zo groot als Oostenrijk. Het Kaia-
po-gebied is bijna geheel begroeid met tro
pisch regenwoud. De indianen leven er in 
primitieve omstandigheden. De Kaiapo's be
horen echter met hun fantastische lichaams
beschilderingen, peniskokers, oorpluggen 
en spektakulaire lippluggen tot 's werelds 
meest eksotische lichaamstooiers. Wie aan 
lippluggen denkt, denkt aan de Amazone
indiaan die popster Sting in 1990 vergezelde 
op een wereldreis. Deze chef Ropni, in de 
pers vaak Raoni genoemd, is een Kaiapo 
chef. De Kaiapo's behoren momenteel tot de 
grote voorvechters van het behoud van het 
regenwoud. 

Naar aanleiding van de 500ste 
verjaardag van Colombus' lan
ding in Amerika organizeert het 
Koninklijlt Muzeum voor Midden-
Afrika een etnografische tentoon
stelling over vederkunst en li
chaamsbeschildering bij de Kaia
po indianen van het Centraal-Bra-
ziliaanse Amazonegebied. De 
Kaiapo zijn bekend voor hun ui
terst verfijnde lichaamsornamen-
tiek, een samenspel van kleuren 
en grafische vormen waarbij drie 
elementen worden verstrengeld: 
haarsnit, beschilderingen en 
riante vederversieringen. Een 
lust voor het oog. 

TEKENSISTEEM 
De schilderingen, het kapsel en de li-

chaamsversiering van de Kaiapo's zijn niet 
vrijblijvend. Ze zijn o.m. afhankelijk van de 
verschillende leeftijdsgraden en het ge
slacht. Ook de kleur speelt een rol. De 
Kaiapo gebruiken rode, zwarte en hoogst 
zelden ook witte kleurstoffen om hun lichaam 
mee te beschilderen. Elk van deze kleuren 
wordt in welbepaalde omstandigheden, zo
wel sociale als rituele, gebruikt. 

Ook de vedertooi is eigenlijk een ingenieus 
tekensisteem. Lichaamsversiering vormt een 
essentieel onderdeel van de Kaiapo-kultuur. 
Het verleent aan het individu de kwaliteit van 
menselijk wezen tegenover de leden van 
andere, naburige indianengemeenschap-
pen. Kaiapo zijn betekent zoveel als beschil
derd en versierd zijn volgens de traditionele 

Kaiapo-jongen die speciaal getooid is 
volgens zijn rituele voorrechten. 

patronen van de gemeenschap. Een niet 
beschilderde Kaiapo is ofwel ziek, of heeft 
zieke familieleden. 

Voor de geïnteresseerden is er een prach
tige katalogus beschikbaar (850 fr.). 

(Pdj) 

HAAL MEER 
UIT WIJ 

Op de redaktie liggen twintig gratis 
toegangstikkets voor de Kaiapo-tentoon-
stelling en het Muzeum voor Midden-
Afrika (waarde 50 frank). De tentoonstel
ling loopt nog tot 14 oktober in het 
Koninklijk Muzeum voor Midden-Afri
ka, Leuvensesteenweg 13 te 3080 Ter
vuren. Het muzeum is open van 9 tot 
17.30 u (sluitingsdag: maandag). Voor 
het onderwijs werd een speciaal pro
gramma uitgewerkt (voor meer inlichtin
gen, bel 02/769.52.00) dat doorgaat tij
dens de tweede helft van september. 

Schrijf als de bliksem een gele brief
kaart naar WIJ, Barrlkadenplein 12, 
1000 Brussel. 
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VAN ATHENE 1896 
TOT BERLIJN 1936 

N 1850 groeide bij een steenrijke Gnekse 
handelaar Evangelios Zappas het ver
langen de Spelen van de Oudheid te 
doen herleven In 1859 probeerde hij zijn 
droom in werkelijkheid om te zetten In 
het Centrum van Athene werden naast 
een klassieke stadionloop van 192 meter 
ook wedstrijden georganiseerd in drie
sprong (hmkstapsprmgen), m speer- en 
diskuswerpen, in duurloop (12 stadion-
ronden), zaklopen en paalklimmen Sport 

en folklore werden vermengd Het sukses 
was evenwel overrompelend In zoverre zelfs 
dat de politie orde op zaken moest stellen, 
daar aanvankelijk met in slaagde en de 
mensen op de eerste rijen noodgedwongen 
opleidde Daardoor kwamen winnaars in 
de gevangenis m plaats van op het podium 
terecht 

Zappas het bij zijn dood een fortuin na voor 
de Kommissie voorde Olimpisclie Spelen 
In 1870 volgde een tweede schuchtere po
ging Op een terrein buiten Athene werden 
atletiekwedstrijden gehouden Tijdens de 
duurloop stierf een deelnemer Het werd 
andermaal een mislukking 

Het zaad was evenwel uitgeworpen en het 
was door toedoen van de Franse baron 
Pierre de Coubertin dat het zou ontkiemen 
In 1894 stuurde hij een brief naar alle sportfe
deraties m binnen- en buitenland HIj pleitte 
op morele gronden (volloopvoeding en vre
de) voor de herleving van de Spelen Hij 
kreeg steun van o m de prins van Wales, de 
Zweedse kroonprins en de koning der 
Belgen In Parijs werd nog in datzelfde jaar 
het lOK gesticht 

De Coubertins bedoelingen stonden met 
allen buiten twijfel Langs de Spelen om 
wilde hij de Fransen hun waardigheid en 
zelfvertrouwen terugschenken De neder
laag van 1870 tegen de Duitsers was nog met 
verteerd en de malaise was m alle geledin
gen van de maatschappij voelbaar De Cou
bertin wilde de ommekeer helpen realiseren 

Vanzelfsprekend werden de eerste Spelen 
van de moderne tijd in Athene gehouden, in 
1896 In een splinternieuw stadion uit witte 
marmer in hoefijzervorm In het centrum van 
de Griekse hoofdstad kan men er ook van
daag nog in rondwandelen 

VOLKSHELD 

eer stond op het spel De loop van ruim 
veertig kilometer sloot aan bij de bestaande 
legende als zou Pheidppides, een soldaat, in 
volle wapenrusting van Maraton naar Athene 
zijn gelopen om de overwinning op de Per
zen te melden De man was totaal uitgeput 
bij zijn aankomst, stamelde nog zijn bood
schap en stierf 

Er waren 25 deelnemers aan de maraton-
loop Spiridon, ook maar een simpele sol
daat, kwam na 38 kilometer alleen aan de 
leiding Zijn kolonel gaf zijn paard de sporen 
nchting Athene Hij meldde het heuglijke 
nieuws De vreugde was grenzeloos Toen 
Spindon het stadion binnenliep sprongen 
pnns en kroonpnns van de tnbune en liepen 
mee de laatste honderd meter Griekenland 
weende van geluk en terechte trots 

De Oümpische Spelen van de 
moderne tijden hebben een rijke 
geschiedenis. Zij worden ge-
[<leurd door feiten en mensen. Zij 
zijn geschreven met een lach en 
een traan. In Barcelona wordt de 
twintigste zomerolimpiade geor
ganiseerd. Het zal de twaalfde 
maal zijn dat de Spelen in een 
Europese stad worden gehou
den. Meer dan vermoedelijk zal 
alles vlekkeloos verlopen. Er 
werd op geen frank en geen vei-
ligheidsofficier gekeken. Het is 
ooit anders geweest. Van Athene 
tot Berlijn, de vroege Spelen: een 
menselijk verhaal dat tegelijk ont
roert, verwondert en verbijstert. 

Louis Spiridon werd in 1896 de volksheld 
van Griekenland Hij won de maraton Het 
was de enige wedstrijd die de Grieken m 
geen geval mocht ontsnappen De nationale 

Die eerste Spelen stelden sportief natuur
lijk met zoveel voor Dertien landen waren 
vertegenwoordigd Een kleine dnehonderd 
atleten traden in het strijdperk Er stonden 
negen sportdisciplines op het programma 
atletiek, zwemmen, schermen, schieten, 
worstelen, tennis, wielrennen, turnen en ge
wichtheffen De dapperste onder de Galliërs 
bleven thuis 

De tweede Olimpiade werd uiteraard ge
houden in Parijs, in 1900 De Coubertin, 
inmiddels voorzitter geworden van het lOK, 
was immers nog zo gek met Parijs was 
tijdens de eeuwwisseling de navel van de 
wereld In de lichtstad werd ook de wereld
tentoonstelling gehouden en de Spelen wa
ren daaraan tot de Coubertins ergernis vol

komen ondergeschikt In Parijs werden der
tien sporttakken beoefend De Spelen duur
den van 14 mei tot 28 oktober Er waren 1066 
deelnemers waaronder een kleine 750 Fran
sen en zes vrouwen^ Overheersende fi
guur was ene Ray Ewry Deze 27-jarige 
Amerikaan, die in zijn jeugdjaren aan kinder
verlamming leed, won de dnesprong, het 
hoog- en verspringen De springwedstrijden 
werden m die jaren gehouden zonder aan
loop De atletiekwedstrijden werden gehou
den op een graspiste in het Bois de Boulo
gne Dat leverde vooral de diskuswerpers 
problemen op Welke kant ze ook uitkeken 
kunst bleeft de diskus tussen de bomen 
door te gooien' 

In Parijs konden natuurlijk geen Spelen 
doorgaan zonder de Belgen Onze verte
genwoordigers wonnen medailles (waaron
der vier gouden) m de jumping, schieten, 
boogschieten, roeien, waterpolo en voetbal 

In 1904 verheten de Spelen voor het eerst 
Europa Voor een Amenkaanse katastrofe 
St LOUIS was inderdaad een ramp Ander
maal kaderden de Spelen in een wereldten
toonstelling en van een gedegen organisatie 
kon geen sprake zijn Slechts tien landen 
waren vertegenwoordigd en 431 van de 496 
atleten waren Amerikanen Het atletieksta-
dion was een kleine schande Een assepiste 
van meer dan 500 meter en een rechte lijn 
van tweehonderd meter Niets deugde en de 
maraton werd vervalst 

Fred Lorz kwam als eerste het stadion 
binnengelopen maar had ruim vijftien kilome
ter op de achterbank van een wagen gele
gen HIJ werd ontmaskerd maar de ge
kroonde laureaat was ook geen model Zijn 
trainer verkondigde trots dat Thomas Hicks 
doping kreeg toegediend Strychnine om 
precies te zijn Zonder doping geen lange 
afstandswedstrijden stelde de man Waar
over maken wij ons dan vandaag nog 
druk? 

Pierre de Coubertin, die het allemaal had 
voorzien, was m Parijs gebleven Met 
St LOUIS kon men achteraf zelfs met lachen 

De Spelen van Londen in 1908 gingen de 
geschiedenis in omwille van de historische 
woorden ,,deelnemen is belangrijker dan 
winnen" Zij werden voor het eerst uitgespro
ken door de bisschop m St Pauls Cathedral 
ZIJ werden nadien door de Coubertin her
haald en ten onrechte aan de voorzitter van 
het lOK toegedicht God was m Londen 
trouwens op alle plaatsen aanwezig Ene 
Forrest Smithson won er de 110 meter 
horden met de bijbel in de hand Engeland 
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Paavo Nurmi begon in Antwerpen zijn onvergelijkbare loopbaan. Op de foto 
loopt hij met de Olimpische toorts op de Spelen van 1952 in Helsinki, (foto Beiga) 

geraakte echter vooral in de ban van de 
maraton. Absolute held was PietriDorando, 
een kleine pasteibakker uit Capri. Hij liep 
totaal uitgeput en verdwaasd met voor
sprong het stadion binnen. Hij duizelde en 
struikelde, hij strompelde de verkeerde kant 
op, werd teruggewezen, viel, stond recht, 
verloor het bewustzijn, kwam bij, kroop over
eind, deed een paar passen, viel, werd 
rechtgeholpen en werd uiteindelijk door een 
paar ontroerde officiëlen, onder wie... Sir 
Conan Doyle, over de streep geholpen. 
Dorando werd gedeklasseerd maar verwierf 
de heldenstatus. Van koningin Alexandra 
kreeg hij ,,uit bewondering" een gouden 
beker! In Londen werd de finale van de 400 
meter overgelopen door... één man die uiter
aard goud pakte. Hij heette Halswelle. De 
anderen waren gedeklasseerd of bleven weg 
uit protest... 

Om uiteenlopende redenen mogen de 
Spelen van 1912 in Stockholm gemerkt wor
den als ,,memorabel". Voor het eerst druk
ten de organisatoren de wens uit het pro
gramma drastisch te beperken. Ze pleitten 
voor een terugkeer naar de oude Griekse 
traditie met alleen maar atletiek, worstelen, 
zwemmen en gimnastiek. De Spelen moes
ten tegelijk ernstiger, bescheidener en goed
koper worden. Waar hebben we het nog 
gehoord ? Uiteindelijk kregen de Zweden van 
het lOK toch nog veertien sporten in de maag 
geduwd. 

HET LEED 
VAN JIM THORPE 

Sportief werden de Spelen gedomineerd 
door een Amenkaanse Indiaan: Jim Thorpe. 
Hij won de vijf- en de tienkamp met groot 
overwicht. Hij werd bewonderd en gevierd. 
De Zweedse koning eerde hem als de groot
ste atleet ter wereld, als beste aller tijden. 
Maar daarmee is het verhaal niet verteld. 

Teruggekeerd in Amerika kwam het Ameri
kaanse Olimpische Komitee er achter dat 
haar roemrijkste vertegenwoordiger in zijn 
jongste jaren voor weinig geld baseball had 
gespeeld. Thorpe verloor zijn amateurssta
tuut met terugwerkende kracht. Hij werd 
geschorst en moest zijn medailles terugge
ven. De twee zilveren medaillewinnaars wei
gerden hun plakken in te ruilen voor goud 
maar het kwaad was onherroepelijk ge
schied. De sneeuwbal was aan het rollen en 
zou niet gauw tot stilstand komen. Tot voor 
een vijftal jaar werd er nog hardop gediskus-
sieerd over amateurs en profs binnen de 
Olimpische beweging en geregeld werden er 
atleten geofferd op het altaar van het schijn
heilig amateurisme. Een lachwekkende en 
onwaardige toestand maar de arme Thorpe 
geraakte destijds wel totaal in de versukke
ling en miskenning. Na zijn dood werd hij nog 
wel posthuum in ere hersteld. 

Een andere uitblinker heette Hannes Ko-

letimainen, de voorloper van de Finse tradi
tie op de lange afstand. Hij liep in Stockholm 
onder Russische vlag omdat zijn land nog 
een vazalstaat was van het Russische kei
zerrijk. Kolehmainen, die acht jaar later In 
Antwerpen nog in de maraton zou zegevie
ren, won de 5.000 en de 10.000 meter. Een 
droeviger held was de Portugees Lazaro. In 
de maraton werd hij geveld door een zonnes
teek en overteed daags nadien in het zieken
huis... 

In Stockholm werd ook de langste tijdrit uit 
de wielergeschiedenis gereden. 320 km aub. 
De deelnemers vertrokken om de twee minu
ten. De Zuidafrikaan Lewis won. Vermoede
lijk omdat hij om 2 uur in de ochtend mocht 
vertrekken en grotendeels van de slopende 
hitte gespaard bleef... 

ANTWERPEN 1920 
De Spelen van 1920, de eerste na de grote 

wereldbrand, werden in Antwerpen gehou
den. In het Beerschotstadion. Het Kiel pronkt 
ook vandaag nog met de eretitel ,,Olimpisch 
Stadion". De kosten van de Spelen werden 
geraamd op 3.700.000 frank. Ze werden 
afgesloten met een deficit van 626.000 frank. 
Negenentwintig landen meldden zich in de 
Metropool. De verliezers van '14-'18 waren 
daar niet bij. VictorBoin, de latere voorzitter 
van het BOIK legde in Antwerpen als eerste 
in de geschiedenis de Olimpische eed af. De 
Sinjoren beleefden in die dagen de sportieve 
geboorte van een loopwonder: Paavo Nurmi 
begon op Beerschot zijn onvergelijkbare 
loopbaan. Hij vestigde er definitief de grote 
Finse traditie van ongenaakbare lange af
standslopers. De jonge Nurmi verloor er nog 
wel de 5.000 meter maar triomfeerde op de 
10.000 km en de 8 km veldlopen. Hij pakte 
ook nog goud in de ploegenrangschikking. 
De Finnen waren trouwens ,,de" uitblinkers 
van de Spelen. In het speerwerpen eindig
den ze op de eerste vier plaatsen. De reputa
tie van de Finse werpschool was meteen 
realiteit. 

De zwemwedstrijden werden gehouden in 
de gracht van een inmiddels verdwenen oud 
fort aan de Wezemberg. Het heette dat de 
ratten toen meezwommen. De triomf van 
onze Olimpische voetbalploeg is verplichte 
kennis aan elke sportschool van België. De 
Rode Duivels overwonnen de Tsjechen met 
2-0 in een-,,ingekorte" finale. Na de uitslui
ting van een ploegmaat verlieten de gasten 
in blok uit protest voortijdig het veld. Hun 
klacht werd verworpen. De gouden plak 
heeft enorm bijgedragen tot de popularise
ring van het voetbal tussen de beide wereld
oorlogen. Op de Olimpiade trok trouwens 
geen andere sport meer publiek. Ook de 
atletiek niet! 

Paavo Nurmi werd in 1924 God in Parijs. 
Baron de Goubertin had de Spelen inder
daad ten tweede male naar ,,zijn" hoofdstad 
gehaald. Nurmi, die driemaal daags trainde 
en daardoor een sportieve revolutie ontke
tende, won op een en dezelfde dag in twee 

[> 
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uur tijd de 1 500 en de 5 000 meter Indivi
dueel zou hij ook nog de crosscountry win
nen' 

EricLiddell, een Schots dominee en inter
nationaal rugbyspeler won in Panjs de 400 
meter Hij werd later missionaris m China en 
zou er na de tweede wereldoorlog in een 
gevangenkamp sterven De gezonde geest 
en het gezonde schenen m die tijden dus met 
helemaal onverzoenlijk 

In Parijs meldde zich ook voor het eerst 
Tarzan, voor de burgerlijke stand John 
Weismuller De latere filmster won goud op 
de 100 en 400 meter zwemmen Zijn machtig 
lichaam bracht ook toen al menige vrouw tot 
wanhoop 

Van Parijs verhuisden de Spelen naar 
Amsterdam We schreven 1928 Baron de 
Coubertin was opgestapt en opgevolgd door 
de Belgische graaf de Baillet Latour In 
Amsterdam, in tegenstelling tot Parijs, geen 
Olimpisch dorp Meerdere deelnemers lo
geerden op schepen die m de haven waren 
aangemeerd 

In tegenstelling natuurlijk tot de vaderen 
van het lOK die zowaar een ganse tribune 
voor henzelf en hun families hadden gereser
veerd 

De 31-jarige Paavo Nurmi won op de 
eerste dag van de atletiekwedstrijden de 
10 000 meter Zijn verhaal was daarmee nog 
met helemaal geschreven Historisch was 
dat in Amsterdam voor het eerst vrouwen op 
de atletiekpiste verschenen 100 m, 800 m 
en 4 X 100 m, hoogspringen en diskuswer-
pen Dat was het voorzichtige begin In het 
water van het Olimpisch bad bleef Johnny 
Weismuller heersen In Amsterdam genoten 
de zwemwedstrijden grote populariteit Van
daag IS dat ook nog zo 

In 1932 verheten de Spelen voor de twee
de keer het oude kontinent, richting Amerika 
Los Angeles Het luksueuze Memorial Co
losseum dat 54 jaar later ook de thuishaven 
zou worden van de achttiende Olimpiade 

De American Dream leefde volop toen een 
handjevol atleten uit België de verre en dure 
overtocht maakten Zes mannen en een 
vrouw betaalden de reis grotendeels zelf Ze 
waren ruim twee weken onderweg Negen 
dagen boot zes dagen trein Voor de eerste 
keer in de geschiedenis won ,,onze delega
tie" geen medaille Amerika spiegelde dus 
ook in dit vlak de toekomst voor In Los 
Angeles meldden zich voor het eerst de 
zwarte Amerikaanse spnnters Edward To-
lan won de 100 en de 200 meter Paavo 
Nurmi, oud maar met versleten, was toe
schouwer HIj had graag de maraton gelo
pen, had zich daar ook op voorbereid maar 
werd op grond van amateursregels uitge
sloten De supervedette van de internationa
le atletiek zou met konstant op alle details 
hebben gelet Twintig jaar later spotte gans 
Finland met het lOK toen Nurmi met de vlam 
m de hand het Olimpisch stadion van Helsin
ki binnenliep om de Spelen te openen De 
maraton werd m LA gewonnen door de 
Argentijn Zabala Hi] verloor tijdens de race 
ruim drie kilo maar beweerde geen keuze te 
hebben het was winnen of sterven 

GROTE KAMPIOENEN EN 
ONMOGELIJKE JONGENS 

Olimpische kampioenen blijven hun 
leven lang bezienswaardigheden Aan
vankelijk werden ze gevierd, gehuldigd, 
geëerd en met geschenken overladen 
Vandaag worden ze ook rijk Ze hebben 
hun land en hun volk immers onsterfelij
ke diensten bewezen 

Hun leven lang ook owrden ze bij elke 
gelegenheid opnieuw ten tonele gevoerd 
Op geregelde tijdstippen moeten ze hun ' 
verhaal opnieuw vertellen Op hun graf
stenen zal men ook de vijf ringen beite
len Een Olimpische titel overtreft alles 
In tweeduizend jaar is de mens maar 
weinig veranderd Hij blijft zichzelf herha
len 

Vroeger en nu, in het oude Grieken
land en het hedendaagse Spanje, waren 
en zijn grote kampioenen heel vaak ook 
moeilijke jongens Waann onderschei
den ZIJ zich trouwens van hun konkurren-
ten, van de overwonnenen' Er werd al 
vaker onderzoek naar verricht Er kwa
men psichologen, medici, toksikologen, 
vorsers en trainers bij te pas Voor Gas
ton Roelants, de grootste onder onze 
groten, ligt de verklanng nochtans voor 
de hand Kampioenen kweken zichzelf 
Z)j zijn doorzetters, gedrevenen, bezete
nen Zij zijn bevlogen en eigengereid, 
koppig en weerspannig Zij zijn gedisci
plineerd Het zijn individualisten die lak 
hebben aan hun omgeving 

Natuurlijk beschikken zij over natuurlij
ke aanleg maar met met aangeboren 
talent maken zij het verschil Hun volhar
ding en inkassermgsvermogen is vaak 
onbeperkt De pijngrens is hen zeer ver
trouwd Ze zijn de besten omdat ze de 

DE SPELEN 
VAN JESSE OWENS 

Sportief, organisatorisch en kwa belang
stelling was LA een absoluut hoogtepunt Al 
slaagde men er wel m de deelnemers aan de 
finale van de 3000 m steeple een ronde 
teveel te laten lopen In Califorme wonnen 
de Japanse zwemmers vijf van de zes wed
strijden voor heren Twaalf jaar eerder had 
men m het land van de rijzende zon voor het 
eerst kennis gemaakt met het kompetitie-
zwemmen Er werd gekeken, ontleed, nage
bootst en verbeterd Tot in de details 
Vervolgens werd de konkurrentie wegge
veegd Kitamura was geen vijftien en won 
goud op de 1500 meter i 

besten ,.willen zijn" Van een en ander 
was Gaston Roelants een levend voor
beeld Ook vandaag nog is hij anders dan 
de anderen Nog steeds neemt hij geen 
blad voor de mond Natuurlijk is hij het 
oneens met het BOIK en de Belgische 
Atletiekbond Van wederzijdse waarde
ring IS geen sprake Hef mag memand 
verwonderen Grote kampioenen zijn 
zeer moeilijke mensen 

Robert Van de Walle, onze beste 
judoka ooit, is een ander voorbeeld Hij is 
in Barcelona opnieuw van de partij Tot 
spijt en ongenoegen van de bazen van 
het BOIK die er helemaal met gerust in 
zijn „Robert valt met te besturen, heet 
het HIJ luistert naar God noch gebod Hij 
weigert afscheid te nemen Hij kan zich 
met opnieuw inpassen in de maatschap
pij Er valt eigenlijk met mee te leven Hij 
neemt onverantwoorde nsiko's maar we 
kunnen hem met tegen houden Hij ver
mocht zich reglementair te kwalificeren 
HIJ zette de vereiste prestaties neer We 
hopen dat het goed afloopt " 

Het zal waar wezen dat grote kampioe
nen ongewone mensen zijn Het staat 
ook buiten twijfel dat zij met in weelde 
worden grootgebracht Dat zij vaak van in 
hun pniste jeugd hard op de tanden 
moesten bijten Dat zij door het lot met 
werden verwend Gaston Roelants zegde 
van zichzelf dat hij was voorbestemd om 
keuterboer te worden Robert Van de 
Walle werkte in de Waalse hoogovens en 
leefde in Japan zes maanden in ontbe-
nng, in een soort hut Ze worden bewon
derd en benijd maar ze hebben het met 
voor mets gekregen Zeker weten 

In de lengte van jaren heeft men er met 
kunnen aan weerstaan de Spelen van Berlijn 
(1936) om te dopen tot de Spelen van Hitler 
en het nazisme Onderzoek leert dat die 
voorstelling met helemaal met de waarheid 
overeenstemt Natuurlijk werd organisato
risch mets aan het toeval overgelaten Alles 
verliep perfekt, de belangstelling was mas
saal, discipline op alle banken De Fuhrer 
zakte af naar het voor die tijd grandioze 
stadion De eerste dag al nep hij een paar 
Duitse atleten bij zich Toen men hem er 
attent op maakte dat hij daarmee de geplo-
genheden overtrad, kwam er nooit nog een 
herhaling Zo erg zal het dus wel allemaal 
met geweest zijn 

Waar was dat Hitler Jesse Owens met 
persoonlijk huldigde, de hand met drukte 
Maar dat deed hij met geen enkele overwin
naar i 
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Jesse Owens, een Amerikaanse negerat
leet was de wegbereider voor... Carl Lewis. 
Jesse won de 100 en de 200 meter, het 
verspringen, de 4 x 100 meter. Hij was de 
sportgod van zijn tijd. In mei 1935 verbeterde 
Owens op één dag binnen een spanne tijds 
van vijf kwartier maar liefst vier wereldre-
kords. De 100 yards, de 220 yards, het 
verspringen en de niet klassieke 220 yards 
horden... Hij was toen tweeëntwintig. Na de 
Spelen werd Owens professional. Hl] maakte 
zijn talenten te gelde. Vandaag is hij nog 
steeds een legende. 

Duits drama in de 4 x 100 meter vrouwen. 
Bij de laatste stokwissel lagen de meisjes 
van het Reich duidelijk voor op de anderen. 
De stok viel en de aarde werd doordrenkt met 
tranen... 

In 1936 ook werd de Olimpische vlam voor 
het eerst in Olimpia aangestoken en te voet 
naar Berlijn gelopen. De Nederlandse Hen-
drika Mastenbroek scheen daar inspiratie in 
te vinden. Ze won drie gouden medailles in 
het zwemmen. In het water was zij de voor
loopster van Fanny Blankers Koen, de vlie
gende Hollandse huismoeder, die in Londen 
in 1948 op de sintelbaan de show zou stelen 
in de loopnummers. 

Voor ons was Berlijn geen triomf. De 
overheid had geen geld voor onze afvaardi
ging. Ondanks geen land om politieke, gods
dienstige of andere redenen uit het land van 
Hitler wegbleef, was de onwil van onze 
gezagsdragers groot. Veel van onze atleten 
bleven dan ook hooguit een paar dagen in de 

Duitse hoofdstad. Onder hen Raoul Mollet, 
jarenlang voorzitter van het BOIK. Hij nam 
deel aan de moderne vijfkamp, 5000 meter te 
paard, schermen, schieten, zwemmen, 
cross. Mollet was niet voor niets militair. Hij 
kwam uit op een 25ste plaats. 

Ook onze basketbalploeg zette merkwaar
dige resultaten neer. 32-9 en 17-10 nederla
gen. Onwaarschijnlijke cijfers. Over werpge-
middelden is ons niets bekend. Een korf 
moet in die tijd nog een gebeurtenis zijn 
geweest. 

De Spelen van Berlijn waren in historisch 
perspektief onvergelijkbaar. Het heet dat er 
3.161.249 toeschouwers kwamen opdagen. 
Al de bestaande verhoudingen werden in 
Duitsland gewijzigd. 

DE SPELEN 
VAN DEZE TIJD 

Het zou tot 1948 duren vooraleer er op
nieuw Spelen werden georganiseerd. De 
tweede wereldoorlog was een breekpunt. 
Het werd nooit meer zoals voorheen. Londen 
en Helsinki, Melbourne en Rome, Tokio en 
Mexiko. Het had allemaal zi)n eigen charme. 

Vooral in de eerste naoorlogse jaren toen 
nog veel wonden moesten helen en de men
sen dichter bij elkaar probeerden komen. 
Maar de Spelen waren geen doel op zichzelf 
meer. Geleidelijk aan deed de politiek zijn 
intrede. De Amerikanen en de Russen lever

den prestatiegevechten. De normen werden 
in alle vlakken verlegd. De Spelen breidden 
uit. Verloren zichzelf in onoverzichtelijk gi
gantisme. De Olimpiades werden onbetaal
baar en meer dan één gastland hield er 
nagenoeg onherstelbare financiële schade 
aan over. Het lOK heeft er zich nooit aan 
gestoord. In Montreal (1976) is de bevolking 
vandaag nog schulden aan het afbetalen. De 
boycots werden ingevoerd. Geen Afrikaanse 
atleten in Kanada omwille van Zuid-Afrika. 
Geen Amerikanen in Moskou en geen Rus
sen in Los Angeles. Maar het feest ging wel 
altijd door. Kleine overwinningen werden 
nationale triomfen. De etiek werd met voeten 
getreden. Doping werd gemeengoed. Al wil 
men het nog zo graag anders voorstellen. 
Het doel heiligde inderdaad alle middelen. 

De Spelen, die na de tweede wereldoorlog 
vaker buiten dan binnen Europa werden 
georganiseerd, werden pas echt kommer-
cieel interessant door toedoen van de televi
sie. De rechtstreekse verslaggeving lag aan 
de basis van de onuitputtelijke geldstroom 

die het lOK en de sportbonden almaar rijker 
en de organisatoren alsmaar armer maakte. 
De Spelen zijn een mediagebeurtenis gewor
den. Duizenden verslaggevers. Evenveel ka
mera's. De multinationals zijn het aan hun 
prestige verplicht er bij te zijn. De graven, 
baronnen en diplomaten die binnen het lOK 
voor het leven werden benoemd moesten 
noodgedwongen een paar financiële ek-
sperts binnen hun eksklusieve kring toela
ten. Ten eigen bate en voordeel. Vandaag is 
gelukkig ook de myte van het amateurisme 
doorgeprikt. Het geld legt alle weerstanden 
plat. Niets is eeuwig. Misschien zullen de 
onbetaalbare Spelen dat ook nog eens moe
ten ondervinden. Men denkt nu al luidop aan 
in tijd en ruimte uitgetrokken Spelen. Anders 
wordt het onmogelijk. Tenzij men terugkeert 
naar de bron, de disciplines en het aantal 
deelnemers streng beperkt, de uitgaven in 
de hand houdt. Onmogelijk natuurlijk want 
wie zal winstvermindering aanvaarden en 
daar komt het toch op aan I 

Flandrien 

VAN REIFF 
TOT VAN DAMME 

Ondanks de normen altijd hoog lagen 
hebben onze atleten zich op de naoorlog
se Olimpiades doorgaans goed uit de 
slag getrokken. Gaston Reiff verbijster
de in 1 948 vriend en tegenstander door in 
Londen tegen alle verwachtingen in de 
5.000 meter te winnen. Gaston Roelants 
deed zestien jaar later even goed in 
Tokio. Hij won er de 3.000 meter steeple. 
Roelants mag trouwens worden aange
zien als onze atleet aller tijden. 

Tussenin was ook Roger Moens dicht 
bij goud geweest. In 1956 zou hij in 
Melbourne gegarandeerd gezegevierd 
hebben op de 800 meter. Hij was in zijn 
beste jaren klassen beter dan zijn ge
vaarlijkste rivalen. Roger, een sportken-
ner die in 1980 in Sportmagazine een 
olimpisch overzicht schreef dat ons dien
stig Is geweest In deze historische terug
blik, won vier jaar later nog zilver in 
Rome. Hij scheen recht op goud af te 
gaan maar werd in de ultieme meters, 
terwijl hij naar rechts omkeek, links voor
bijgesneld door Peter Snell. De Nieuw
zeelander, toen nog relatief onbekend, 
werd een hele grote. Vier jaar later in 
Tokio won hij de 800 én de 1500 meter. 

Nog andere landgenoten schitterden 
op de Olimpische atletiekpiste. Miei Put-
temans, Karel Lismont en vooral de 
betreurde Ivo Van Damme die toen hij 
dodelijk verongelukte al zilver had ge
wonnen op de 800 en 1500 m van Mont
real en eigenlijk nog maar aan het begin 

Gaston Roelants won goud op de 
3.000 meter steeple in Tokio. 

(foto Belga) 

van zijn veelbelovende loopbaan stond... 
Van die klap heeft ons atletiekwereldje 
zich nog altijd niet helemaal kunnen her
stellen ! 

Zijn nagedachtenis wordt in ere gehou
den middels een jaarlijkse internationale 
atletiekmanifestatie op de Heizel. 
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ALLE DAGEN SPEKTAKEL 

T
OPSPORT is een mediagebeu
ren geworden. Het aanbod is 
overvloedig. Bel<ijken we ge
woon eens het televisieaanbod 
1992. De wielerklassiekers. De 
Tour. Het wereldkampioen
schap. De Europacups voetbal. 
Het Europees landenkampioen-
schap. De kwalifikatiewedstrij-
den voor het WK '94. De Belgi
sche en Engelse bekerfinale. De 

Olimpische Spelen. Roland Garros en Wim
bledon. De formule 1 races. 

De brave kijker weet niet meer waar het 
hoofd eerst wenden. Hij wordt selektiever. 
Hij stelt zijn eisen. Hij slikt niet langer alles. 

GEWICHT 
De sponsors hebben dit begrepen. Zij 

hebben prioriteiten en maken hun keuzes 
met de kijkcijfers in de hand. Voor wat hoort 
wat. De wielerwereld begint te begrijpen. 
•Begint, want de af te leggen weg is nog lang. 
Hein Verbruggen, het moet worden gezegd, 
heeft een en ander voorzien. Innerlijk heeft 
hl) zich al lang verzoend met de grote zuive
ring, met de selektie. Het peloton zal dunner 
worden. De wedstrijdkalender zal onvermij
delijk (moeten) volgen. Zowel onder de ren
ners als de organisatoren zullen enkel de 
besten overleven. Op zichzelf kan dat geen 
kwaad. Toch dreigt er één probleem. De 
populariteit van de Ronde van Frankrijk is 
alles overweldigend geworden. De Tour 
weegt op het wielerjaar. In drie weken wor
den reputaties gemaakt en afgebroken. Het 
wordt alles of niets. 

Indurain, die zeer vermoedelijk de Ronde 
zal winnen, is vandaag met geen goud meer 
te betalen. LeMond daarentegen vertegen
woordigt na zijn instorting nog nauwelijks 
een kommerciële of publicitaire waarde. Hij 
zal de gevolgen daarvan ondervinden wan
neer hij op zoek moet naar nieuwe sponsors. 
Het heet immers dat een beetje ploeg van
daag ruim honderd miljoen kost. Die bedra
gen legt niemand zonder wikken of wegen 
nog op tafel. Er moet veel tegenover staan 
en... de Tour is veel. Dat zagen we in de twee 
Alpenritten. De belangstelling en volkse 
geestdrift was overweldigend groot. 

GROOTSE OPERA 
Geen andere sport, daarvan zijn we over

tuigd, kan in zijn beste momenten zo'n 
entoesiasme, zo'n meebeleven losmaken. 
De tomeloze strijdlust van de kleine Chiap-
puccl. Het lijden van Gianni Bugno. De 
weerbarstigheid van Fignon. De klasse, 
veelzijdigheid en intelligentie van Indurain. 

De doorbraak van Pascal Lino. De late 
opflakkering van Stephen Roche De beves
tiging van Chioccioii. De dag van Hamp-
sten. De moed van Jan Nevens. Volkssport 
op zijn best. Geen adverteerder kan daar 
ongevoelig voor blijven. Het zou absurd zijn 
te denken dat de wielersport geen toekomst 
meer heeft. Het tegendeel is waar. Van alle 
zogeheten populaire topsporten is zij het 
diepst en het hechtst in de ziel van de 
gewone mens geankerd. 

In haar beste momenten bereikt de Ronde 
alles en iedereen. Desondanks moet men 
zich vragen stellen. Peter Post bekloeg er 

Het kan niet worden ontkend: de 
Tour '92 haalt een zeldzaam hoog 
niveau. Elke dag wordt er strijd 
geleverd van de eerste tot de 
laatste kilometer. Er blijft geen 
ruimte meer over om geschenken 
uit te delen. Nooit wordt de favo
rieten rust gegund in een Ronde 
waarvan de lastigheidsgraad niet 
mag worden onderschat. 
De vaststelling is verheugend na
tuurlijk en de wielersport wint 
daardoor aan geloofwaardigheid. 
Een gelukkige evolutie op het 
juiste moment: het ziet er Immers 
naar uit dat tientallen koereurs -
landgenoten en anderen - in de 
nabije toekomst hun job zullen 
verliezen. Meer sponsors over
wegen zich uit de wielrennerij 
terug te trekken. Het veloke zou 
te duur geworden zijn. De buik-
riem zal moeten worden aange
spannen. Er zal nog kaf van koren 
worden gescheiden. 

zich over dat de wielerploegen van bij ons tot 
kweekscholen voor de machtige en rijke 
formaties van Spanje en Italië zullen worden 
herleid. Een beetje koereur zal, in de huidige 
konstellatie, gauw naar één van de twee 
schiereilanden worden versast. Daar ligt mo
menteel het grote geld. Waarom? Omdat de 
Italiaanse en Spaanse televisie elke wed
strijd van enige betekenis rechtstreeks op 
het scherm brengen en bijgevolg meervou
dig de sponsors appeleren. Die evolutie is 
tegensteld aan de onze. Het heet dat de 
omroepen de Belgische organisatoren om 
tussenkomst in de produktiekosten vragen. 
Het zou gaan om aanzienlijke bedragen die 
maar door weinigen bijkomstig kunnen wor
den opgehoest. 

*' aff^ 

De Tour '92 zag de instorting van 
Greg LeMond. (foto Reuter) 

ZENDTIJD KOPEN? 
Wij willen hier noch het proces, noch de 

rekening maken van de openbare omroep. 
Maar we mogen ons vragen stellen. In een 
klein land als België is de draagkracht van 
wedstrijdbazen vermoedelijk beperkt. Wan
neer zij door de kamera's in de steek worden 
gelaten dreigt de opkomst van de Vlaamse 
wielrennerij echt gehipotekeerd te worden. 
Sporten daarentegen — we denken aan de 
bokssport — die om onduidelijke redenen 
wél de gelden op tafel kunnen leggen, kopen 
zich uitzendtijd. Strookt een en ander met de 
opdracht van een openbare omroep? We 
betwijfelen dat. Overigens kan (moet) het 
probleem worden opengetrokken. Kan de 
televisie haar minachtende houding tegen
over basketbal nog langer funderen? Meer
dere sporten verkeren in ademnood... 

Maar goed. De Tour heeft de wielrennerij 
weer in haar geloofwaardigheid hersteld. De 
door Verbruggen gewenste chaos in het 
peloton — er zijn geen topploegen en alles 
dominerende kopmannen meer die het wed-
strijdgebeuren kunnen verlammen — is er 
gekomen en heeft het veloke naar zijn bron
nen teruggevoerd. 

De wielersport is opnieuw een individueel 
gebeuren geworden waarin de besten onver
mijdelijk op de voorgrond treden. Dat is een 
heuse waarborg voor de toekomst. 

Flandrien 

WIJ — 23 JULI 1992 30 



SPORT 

AFSCHEID IN DANKBAARHEID 
De Tour en de Olimpische Spelen ten spijt 

weigert koning voetbal tijdelijk terug te tre
den in de anonimiteit. Het publiek mag 
gewoon geen rust gegund worden. 

Zo hebben KV Mechelen en Georges Lee-
kens de gelegenheid aangegrepen om ,,in 
dankbaarheid en wederzijds begrip" van 
elkaar afscheid te nemen. Alle eerdere bewe
ringen en verklaringen ten spijt is de Brugse 
oefenmeester toch naar Turkije vertrokken. 
Naar Trabzonspor. De klub die hem enkele 
weken voordien „zogezegd wilde mislei
den", de klub ,,die hem een val spande waar 
slimme George natuurlijk niet inliep". 

MAC THE KNIFE ~" 
Leekens was ook nooit de eerste de beste. 

Niet als voetballer en niet als trainer. Hij koos 
altijd eieren voor zijn geld, hij smeedde het 
ijzer onveranderlijk terwijl het heet was. 

Leekens meldde zich als eerste klasse 
voetballer bij Crossing Schaarbeek, toen nog 
gehuisvest in het inmiddels vervallen stadion 
van het Josafatpark. We schreven begin 
jaren zeventig. 

Hij beleefde de gouden jaren van Club 
Brugge. Mac the Knife, een eretitel die hem 
werd toegekend omwille van zijn genadeloze 
hardheid in duels, werd gestaald onder Ernst 
Happel. Het mag een klein wonder heten dat 
hij maar drie keer de nationale ploeg haalde. 
Zijn talent was inderdaad niet helemaal on
omstreden. 

Als trainer verging het Leekens zo moge
lijk nog beter. Hij verdiende strepen bij Kort
rijk en Cercle Brugge en werd toen rijp 
geacht voor het grote en... lonende werk. In 
vijf jaar kwam hij aan de bak bij Anderlecht, 
Club Brugge en KV Mechelen. Toen ,,de 
grote drie" van ons voetbal. // faut Ie faire. 
Een mens moet zichzelf kunnen verkopen. 

Bij Anderlecht mislukte Georges volko
men. Hij was er de olifant in de porseleinwin
kel. Hij slaagde er in iedereen tegen zich op 
te zetten. Maar hij werd wel rijk natuurlijk. Nu 
nog worden er krasse verhalen verteld over 
zijn strakke opstelling bij de uitbetaling van 
zijn opgezegd kontrakt... 

Na een korte afkoelingsperiode bij KV 
Kortrijk kwam zijn „finest hour". Hij won met 
Club Brugge de landstitel. Onverhoopt maar 
zeer verdiend. Zijn autoriteit was gevestigd. 
Zodanig zelfs dat John Cordier, toen nog 
financieel machtig op de groene rechthoek, 
meende de witte raaf gevonden te hebben. 
Hij betaalde de kontraktueel voorgeschreven 
uitkoopsom aan Club Brugge en haalde de 
wondertrainer naar Mechelen. Dat was am
per één jaar geleden. Hoe het sindsdien 
Mechelen en zijn voorzitter verging is gewe
ten. Maar Georges was daar nooit echt 
ongelukkig om. Hij zat financieel op rozen. 
Het vele geld zou hoe dan ook door wie dan 
ook moeten worden opgehoest. 

Hoezeer de prestaties en uitslagen ook 
mochten tegenvallen. Want in geldzaken 
hoefde niemand de kinesist ooit wat te leren. 
Het mag dan ook geen verwondering wekken 
dat ,,het afgeslankte" KV Mechelen luidop 
begon te hopen op voortijdig vertrek van de 
trainer. Achter de Itazerne kon Leekens in 
de voorbije twaalf maanden immers niemand 
overtuigen van zijn technische, taktische of 
psichologische mogelijkheden. Ook dat was 
algemeen geweten... 

Trabzonspor bood de gedroomde uit
komst. Leekens vertrekt over een tapijt van 
bankbiljetten naar het Nabije Oosten. De 
nieuwe uitdaging die hem in Mechelen zoge
zegd wachtte heeft hij veiligheidshalve van 
zich afgeduwd. Dat zijn zorgen voor ouwe 
getrouwe Fi Van Hoof. In zijn georganiseerde 
uittocht neemt hij ook de assistent (Ronny 
Desmedt) van... Hugo Broos, zijn opvolger 
bij Club Brugge, met zich mee. Men weet 
nooit waar het goed voor is. Op Olympia was 
niemand daar gelukkig mee. Maar ook daar 
heeft men Leekens in de voorbije achttien 
maanden goed leren kennen... 

CEULEMANS 
EN OLIVEIRA 

Nasleep van de Turkse avonturen van 
Georges Leekens was dat Jan Ceulemans 
plots in de picture kwam als mogelijke assis
tent van Hugo Broos. De trainer van de 

landskampioen verzette zich daar tegen en 
koos voor Rene Verheyen. Een zeer begrij
pelijke en wijze beslissing. We hebben op 
deze bladzijden al herhaaldelijk onze waar
dering uitgedrukt voor Hugo Broos. Een 
rustig en eertijk man die de dingen bij hun 
naam noemt. 

Broos wenst zichzelf niet in de problemen 
te werken. Hij wil geen Walter Meeuws-Guy 
Thys ofte Rode Duivelstoestand kreéren. 
Daarvoor is hij veel te wijs. Voor Ceulemans 
een moeilijk moment misschien maar Jan is 
zeker oud en verstandig genoeg om zijn 
vroegere ploegmaat te kunnen begrijpen... 

Minder voorspelbaar en totaal onverwacht 
was het vertrek van Luis Oliveira naar Caglia-
ri. Dat de getalenteerde Braziliaan van An-
dertecht opstapt bewijst nog maar eens dat 
voetbal aan de top niets met sport maar alles 
met geld heeft te maken. Met de overgang 
zou 150 miljoen gemoeid zijn. Anderlecht zal 
ook dit seizoen, ondanks zijn Mechelse roof
tocht, op de spelersmarkt amper meer geld 
hebben uitgegeven dan ontvangen. Tussen
door verwierf de Italiaanse klub ook een optie 
op Charly Musonda. De uittocht van het 
echte talent zal dus onverminderd blijven 
doorgaan. 

Desondanks menen we te weten dat men 
in het Astridpark lichtjes nerveus wordt. Gro
te baas Michel Verschueren weet maar al te 
goed dat men in geval van nieuw mislukken 
moeilijk op de trainer en de spelers kan 
blijven schieten. Te rijk en te machtig worden 
kan ook problemen meebrengen. 

Ronny Desmedt (links) vertrok met Georges Leekens naar Trabzonspor. Klub-
trainer Hugo Broos (rechts) verkoos René Verheyen boven Jan Ceulemans als 
hulptrainer omdat hij geen Meeus-Thys-toestanden bij blauw-zwart wil. 

(foto vum) 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 25 JULI ZONDAG 26 JULI MAANDAG 27 JULI 
TV 1 
17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilm
serie, 17 51 Samsonklip, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Meisje uit de toe
komst, serie, 18 35 Vlaanderen vakantie
land, toeristische mfoserie, 19 20 Joker- en 
lottotrekking; 19 30 Nieuws. 
20 00 De schone schijn, serie 
20 30 Wie tweemaal sterft, TV-film 
22 05 Night court, komische serie 
22 30 Nieuws 
22 50 In de vuurlijn, film 

TV 2 
14 15 Ronde van Frankrijk, Blois-Nanterre 
19 30 Studio Olympia, voetbal en openings
ceremonie OS 
23 00 Sport op zaterdag 

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 05 Light of day, film 
23 00 Nieuws 
23 15 VTM-sport 
23 25 Spellbound, film 

Ned. 1 
12 00 Tennis; 16 55 Geloof het of niet, 
animatieserie, 17 03 Tebaldo, poppenani
matie, 17 05 The Thunderbirds, SF-pop-
penserie, 18 00 Boggle, woordspel, 18 28 
Rewind, jeugdsene, 19 14 Tennis, 19 32 
Growing pains, komische serie, 20 00 
Nieuws. 
20 25 Bad Company, film 
22 08 De Orangerie, gesprekken 
22 50 The fortune cookie, film 
00 55 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 16 57 Museumschatten; 
17 06 Ongelooflijk maar Bardi, illusionist, 
17 32 Georde and Mildred, komische sene, 
18 00 Nieuws; 18 19 Da's lachen, teken-
filmfestival, 18 39 Flying doctors, serie, 
19 29 Vijf tegen vijf, familiespel 
19 57 Brand Meester!, avonturenserie 
20 52 Zeg 'ns aaa, komische sene 
21 18 Per sekonde wijzer, kwis 
21 54 Gespeelde liefde, onmogelijk geluk, 
mmisene 
23 14 E.N.G., dramasene 
00 02 Natuurmoment 
00 12 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 14 55 Ronde van Frankrijk; 
18 35 Nieuws; 18 45 Sesamstraat; 19 00 
Verhalenvertellers; 19 12 Ronde van 
Frankrijk; 19 44 Wilde ganzen. 
19 50 Opening Olypische Spelen, recht
streeks 
23 03 Nieuws 

TV 1 
09 00 Samson; 10 00 Eucharistieviering, 
16 lOBillieTurf, haantje de voorste, jeugd
film, 17 30 Gophers, animatieserie, 17 55 
Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 The Hender
son Kids, gezinsserie, 19 00 De Cosby 
show, sene, 19 30 Nieuws, 20 00 In zeer 
geheime dienst, 20 25 Een vlucht regen
wulpen, film 
22 05 Stress, sene 
22 30 Nieuws 
22 50 ZIggurat, kunstprogr 

TV 2 
13 40 Studio Olympia met om 
13 50 GP F1 van Duitsland, autorennen 
15 30 Ronde van frankrijk, slotnt 
17 00 Olimpische Spelen Barcelona 

VTM 
17 00 Tekenfilm; 17 10 Star Trek, the next 
generation, SF-serie, 18 00 Nieuws; 18 05 
Paradise Club, serie, 19 00 Nieuws. 
19 35 Familieraad, spelprogr 
20 05 Regina auf den Stufen, dramaserie 
21 00 The great escape, film 
00 00 Nieuws 
00 05 Wild, wild world of animals, de bij 

Ned. 1 
13 00 Tennis; 17 00 1000 km voor de 
boeg, Nederland vanaf het water, 17 30 
Gezusters Kokkel, jeugdprogr , 17 50 
Slaapkamer... wakker worden, poppen-
reeks, 18 00 Nieuws; 18 10 Boggle, woord
spel, 18 35 0 Volt, R E M , 19 10 Star Trek: 
the next generation, SF-sene, 20 00 
Nieuws. 
20 15 The Piglet files, spionagesene 
20 45 Ashenden, geheim agent, spionage
sene 
21 45 Brandpunt, aktualiteiten 
22 15 Sao Paulo, SP, dok 
23 50 Nieuws 

Ned. 2 
08 00 Dag meneer de Koekepeer; 08 25 
Buurman Bolle, sene, 08 45 De duif der 
dingen, sene, 08 50 Roald Dahls rotbees-
ten, tekenfilmsene, 09 00 Ons koninkrijk in 
12 delen, dok sene, 09 15 De boefjes, 
sene, 09 30 Fred op Zee, kinderprogr , 
18 55 Nieuws. 
19 00 Dick Spanner, poppenserie 
19 09 Clive James: Postcards, Londen 
20 00 Nieuws 
20 14 Onrust! Live!, ontdekkingstocht 
22 22 GBH, sene 
23 18 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws, 09 00 Olimpische Spelen; 
12 00 Nieuws; 12 10 Studio sport; 17 30 
Olimpische Spelen; 18 15 Sesamstraat, 
18 35 Studio sport; 20 00 Nieuws. 
20 15 Olimpische Spelen 
23 05 Studio Barcelona 
23 30 Het IHEU-kongres, impressie 
00 20 Nieuws 

TV 1 
17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilm
serie, 17 51 Samsonklip, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 De kruisboog, jeugdse
ne, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantievlin-
der, toeristische tips, 19 25 Mededelingen, 
19 30 Nieuws. 
20 00 De zomer van..., Gunther Neefs 
20 25 Dick Francis Mysteries, miniserie 
21 55 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 30 Vandaag 
22 55 Première film & video, filmnieuws 

TV 2 
15 45 Motorennen te Zolder, samenvatting 
16 00 Studio Olympia 

VTM 
17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilm
sene, 17 05 The A-team, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Home and away, sene, 19 00 Nieuws; 
19 35 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van Fortuin 
20 30 Zorro, sene 
21 00 Road to Avonlea, sene 
21 40 Alsof het gisteren was, Frans Verley-
en 
22 25 Murphy Brown, sene 
22 50 Nieuws 
23 10 Kortvlaams, kortfilms 

Ned. 1 

13 00 Nieuws; 15 21 Darby 0'Gill and the 
little people, Disneyfilm, 16 50 Ja, natuur
lijk extra, natuurdok sene, 17 40 Winnie 
the Pooh, 18 05 Boggle, woordspel, 18 33 
The Pink Panther, tekenfilmserie, 18 39 A 
different world, serie, 19 02 Blik op de 
weg, verkeersmag , 19 30 Roseanne, sene, 
20 00 Nieuws. 
20 26 G'oud en Nieuw, muziekprogr 
21 22 Hier en nu, aktualiteiten 
21 53 Only fools and horses, komische 
reeks 
22 23 Zon, strand en C, vakantieprogram
ma 
23 05 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 30 Club Veronica, jonge-
renmag , 18 00 Nieuws; 18 20 On top, 
dok , 18 50 Countdown, pop, 19 25 Die 2 in 
Barcelona, reeks verslagen, 19 50 Veroni
ca sport. 
20 20 MacGyver, serie 
21 20 Veronica goes America, River Oaks 
21 45 Edge of sanity, film 
23 25 Een ongewoon leven, dok 
23 40 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 00 Olimpische Spelen; 
12 00 Nieuws; 12 10 Olimpische Spelen; 
17 25 Nieuws; 17 30 Olimpische Spelen; 
18 00 Nieuws; 18 20 Olimpische Spelen; 
18 30 Sesamstraat, 18 50 Olimpische Spe
ten. 
22 00 Nieuws 
22 15 NOS-laat 
22 45 Olimpische Spelen 
23 05 Studio Olympia 
23 35 Olimpische Spelen 
00 35 Nieuws 
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TELEVISIE 

DINSDAG 28 JULI WOENSDAG 29 JULI DONDERDAG 30 JULI 
TV 1 
17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilm
serie, 17 51 Samsonklip, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen-
loog, serie, 18 35 De kruisboog, jeugdse-
rie, 19 00 Buren, serie, 19 22 Vakantievlin-
der, toer tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 De wereld van de dieren, de olifant 
20 30 Married with children, komische serie 
20 55 De Gorilla, politieserie 
22 30 Vandaag 
22 55 Tekens: Expo '58, Het geluk komt 
morgen, dok 

TV 2 
16 00 Studio Olympia 

VTM 
17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilm-
sene, 17 05 The A-team, serie, 18 00 
Nieuws; 18 05 Cijfers en letters; 18 30 
Home and away, serie; 19 00 Nieuws; 
19 35 Waagstuk, kwis 
20 05 Rad van fortuin 
20 35 Deliverance, film 
22 25 Telefacts, aktualiteiten 
23 05 Nieuws 
23 20 Embassy, dramasene 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 15 Het kleine huis op de 
prairie, serie, 17 02 Hallo Nederland, Mexi-
ko, 17 32 Kelly, jeugdsene, 17 55 Gospel 
Holland, muziekprogr , 18 25 De terugkeer 
van de valken, natuurdok , 18 58 Tekenen 
= winnen, spelprogr , 19 25 Barcelona: 
meer dan goud, dok , 20 00 Nieuws. 
20 24 Chariots of fire, film 
22 28 Zomerzangavond vierdaagse, im
pressie 
22 53 Muren van mijn hart, dok serie 
23 37 Antenne: Japan, de keerzijde van 
het sukses, dok 
23 53 Beproeving en getuigenis, dok 
00 18 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 17 30 De grote meneer Kak-
tus show, kleuterprogr , 18 00 Nieuws; 
18 19 Dubbeldekkers, serie, 18 44 Daar 
kommen de schutters, serie, 19 18 Vijf 
tegen vijf, kwis, 19 47 Dieren- en andere 
praktijken, sene 
20 14 Het bloed kruipt, dramasene 
21 44 Wegens vakantie geopend, praat-
progr 
21 38 Achter het nieuws, aktualiteiten 
22 07 Law and order, dramaserie 
22 55 Joan Collings, een ster apart, serie 
23 25 Museumschatten 
23 35 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 00 Olimpische Spelen; 
12 00 Nieuws; 12 10 Olimpische Spelen; 
17 25 Nieuws; 17 30 Olimpische Spelen; 
18 00 Nieuws; 18 20 Olimpische Spelen; 
18 30 Sesamstraat. 
18 50 Olimpische Spelen 
22 00 Nieuws 
22 15 NOS-laat 
22 45 Olimpische Spelen 
2 305 Studio Barcelona 
23 35 Olimpische Spelen 
00 30 Nieuws 

TV 1 
17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilm-
sene, 17 51 Samsonklip, 17 55 Tik tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, serie, 18 35 De kruisboog, jeugdse
ne, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantievlin-
der, toen tips, 19 25 Mededelingen; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kamers te huur, sene 
20 25 Heeft u gebeld, meneer?, sene 
21 15 Margriet, praatshow 
22 30 Vandaag 
22 55 Pa komt altijd terug, TV-spel 
23 25 So What?!, jazz 

TV 2 
16 00 Studio Olympia 

VTM 
17 00 Super 50, 18 00 Nieuws; 18 05 Cij
fers en letters; 18 30 Home and away, 
sene, 19 00 Nieuws 
19 30 Waagstuk, kwis 
20 00 Rad van fortuin 
20 30 Baywatch, sene 
21 20 Hardcastle & McCormick, sene 
22 10 De blauwe revolutie, natuursene 
23 05 Nieuws 
23 20 Hill Street Blues, politiesene 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 16 05 My geisha, film, 18 00 
Boggle, woordspel, 18 30 De hele wereld 
danst in Brunssum, dok , 19 25 1000 km 
voor de boeg, van Nijmegen tot Roermond, 
20 00 Nieuws. 
20 25 De waterspiegel, informatief zomer-
progr 
22 00 Father Dowling, misdaadsene 
22 50 Masaccio, dok 
23 35 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 16 00 Kort klassiek; 16 08 
Bekijk het maar, kinderprogr , 17 31 Babes, 
komische sene, 18 00 Nieuws; 18 21 Expo 
'92 Sevilla — Tussen twee werelden, Grie
kenland en Mexiko, 18 49 Candid Camera, 
verborgen kamera, 19 14 Wetenswaarde-
vol met Wubbo Ockels, kunstmatige intelli
gentie 
19 42 Onze Ouwe, misdaadserie 
20 49 Dit wilden we even kwijt, column 
20 54 Geef je verstand eens voorrang, 
amusement 
21 51 Tros Aktua, aktualiteiten 
22 20 Guy de Maupassant, sene 
23 26 Ruby Wax ten voeten uit, praatshow 
23 57 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 00 Olimpische Spelen; 
12 00 Nieuws; 12 10 Olimpische Spelen; 
17 25 Nieuws; 17 30 Olimpische Spelen; 
18 00 Nieuws; 18 20 Olimpische Spelen; 
18 30 Sesamstraat. 
18 50 Olimpische Spelen 
21 55 Stichting Socutera 
22 00 Nieuws 
22 15 os-Laat 
22 45 Olimpische Spelen 
23 05 Studio Barcelona 
23 35 Olimpische Spelen 
00 30 Nieuws 

TV 1 
17 28 Avonturen in Maple Town, tekenfilm
serie, 17 51 Samsonklip, 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 18 10 Mooi en meedogen
loos, sene, 18 35 De kruisboog, jeugdse
ne, 19 00 Buren, sene, 19 22 Vakantievlin-
der, toer tips, 19 25 Mededelingen, 19 30 
Nieuws. 
20 00 Het droomschip, sene 
21 00 In zeer geheime dienst, komische 
sene 
21 25 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Vandaag 
22 55 Zomer van '42, film 

VTM 
17 00 Mighty Mouse and friends, tekenfilm-
sene, 17 05 The A-team, sene, 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 
20 30 Tien om te zien, show 
21 30 Hunter, sene 
22 15 Rescue 911, echt gebeurde verhalen 
23 10 Nieuws 
23 25 Friday the 13th, sene 

Ned. 1 
13 00 Nieuws; 17 05 Uit het plakboek van 
de revue, kollage, 18 00 Boggle, woord
spel, 18 28 Het groten dierenrijk, nijlpaar
den en neushoorns, 18 54 Mom P.I., detekti-
vesene, 19 16 AVRO Zomervitaminen, 
hits, 19 32 True colors, sene, 20 00 
Nieuws 
20 25 't Was stil op straat, muzikale terug
blik 
21 26 Televizier, aktualiteiten 
22 04 L.A. Law, advokatensene 
22 52 Filmreview, filmmagazme 
23 18 Hollands dekor, literaire wandeling 
23 30 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws; 17 25 De ware betekenis 
van vriendschap, jeugdfilm, 18 00 Nieuws, 
18 20 The new WKRP in Cincinnati, serie, 
18 45 Top 40, 19 25 Die 2 in Barcelona, 
19 50 American Gladiators, sportevene
ment 
20 40 Nederland muziekland, showprogr 
21 35 Veronica goes America, Texas 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Grand Slam, dramaserie 
23 20 The Arsenio Hall show, praatshow 
23 45 Nieuws 

Ned. 3 
08 55 Nieuws; 09 00 Olimpische Spelen 
12 00 Nieuws; 12 10 Olimpische Spelen 
17 25 Nieuws; 17 30 Olimpische Spelen 
18 00 Nieuws; 18 20 Olimpische Spelen 
18 30 Sesamstraat. 
18 50 Olimpische Spelen 
22 00 Nieuws 
22 15 NOS-laat 
22 45 Olimpische Spelen 
23 50 Studio Barcelona 
23 35 Olimpische Spelen 
00 35 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 31 JULI 
TV 1 
17.28 Avonturen in Maple Town, tekenfilm
serie; 17.51 Samsonkllp; 17.55 Tik tak; 
18.00 Nieuws; 18.10 Mooi en meedogen
loos, serie; 18.35 De kruisboog, serie; 
19.00 Buren, serie; 19.22 Vakantievlinder, 
toer. tips; 19.25 Mededelingen; 19.30 
Nieuws. 
20.00 Zeg ens euh, spelprogr. 
20.30 Vijanden, een liefdesgeschiedenis, 
film 
22.30 Nieuws 
23.00 Dokument: Het belulk, dok. 
23.50 Kijk ma. Ik ben dood, triller 

TV 2 
15.00 Studio Olympia 

VTM 
17.00 Mighty Mouse and friends, tekenfilm
serie; 17.05 The A-team, serie; 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 
20.30 Soundmix show 
21.30 The Bourne Identity, film 
23.00 Nieuws 
23.20 New Mike Hammer, serie 

Ned. 1 
13.00 Nieuws; 14.36 Pollyanna, film; 16.46 
Young Ramsay, jeugdsene; 17.33 Parker 
Lewiscan't lose, jeugdserie; 17.59 Boggle, 
woordspel, 18.24 Ja natuurlijk — Transfor
mer; 18.56 De Cosby show, serie; 19.28 Zo 
vader, zo zoon, spelprogr., 20.00 Nieuws 
20.25 Playing for keeps, film 
22.13 Rondom tien, praatshow 
22.57 Cheers, serie 
23.21 Dokument: De Columbusrace, dok. 
23.48 Miniatuur 
00.05 Nieuws 

Ned. 2 
13.00 Nieuws; 18.00 Nieuws; 18.21 Zoove-
nirs, de olifant, 18.54 Bananasplit, verbor
gen kamera; 19.35 America's funniest 
home video's, grappige opnamen. 
20.01 Te land, ter zee en In de lucht, 
spektakelprogr. 
20 58 Trivlant Olympia, spelprogr. 
21.53 Vrijdag Robinson, gebeurtenissen 
22.37 In the heat of the night, politieserie 
23.21 To be or not to be, film 
01.10 Nieuws 

Ned. 3 
08.55 Nieuws; 09.00 Ollmpische Spelen; 
12.00 Nieuws; 12.10 Ollmpische Spelen; 
17.25 Nieuws; 17 30 Ollmpische Spelen; 
18.00 Nieuws; 18.20 Ollmpische Spelen; 
18.45 Sesamstraat. 
18.50 Ollmpische Spelen 
22.00 Nieuws 
22.15 NOS-laat 
22.45 Ollmpische Spelen 
23.05 Studio Barcelona 
23.35 Ollmpische Spelen 
00.35 Nieuws 

Jeroen Krabbé en Willeke Van Amelrooy in Een Vlucht Regenwulpen, of 
de zoektocht naar dé ideale vrouw. Zondag 26 juli op T V 1 , om 20u.25. 

ZATERDAG 25 JULI 

IN DE VUURLIJN 
Amerlk. film van Roger Spottlswood 

(1984) met Joanna Cassidy, Nick Nolle 
en Gene Hackman. Dit relaas van de 
avonturen van oorlogskorrespondenten 
tijdens de laatste dagen van het Somoza-
bewind in Nicaragua hangt een kritisch 
beeld op van een moderne guerilla-oor-
log en van de negatieve rol die de media 
daarbij spelen. (Under Fire — TV1, om 
22U.50) 

ZONDAG 26 JULI 

EEN VLUCHT 
REGENWULPEN 

Behoorlijke verfilming door Ate De 
Jong (1981) van het gelijknamige boek 
van Maarten 't Hart. Een 34-jarige celbio
loog krijgt van een innerlijke stem de 
opdracht binnen de zeven dagen een 
vrouw te binden. Met Jeroen Krabbé en 
Marijke Merekens. (TV1, om 20u.25) 

MAANDAG 27 JULI 

HET VEL VAN 
MIJN VIJAND 

Franse politiefilm van Henri Verneuil 
(1976) met Jean-Paul Belmondo, Ber
nard Blier en Marie-France Pisier. Het 
dorpje Cournal in Noord-Frankrijk wordt 
geregeerd door de familie van tekstieiba-
ron Beaumont-Liégard. Een ambitieuze 
jongeman slaagt erin de dochter des 
huizes te verleiden... (Le corps de 
momn ennemi — RTBfl, om 20u.05) 

DINSDAG 28 JULI 

DELIVERANCE 

Onder de invloed van de romantische 
trend „terug-naar-de-natuur" willen vier 
stadsmensen een wilde bergrivier afva
ren. Wat begint als een leuk avontuur, 
eindigt in een ware nachtmerrie. Amerik. 
film van John Boerman (1972) met Jon 
Voight, Burt Reynolds en Ned Beatty. 
(VTM, om 20U.35) 

WOENSDAG 29 JULI 

MY GEISHA 
Ongeloofwaardige komedie over een 

Amerikaans filmregisseur die in Japan 
een film draait en tegelijk zijn huwelijks
problemen probeert op te lossen. Uitste
kende vertolkingen van o.m. Shirley Mac-
Laine en Yves Montand. (Ned. 1, om 
16u.) 

DONDERDAG 30 JULI 

ZOMER VAN '42 
Nostalgische film van Robert Mulligan 

(1971) over een vijftienjarige jongeman 
die tijdens een zomervakantie door een 
,.oudere" vrouw in de liefde wordt geïni
tieerd. Met Gary Grimes en Jennifer 0'N-
eill. (Summer of 42 — TV1, om 22u.55) 

VRIJDAG 31 JULI 

VIJANDEN, ÈEN 
LIEFDESVERHAAL 

Amerik. film van Paul Mazursky (1989) 
met Ron Silver, Angelica Huston, Lene 
Olin e.a. De Poolse jood Herman Broder 
overleefde de nazivervolgingen dankzij 
de familie van zijn dienstmeid Yadwiga, 
met wie hij uit dankbaarheid trouwde. Nu 
woont hij in New York en wordt voortdu
rend gekweld door nachtmerries. (Ene-
mies, a love story — TV 1, om 20u.30) 
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B O S 

VERSCHRIKKELIJKE 
WERELD 

Wanneer Edward James Olmos ergens 
zijn tijd, al<teertalent en geld in steekt — met 
uitzondering voor zijn televisiewerk — dan 
mag je er van verzekerd zijn dat het de 
moeite loont. 

Reeds enkele jaren geleden ontsnapte 
hem een Oscar voor zijn schitterende werk in 
Stand and deliver, film waarin hij een leraar 
vertolkt die er in slaagt zijn achterbuurtleer-
lingen te motiveren. Nu is Olmos er weer, als 
producent en als regisseur en als hoofdak-
teur in American IVIe. Het projekt lag er al wel 
een tijdje want reeds in 1973 schreef Floyd 
Mutrux het skript voor Al Pacino. 

HET VERHAAL 
American Me vertelt een stuk Amerikaan

se geschiedenis, want de film overspant 
maar liefst dertig jaar. Naast het verhaal van 
een gangster en zijn bende is het ook het 
verhaal van het om zich heen grijpende 
geweld en de aanvaarding ervan in het 
dagelijkse leven, terwijl hier specifiek wordt 
ingegaan op de invloed van drugs en krimi-
naliteit op de Latino gemeenschap van Los 
Angels. 

De film start ergens in 1943 tijdens rellen, 
waarbij de mooie Esperanza het slachtoffer 
wordt van een groepsverkrachting door mari
niers, die zogezegd de straat schoonvegen 
van gespuis. De vrucht van deze verkrach
ting is Santana Montoya, wiens verhaal we 
beginnen volgen vanaf 1959, wanneer hij 
een bende vormt met Mundo en JD. Niet lang 
daarna belanden ze in de jeugdgevangenis, 
waar de eerste nacht een medegevangene 
de mannelijkheid steelt van Santana en dat 
met de dood bekoopt. De echte gevangenis 
begint dan op 18. We zien de opkomst van 

de Mexikaanse Mafia (de Eme) — die uiter
aard hoofdzakelijk Latino's in zijn rangen 
heeft — in de gevangenis, naast de Arische 
Broederschap, het zwart Guerilla Front en 
nog enkele andere groepen, waaronder de 
Italianen. Santana, Mundo en JD leiden nu 
een bende die drugs in de gevangenis smok
kelt, terwijl ze eveneens buiten heel wat in de 
pap hebben te brokken. Toetreden tot hun 
bende gaat meestal gepaard met moord. Na 
18 jaar worden Santana (Olmos) en JD (een 
schitterende William Forsythe) vrijgelaten. 

DEPRI. 
Santana weet niet eens wat dansen is en 

wanneer hij voor de eerste maal met een 
vrouw naar bed gaat faalt hij en toont haar 
zijn andere voorkeur. Deze ,,liefdesscène" 
wordt herhaaldelijk onderbroken om een ver
krachtingsscène in de gevangenis te laten 
zien, waar Santana's bendeleden de zoon 
van een Italiaanse gangster, die niet wenst 
op de eisen van de Mexikanen in te gaan, om 
de beurt verkrachten en hem vervolgens op 
een vreselijke manier ombrengen. 

Ondanks al het geweld is de film eerder 
traag in zijn schildering van de verschrikkelij
ke wereld die naast onze deur is, maar 
waarvan de brave TV-kijkende burger denkt 
dat die alleen maar op televisie bestaat. Ik 
vrees echter dat het uitdrukkelijk geweld 
enkel de aanbidders van dit geweld naar de 
bios zal lokken. Deze film is tegelijkertijd een 
kopstoot, een trap in de maag, dus is het niet 
verwonderlijk dat je er helemaal depri bui
tenkomt, maar je hebt wel enkele schitteren
de staaltjes akteerkunst gezien. 

Willem Sneer 

DEZE WEEK IN 

Esperanza (Vira Montes) en de zes jaar jonge Paulito (Abraham Verduzco) op 
bezoek bij de gevangene Santana (Edward James Olmos). 
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Geld en goud 
in Barcelona 

Zaterdag beginnen in 
Barcelona de Olympische 

Spelen. Wat is het sportieve 
belang van het evenement, en 

hoe zit het commercieel in 
elkaar? Adrien Vanden Eede 
van het Belgische Olympisch 
Komitee is van beide markten 

thuis. Deze week in Knack. 

Het kluwen van Luik 
Veroordelingen voor omkoperij, 
onthullingen over meer politieke 

korruptie, de onopgehelderde moord 
op André Cools, arrestaties en mafia-

verhalen beroeren Luik. De Parti 
Socialiste ligt onder vuur. Deze week 

in Knack. 

Nieuwe mannenmode 
Mannen die volgende zomer met de 

mode meewillen, moeten voor stevige 
spierbundels sparen. 

De terugkeer van het Johnny 
Weismuller-type, deze week in 

Weekend Knack. 

En verder... 
»Paul Goossens interviewt 

kultuurfilozoof Ton Leraaire • 
Gesprek met de Britse premier John 
Major • Ekonomie tegen files • Serie: 

op zoek naar een veilige haven -
Beiroet • Onteigeningen uit de doeken 

• Portret: Serget Bubka • De grote 
zomerwedstrijd met bijna twee 

miljoen frank aan prijzen. 

3 MAGAZINES INI: 
KNACK + WEEKEND KNACK 

+ TELE KNACK (64 pag.) 
ELKEWOENSDAXi 

TE KOOP 



MENGELWERK 

HERSENBREKER 
OPGAVE 143 

HORIZONTAAL 

10 

12 

14 

16 
18 

19 
20 

21 

22 

Die weet met wat groeien is (8) 
Iets heel bijzonders, hoewel het voor 't 
platteland alledaags is (12) 
Wordt gezegd van dingen die gemakke
lijk breken (5) 
Aangehouden door de politie, gebuisd 
voor een eksamen, en toch met koffers 
en al op weg naar een vakantieoord (6, 
2, 6) 
Zo'n gebouw zul je in de stad met snel 
aantreffen (5) 
Zulke figuren hebben genot in 't kwellen 
van anderen (8) 
Jubileumgeschenk (9) 
In dat land vind je de beide uiteinden van 
de aardas (5) 
Dit IS nog nooit eerder vertoond (11) 
Haar Siciliaanse patroonheilige luidt m 
Zweden de kerstviering in (5) 
Een Vlaming die sterk voor zijn rechten 
opkomt (5) 
Ook een religieuze figuur kun je om
draaien (3) 

VERTIKAAL 

1 Dit blijft over van gedorst koren (4) 
2 Appels van deze soort zouden kunnen 

ontploffen (8) 
3 Opvoeders (7) 
4 Zeker een valiezensjouwer'' (12) 
5 Vogels die stelen van hun soortgenoten 

(12) 

OPLOSSING OPGAVE 141 
Horizontaal: 2 beschimpt 5 kracht
voer, 6 klaroen,/ inwendig, 9 speur
tocht, 11 pressie, 12 mest, 13 gedoe, 
14 rinoseros,16 uitgebreid, 19 rand
staat 
Vertikaal: 1 opera, 2 blamage, 3 
schoondochters, 4 haven, 5 kijk- en 
luistergeld, 8 getoeter, 9 streekbier, 
10 Tienen, 15 eed, 17 rits, 18 Iwan 

Gabriel Vandenbroucke uit de Au
gustijnenstraat 18 in 8900 leper wint 
een prijsje. Zijn gele briefkaart met 
de juiste oplossing van opgave 141 
werd uit de korrekte inzendingen ge
loot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de oplossing van opgave 143 ten 
laatste dinsdag 25 augustus (de re-
daktie is met vakantie tot en met 23 
augustus) op de redaktie: Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. 
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6 Vroeger de hoogste baas in Venetië (4) 
7 Voorschnften die aangeven waar de 

grenzen liggen (11) 
9 Daar wordt iets m gestopt waarvan inge

wijden hopen dat het nooit meer naar 
buiten komt (7) 

11 Kloosteroverste (3) 
13 Mondeling gebaar van verzoening (8) 
15 Zo te horen liep zo'n straatje vroeger 

naar boven (5) 
17 Die kwibus maakt zeker gebruik van 

schildersgereedschap' (5) 

SATERDAG 
Zetduivel 
Borsallino 

LeMond klapte dicht 

• 

Koning blijft het Laken vasthouden 

AHASVERUS 
„Demokrater! naar centrum", 
las Ahasverus 
Perot-te rechts, rechts! 

Zetduivel 
Gentse Beesten 

21 juli: koning schonk 
boude wijn 

Voor Puntenklassement 
blijkt Museeuw te groen 

• 

Nog meer Palermoorden 

• 

Traditionele parade: défilé préparé 
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UIT DE REGIO 

WEST-VLAANDEREN "^^T DE BOOT NAAR DIKSMUIDE 

JULI 

27 WERVIK: Wandeling Komen-Waasten Verza
melen om 15u op de Steenakker Org VVVG-
Wervik-Geluwe-Komen 

AUGUSTUS 

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 VWG-Blankenberge 
12 OOSTKAMP: Ledenfeest met avondmaal met 
als gastspreker gewezen senator Walter Luyten 
Org VU-Oostkamp 
27 WAREGEM: 45ste Frans-Vlaamse Kultuurdag 
met m het programma gewezen senator W Luyten 
als gastspreker over „Nieuwe kansen voor het 
onderwijs in het Nederlands" Info Platanendreef 
46, tel 056/60 26 49 

LIMBURG 
AUGUSTUS ' ^ ""^^ 

5 GENK: Fietstocht „De Mijnroute" Info en org 
VVVG-Genk 
8 OVERPELT: Barbecue In aanwezigheid van 
gedeputeerde Jef Van Bree Vanaf 19u Info en 
inschrijvingen 011/23 70 31 (kantooruren) en J 
Van Hoof (011/64 36 79) 
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) 

SEPTEMBER 

18 HASSELT: Geleid studiebezoek aan het nieuwe 
provinciehuis en aansluitend bezoek aan Jenever
museum Org VVVG-Hasselt 

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 
300fr, kinderen tot 12 jaar gratis Studenten 100 
fr 

Inschrijvingen en inlichtingen bij Jaak Geussens, 
Thijsstraat 5 te 3960 Bree (089/46 17 76) 

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 cafe De Sluis-
wachter (Nieuwpoort) Om 8u 45 afvaart vanaf de 
aanlegplaats rechtover restaurant ,'t Vissertje" 
Tusbenin ontmoeten we elkaar onder Vlaamse 
vnenden 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 

65ste IJZERBEDEVAART 
DIKSMUIDE r 
30«8»1992'"~^ 
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UIT DE REGIO 

OOST-VLAANDEREN WANDELZOEKTOCHT TE AALST 

AUGUSTUS 

5 OUDENAARDE: Geleid bezoek aan het histo
risch stadscentrum Vertrek om 10u aan ingang 
stadhuis Meertalige rondleiding met stadsgids 
voor buitenlandse gasten Beozek aan nieuw ge
restaureerde zalen van het stadhuis Deelname 
100 fr Aansisuitend middagmaal mogelijk (700 fr) 
mits voorinschrijving Info Walter Luyten, 
03/482 11 93 

16 BUGGENHOUT: Eendagse busreis naar Zee
land en Damme 500 fr p p (bus, overzet, gids, 
Zeeuwse 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) 

De Vlaamse Kring Land van Aelst organiseert tot 
en met 15 september 1992 een toenstische 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 m 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 

ANTWERPEN 

VU-ERPE MERE 
STEUNT 
VLUCHTELINGEN 
IN KROATIË 

De bestuursleden Geert en Nadine De Coensel 
van VU-Erpe-Mere vertrokken opnieuw naar Kroa
tië met hulpgoederen om de ergste nood te lenigen 
Vanuit hun volksnationalisme namen zij persoonlijk 
dit initiatief Onze afdeling sprong financieel bij om 
hun doel te helpen bereiken 

Aansluitend op dit prive-initiatief besluit het afde
lingsbestuur deze aktie verder te zetten en organi
seert een grootschalige verzamelaktie van kleding, 
voedingswaren, geneesmiddelen, enz Het is 
onze bedoeling minstens een en liever twee vracht
wagens te kunnen vullen Indien alles naar wens 
verloopt IS de afreis naar Kroatië gepland op 28 
augustus Dank zij de kennissenknng die Geert en 
Nadine in Kroatië hebben uitgebouwd zijn wij er 
van verzekerd dat de hulp op de juiste plaats bij de 
juiste mensen terechtkomt 

HOTEL - RESTAURANT 

aitino 

Berg 1 7 - 8 3790 St Martens-Voeren 
Tel 041/81 09 08 -041/81 09 29 

Gastronomie in een groene oase 

Diverse forel spec en streekgerechten 
Marktverse produkten 

Groepsarrangementen 

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

en grote parking 

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

JULI 

27 MOL: Fietstocht Vertrek aan lokaal Malpertuus, 
Turnhoutsebaan 15 te Mol om 14u Org VVVG-
Mol 
30 MOL: Natuunwandeling „Sas6" Org VVVG-
Mol 

AUGUSTUS 

5 MOL: Uitstap en natuurwandeling te Bree Org 
VVVG-Mol 
7 HEIST O/D BERG: Baskische nationalisten, 
waaronder dr Inigo Jacca, te gast bij Vlaamse 
Knng Heist tijdens een barbecuefeest Verzekerde 
aanwezigheid van Vi'alter Luyten Barbecue 250 fr 
Na betaling ontvangt u een infobrochure 
17 DEURNE: Moedervienng in CC Rix, de Gnj-
speertstraat te Deurne Org VVVG-Deurne 
20 MOL: Stadsbezoek aan Maastricht en bezoek 
Afrikatentoonstellmg Org VVVG-Mol 
27 MOL: Stadsbezoek aan Delft Org VVVG-Mol 
29 BEVEL: Het Zangkoor Bevel organiseert dag
tocht o I v historikus Walter Luyten naar Frans-
Vlaanderen Info 03/482 11 93 
30 WOMMELGEM: Met autobus naar IJzerbede
vaart Nadien naar Oostdumkerke 3 0 0 f r p p , - l 2 j 
gratis Vertrek 7u Broechem-kerk, 7u 10 Ranst-
lichten, 7u 20 Wommelgem-kerkplaats, 7u 30 Bor-
gerhout-Stenenbrug, 7u 40 Edegem-Dorp, 7u 45 

Dne 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 -i-
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 150fr,-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 ,,ln 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 
23 BEERZEL: Dagtocht o Iv Walter Luyten naar 
Frans-(of Zuid-)Vlaanderen Org Davidsfondsaf-
deling Beerzel Iedereen welkom 

ESTLAND IN DUFFEL ZOEKERTJE 
Mede in het kader van hun 20-jarig 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 in 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 Verbroederingsfeest in 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 Frederickx, Perwijsstraat 16 of telefonisch 
015/31 61 97 

— GEZOCHT — Vrouw (1110 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 

— GEZOCHT — 33-jarige man licentiaat toege
paste ekon wetenschappen met ervaring in verze-
kenngssektor, en vlotte PC-kennis, zoekt kontakt 
voor nieuwe karnere Voor inlichtingen zich wen
den tot senator J Valkeniers, Ninoofsesteenweg 
11, 1703 Schepdaal (02/569 16 04 of 515 87 09) 

- SCHOENEN VOOR LITOUWEN 
* Welke schoenfabriek of -winkel in Vlaanderen kan 
(vooral kinder-)schoenen missen, voor wezen en 
arme gezinnen in Litouwen' Nog goede schoenen 
van volwassenen zijn ook welkom Voor kontakt 
Mevr B Spies-Gailiute, Dorpsstraat 64 te 3790 
Voeren-Moelmgen (041/81 00 38 ) 

- 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) 
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UT DE REG O 

BRABANT H O F DE D R A E C K 
AUGUSTUS 

22 JETTE: Kultureel verblijf in Reigersnest te 
Kol<sijde tot 29/8. 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 IJzeroede-
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. 

SEPTEMBER 

19 BRUSSEL: Verenigde Vlaamse Academici or
ganiseert tweedaagse kulturele ontmoeting. Walter 
Luyten is hun begeleider. Info: W A . , , 

VOORBEREIDENDE 

GORDELTOCHTEN 
Voor het vierde opeenvolgende jaar organiseert 

de Vlaamse Werkgroep De Vrede tijdens de maan
den juli en augustus voorbereidende Gordeltoch-
ten. Het ^aat 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, terwijl 
de andere ritten 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. 

Groen, rust en gastronomie 
in VOEREN 

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

Pas heringenchte luxekamers 

Midweekarrangement' drie 
overnachtingen met ontbijt en 
3 viergangendiners: 4 950 B F. 
per persoon 

Hoofstraat 6 
3793 Teuven 
Tel. (041) 81.10.17 

Mededeling 

Forum voor Vredesaktie zoekt gewetensbezwaarde 
(zeg het voort, zeg het voort...) 

Bent (of kent) u iemand die: 
— graag en hard wil meehelpen aan nuttig vredeswerk; 
— een boeiende en gevarieerde burgerdienst verkiest (18 maanden); 
— een beetje thuis is in de wereld van de sociale bewegingen; 
— onze basisbeginselen loyaal kan onderschrijven? 

Bent u iemand die zich daarenboven in teamwerk thuisvoelt en goed ter tale is, en het 
statuut van gewetensbezwaarde heeft of snel aanvraagt, dan bent u de persoon die wij 
zoeken. 
Welkom vanaf / augustus of 1 oktober 1992. 

Allerlei opdrachten zijn mogelijk, naargelang van de persoonlijke interesse: mee 
uittekenen van vredesaktiewerk, informatisering, vredesvorming voor jongeren, enz. 

Neem snel kontakt op met Gui Boven, 
Forum voor Vredesaktie, Van Elewijckstraat 35, 1050 Brussel, telefoon: 02/648.75.83. 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 

ZOEKERTJE 

4,500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de sierschouwenzaak. 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen. 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning. 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs". Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs. 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u. 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 

— 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 ml. 
kontakteer kamerlid E. Van Vaerenbergh 
02/519.86.94 (van 7u.30 tot 15u ) 

65$te IJZERBEDEVAART 
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WEEMOED 
Als men de stelregel toepast van lezer F S 

(WIJ, 17 ]uli 11) die meent dat de tegenstre
ver van zijn vijand (progressieven, unitairen, 
paus en bisschoppen ) automatisch ook zijn 
vriend is, riskeert hij zelf zware trauma's op 
te lopen Hopelijk schreef hij zijn lezerbnef 
voordat het Blok tezamen met franstalige 
bondgenoten van Assault op 11 juli te Brus
sel de eigen Vlamingen aanviel 

Wanneer gaat een aantal Vlaams-nationa 
listen nu eens willen zien dat zij in hun 
vermeende loyauteit door vroegere mede
strijders gewoon schabauwelijk misbruikt en 
bedrogen worden' Wanneer gaan zij einde
lijk het afdekken van de vieze Blokladmg met 
de leeuwenvlag aanklagen"? Wanneer gaan 
ZIJ stoppen met hun Bange-Vlaamse-Man-
sindroom waardoor ze enkel smeng gechan
teerd worden door diezelfden die altijd ek-
streem-rechts voorrang geven en zonder 
Vlaamse gewetensbezwaren allianties met 
soortgenoten in Brussel, Wallonië en de rest 
van Europa afsluiten' 

Duidelijk gesteld zij doen dat op dezelfde 
fascistische manier als ekstreem-lmks, om
dat ze van achter de oogkleppen met kunnen 
verdragen dat met iedereen denkt zoals zij 
en dus tot erfvijand verklaard moet worden 
Dat leidt tot de uiterste konsekwentie van 
het eigen volk eerst afkloppen Zelfs tegen
over eigen volk is men ook al met verdraag
zaam 

Iedereen (Beysen, Matane, Dewinter of 
tutti quanti) is mijn schietschijf als hij de 
elementaire menselijke regels overboord 
gooit En als hij daarbij de leeuw verkracht 
dan heb ik als Vlaams-nationalist nog altijd 
meer recht om (politiek) te schieten 

Hugo Hermans, Antwerpen 

BLOK-KULTUUR (1) 
Als radikale Vlaams-nationalist en simpati-

sant van o a TAK en VVB, ben ik verheugd 
met de radikale koerswending van de Volks
unie onder impuls van Bert Anciaux In een 
interview stelde Anciaux onlangs dat hij zon
der aarzeling wil dialogeren met de kiezers 
van het Vlaams Blok, maar dat hij zelf geen 
vertrouwen heeft m de kaderleden van die 
partij M l de enige juiste opstelling voor een 
demokratische Vlaams-nationalist De feiten 
geven hem gelijk 

Want, wat heeft m hemelsnaam het ek-
streem-rechtse Blok nog te maken met de 
Vlaamse beweging' Een beweging die trou
wens door het Blok sistematisch wordt be-
kampt en beklad (in woord en daad), lees er 
haar eigen partijblad maar op na Ondertus
sen stapelen de incidenten zich op De 
meest ophefmakende waren ongetwijfeld de 
rellen op de IJzerbedevaart (toen men het vel 
wou van de trouwe Paul Daels), op de 
Guldensporenvieringen m Brussel, eerst met 
kleurlinge Alida Neslo en recent dan de 
gewelddadige incidenten n a v het optreden 
van de zachtaardige Westvlaamse bard Wil

lem Vermandere 
Aangemoedigd door een rits Blok-parle-

mentsleden en geassisteerd door Franstali
ge herrieschoppers, verknalden Blokkers op 
11 juli het Feest van de Vlaamse Gemeen
schap op de Grote Markt te Brussel Onder 
het getier van de VB-s'ogan ,,Eigen Volk 
Eersfi", werd een aantal Vlamingen ge
kwetst Echter, volgens de dialektiek van het 
Blok (en ook van het Antwerpse weekblad 't 
Pallieterke) zijn met de aktievoerders de 
schuldigen van het geweld, maar wel de 
organisatoren van de Guldensporenviering 
die het aandurfden Vermandere te program
meren (de officiële persmededelingen en 
,,meuwsspraak" van de Blok-leiders doen 
me steeds meer denken aan beproefde 
marksistisch-leninistische metoden) 

Zijn het deze ,,rechtselingen" (een woord 
dat men bij 't Pallieterke m tegenstelling tot 
„linkseling" met kent), die Vlaanderen 
,,moeten redden uit de diepe val", waarin 
ons volk zich volgens hen zou bevinden ' Me 
dunkt, duikelen we met hen m vrije vaM 

De redaktie ontvangt graag brie
ven voor de lezersrubriek Weder
woord. Naamloze brieven gaan 
de scheurmand in, evenals 
scheid- en smaadbrieven. De an
dere publiceert zij, naargelang er 
plaats i}eschikbaar 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 redaktie. 

Sommige goedmenende flaminganten (ik 
neem aan, zelfs sommige VB-verkozenen) 
schijnen nog met te begrijpen dat ze op 
sleeptouw worden genomen door fanatici die 
hun hatelijke sektaire on-Vlaamse ideeën 
willen opdnngen, die mets meer gemeen 
hebben met de demokratische en sociale 
bevrijdingsbeweging, die de Vlaamse bewe
ging was en is Wanneer vallen de oogklep
pen van de ogen' Moeten er bij volgende 
incidenten zwaargewonden vallen' Of nog 
erger' Moet voortaan elke Vlaamse manifes
tatie zwichten voor de chantage van het 
Blok' Zeggen de uitstekende kontakten van 
het Blok met al wat uiterst-rechts en reaktio-
nair is in Europa, met genoeg' Willen ek-
streem-rechts en ekstreem-lmks in essentie 
met juist hetzelfde' ,,Lex extremes se tou-
chent", de ekstremistische ideologieën ont
moeten mekaar op hetzelfde snijpunt dat 
van het totalitarisme En wie nog met over
tuigd IS, leze het 70-puntenprogramma van 
het Blok eens aandachtig Filip De Winter 
zegt het zelf heel kernachtig ,,De mensen
rechten zijn ondergeschikt aan het Eigen 

Volk Eerst-pnncipe"' Ook het nationaal-so-
cialisme en de Rode Khmers beleden dit 
pnncipe 

Een pnncipe dat flagrant in tegenstrijd met 
wat pater Stracke als aanbeveling meegaf 
t o V het politieke engagement van Vlaams-
nationalisten Kort samengevat ,,Eerst 
mens zijn, dan Vlaming worden en blijven, of 
dan nog, aan wie gelovig is, knsten zijn" 
Deze natuurtijke rangorde der waarden 
vormt het richtsnoer van onze politieke op
stelling Niet echter voor het Blok, dat dit 
principe op zijn kop zet 

Wijzen op het onverdraagzame karakter 
van het Blok is dus geen linkse bezigheid, 
maar een elementaire menselijke benade-
nng Zwijgen is toestemmen Op het Davids-
fonds-kongres van 1984 zei de radikale na
tionalist en teoloog prof Herman Mertens 
treffende dingen, die bewuste Vlamingen 
aansporen om te getuigen ,,Achter de ge
stalte van de konkurrent schuilt de persoon 
van de medemens, onze fundamenteel gelij
ke Daarom kan beginselvastheid samen
gaan met tolerantie, want mensen zijn ten
slotte belangrijker dan principes. Wij moe
ten veel kunnen verdragen, de onver
draagzaamheid uitgezonderd. Uitgere
kend in naam van de tolerantie moeten wij 
de fanatici ontwapenen en de onverdraag-
zamen ontmaskeren." 

Pleidooien voor samenwerking of fusie 
tussen VU en VB zijn achterhaald, onrealis
tisch en schadelijk voor een nieuw, radikaal 
Vlaams-nationaal projekt Enkel een sterke, 
demokratische en verdraagzame Vlaams-
nationale volkspartij, waar ook ontgoochelde 
en misleide VB'ers terecht kunnen, is ge
schikt voor deze verheven taak Daarom 
moet Bert Anciaux slagen in zijn opzet 
Omdat een onafhankelijk Vlaanderen m een 
federaal Europa der volkeren belangrijk is 
Omdat mensen in een vrij, onafhankelijk 
Vlaanderen nog belangrijker zijn, belangrij
ker dan principes 

Kris Verguit, Sint-Niklaas 

BLOK-KULTUUR (2) 
Ik betreur het 11 juli-incident op de Brus

selse Grote Markt Maar begrijp de reakties 
van Vic Anciaux en Willy Kuijpers met Zijn 
ze misschien onze reakties vergeten bij de 
Fosty-betoging waar ondergetekende als 
laatste werd vrijgelaten, verdacht van Belgi
sche vlaggenroof op het laatste openlucht-
Zangfeest te Gent' Ons optreden bij de 
kransneerleggmg door de regering op de 
IJzerbedevaart Het 1 jaar durend protest in 
de H Geest-kerk te Antwerpen Ontpopten 
Willy en Vic zich met tot geoefende straat
vechters m Voeren' 

Het IS goed in eigen hart te kijken voor 
men de andere kapittelt 

Dergelijke polemieken zullen nooit de ver
zoening tussen de Vlaams-nationalisten be
vorderen 

Met veel wrevel en diepe ontgoocheling 
schrijf ik dit 

Jan Dierick, Boutersem 
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ERGER DAN ERG 
Onder de titel „Erg" legde een WIJ-lezer 

(WIJ, 17 juli '92)0 a uit dat een Davdisfonds-
voorzitter tijdens een Guldensporenviermg 
de schuld voor de Grendelgrondwet van 
1970 aan de VU gaf 

Weer een van die verpeste „halve waarhe
den" waarmee, onder de schijn van dossier
kennis, onze geschiedenis wordt vervalst 

Reeds in 1968 of 1969 schreef Frans 
Vander Eist in De Standaard een waarschu
wende Vrije Tribune over de noodlottige 
gevolgen van de,,grendels" op ons recht tot 
herstel van het onrecht van 1830 

Nadat de VU haar volle politieke verant
woordelijkheid had genomen rond ,,Leuven 
Vlaams" mocht erop gerekend worden dat 
meer dergelijke Vlaamse verbetenngen kon
den afgedwongen worden dank zij de Vlaam
se eendracht 

Helaasi Terwijl,,Leuven Vlaams" kon ge
vierd worden dank zij veel, heel veel geld om 
ons koest te houden, smeedde Gaston Eys-
kens het plan met die grendels op onze 
politieke macht Alleen de VU verzette zich 
met alle middelen tegen de verkoop van ons 
enig demokratisch middel (onze meerder
heid) 

Nu komt me daar een medewerker van 't 
Pallieterke (Hektor Van Oevelen) m zijn pom-
piersstijl zijn leugen vertellen over de schuld, 
met van CVP, SP en PVV, maar over de 
gevolgen van dat onrecht van 1970 Voor mij 
IS dat vals, om met te zeggen laf Zoiets is 
erger dan erg en volksverlakkerij 

Zoals de kneuterige propaganda van het 
Vlaams Blok rond „eigen volk eerst", waar
van op 11 juli j I op de Brusselse Grote Markt 
werd bewezen welke de bedoeling is van de 
knechten van Jean-Mane Le Pen 

Floere Smit, Oostende 

ZONDER WAPENS 
In 1302 was het Gwijde van Dampierre en 

de Klauwaerts tegen de opslorping door 
Frankrijk o I v Filips IV de Schone te doen 

Vandaar dat volgens de heraldiek onze 
Vlaamse Leeuw nog steeds naar links 
klauwt, nchting Frankrijk (zuidwestwaarts in 

atlas), en met naar rechts zoals op de 
voorpagina van WIJ (10 juli j I) 

Nu, 690 jaar lager, kan de slogan van de 
Volksunie in de Vlaamse strijd als volgt 
klinken ,,De VU doet het zonder wapens'", 
verwijzend naar de Belgische wapenekspor-
ten en oorlogen in heel wat voormalige 
Oostbloklanden 

Hans Vanden Bussche, 
Ruddervoorde 

ARM KOEKELARE 
Koekelare (met de gouden pagode en 

Oosterse kuituur) gekend buiten zijn grenzen 
voor de goede relaties met Thailand, het land 
met zijn eeuwige prostitutie en zijn jaarlijkse 
reis Het heeft echt voor zijn eigen Vlaamse 
Volk geen oog en geen oor Zijn haar ziel en 
lichaam verkocht aan het gouden kalf van 
Macht, Geld en Beton' 

Dit jaar was, zoals vonge jaren, geen 
vleugje Vlaams bewustzijn te bespeuren, 
geen geld, geen tijd, geen woordje van 
simpatie op het Feest van de Vlaamse Ge
meenschap Arm Vlaanderen, arme Vlamin
gen zonder gezicht met een hart dat zijn 
eigen Volk verfoeit Nooit zal de Vlaamse 
zelfstandigheid kunnen opgebouwd worden 
op de blauwe gelederen 

Hun verleidend en aanlokkelijk woorden-
gekraam om Vlaanderen de das om te doen, 
daaraan laat een Vlaming — ik zei wel een 
Vlaming — zich met vangen 

Maurits Sabbe, Koekelare 

GEVAARLIJK 
Ik weet met of men beseft hoe gevaarlijk 

het standpunt van Karel Jansegers in het 
artikel ,,Twee vliegen in een klap" (WJ, 10 
juli j l ) wel IS 

Laat de Franstaligen in de rand van Brus
sel stemmen voor het Brusselse gewest en 
de Brusselse gemeenten, vindt de steller 

Dat gaat toch niefi Dat is Vlaamse klein
heid ' Dat IS vinden dat Franstaligen een ras 
apart zijn Alle Franstalligen in de rand moe
ten ooit Nederlandstalig worden of verhui
zen Dat IS toch duidelijk Zij kunnen toch met 

voor een vreemd land blijven stemmen, als 
ze in de toekomst nooit naar dat vreemd land 
terugkeren' 

Vergeet bovendien met dat Frans beter 
spreken dan Nederlands met hetzelfde is als 
een andere huidskleur hebben' Een huids
kleur verander je met als je dat wenst 
Franstalig zijn is maar een overgangstoe
stand als je m Vlaanderen woont 

Om zoiets te bedenken als wat m het 
standpunt staat moet je helemaal geen besef 
hebben van waar het om gaat De auteur 
moet toch weten dat destijds een Vlaming 
een Belg was die nog geen Frans sprak' 
Wel, nu zal een franssprekende randbewo-
ner een Vlaming zijn die nog geen Neder
lands spreekt 

Karel Jansegers is natuurlijk bang dat de 
franstalige randbewoners een eigen machti
ge partij gaan oprichten Maar het hangt 
maar van de Vlaamse regering af om die 
partij aan banden te leggen als ze ingaat 
tegen de wetten van het Vlaamse volk en met 
het Nederlands als de enige taal m Vlaande
ren beschouwt 

Zo eenvoudig is dat En het is de mening 
van iemand die m zo'n randgemeente gebo
ren en getogen is Bespaar ons die zoete-
broodjesbakkerij 

Jet Theys, Alsemberg 

ZOEKERTJES 

— AANBIEDING - Welke VU-afdeling heeft er 
belangstelling voor een mechanische stencilmachi
ne' Gratis afhalen bij W Deconinck Kortrijk 
(056/21 26 99) 

— GEZOCHT — 36-jarige 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, 02/56916 04 

— GEZOCHT — 49 jange man zoekt werk in 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) 

SCHOENEN 

N E R D I ^ E L ^ 

Wil ly VERDIEVEL- Hi lde D E M A R E Y 

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

DOCKSIDES 

AIGLE 
TRETORM 
ROMIKA 

I|piiny 
fTlKÏÏI 
AJMBIORJI 

BAMA 

adidas 
G U M A 

(tjabor) 

C2E> 

aiaaorö 
MEPHISTO 

TX«PS 
SEIRAGO 

WEEK-END altijd open 
Woensdag gesloten 

Docksides 

SEBAGO 
•nfPt 
AMItlOKIX 

26 kleuren 
20 kleuren 
6 kleuren 

'T)it ijaa/i tG/iug kei MEEST aania^ 
fcCeuften uan gans de KUST 
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TEGENDRAADS 

EEN HAPEREND BELEID 
Een jaar na de moord op 

de Waalse politikus André 
Cools is er nog geen enkele 
officiële vooruitgang in het 
dossier. Veel verder dan gis
singen en verdachtmakin
gen is men nog niet geko
men. Deze evolutie heeft 
een negatieve invloed op de 
appreciatie van de burger 
t.o.v. de politiek in het alge
meen. Er is niet alleen het 
onprettige gevoel van de on
macht (sommige media sug
gereren zelfs onwil) van de 
gerechtelijke instanties om 
de zaak op te klaren. Er zijn 
ook de schandaaltjes en 
sensaties in het Luikse poli
tieke milieu zelf met ver
dachtmakingen tegen een 
gewezen PS-minister waar
van er tot op heden nog 
geen enkele bewezen is, 
maar het kreëert opnieuw de 
indruk van de overal aanwe
zige korruptie in het politieke 
milieu waarbij geen onder
scheid wordt gemaakt en de 
ganse politieke klasse over 
dezelfde kam wordt gescho
ren. 

Ondertussen heeft de ko
ning in zijn traditionele toe
spraak ter gelegenheid van 
21 juli zijn voorkeur voor een 
federaal België bevestigd. 
Wie had zoiets 20 jaar gele
den voor mogelijk gehou
den? De boodschap was 
leerrijk omdat we hieruit ook 
hebben geleerd dat de rege
ringspartijen (nog) niet be
reid zijn te spreken over de 
splitsing van de sociale ze
kerheid. Maar ook hierover 
evolueren de geesten snel 
en indien de regering er niet 
in slaagt de te grote verschil
len in het konsumptiepa-
troon binnen de sociale ze
kerheid tussen het noorden 
en het zuiden van het land 
weg te werken, zullen CVP 
en SP wel gedwongen wor
den hun standpunt te her
zien. 

Solidariteit is een mooi 
principe waar we sterk op 

gesteld zijn, maar solidariteit 
wordt een holle slogan in
dien de transferten steeds 
dezelfde richting uitgaan. 

Invoering van een speci
fieke Waalse belasting ten
einde de tekorten voor het 
Franstalig onderwijs te fi
nancieren is een positieve 
kentering. Ze toont aan dat 
de staatshervorming van '89 
konkrete en konsekwente 
resultaten kent, ze toont aan 
dat de wafelijzerpolitiek — 
tenminste voor de financie
ring van het onderwijs — is 
stopgezet. 

Er moet echter nog een 
lange weg worden afgelegd 
vooraleer de kommunautai-
re vrede definitief gereali-
zeerd zal zijn en de volle 
aandacht van de regering 
kan gaan naar de maat
schappelijke problemen. 

Niettegenstaande de vele 
verklaringen en de goede 

(foto vum) 

bedoelingen blijven er grote 
haperingen in een konse-
kwent migrantenbeleid en 
blijven politieke vluchtelin
gen te lang in ons land voor
aleer hun dossier definitief is 
afgehandeld. Men kan na
tuurlijk van geen enkele be
leidsmaatregel verwachten 
dat hij dadelijk tot zichtbare 
resultaten leidt. Voor zicht
bare resultaten is tijd nodig. 

In het vooruitzicht van de 
opmaak van de begroting 
wordt ook opnieuw vaak ge
sproken over de uitwassen 
in de werkloosheidsuitke
ring. De patroonsorganisa
ties hebben een goed ge
stoffeerd dossier opgesteld 
waarin de talrijke misbruiken 
worden aangewezen. Maar 
het patronaat zelf gaat niet 
volledig vrijuit omdat ook zij 
sommige sistemen misbrui
ken om hun kosten maksi
maal te drukken (bv. deeltijd
se arbeid). Vakbonden en 

patronaat kennen de uitwas
sen, weten best dat hieraan 
te verhelpen valt maar mis
sen de moed om samen kon
krete en kostenbesparende 
voorstellen te formuleren. 

En dan is er het ganse 
gamma van milieutema's 
dat hoe langer hoe meer 
plaats inneemt in de media 
en te pas en te onpas wordt 
aangegrepen om beleidsbe
slissingen aan te vechten, 
nieuwe vergunningen voor 
eksploitatie van bedrijven 
onmogelijk te maken enz. 
Ook hier zag men vaak door 
de bomen het bos niet meer. 

Objektieve milieunormen 
zijn een absolute noodzaak, 
ruimtelijke ordening werd al 
te lang verwaarloosd, indus
trieterreinen werden vaak 
onoordeelkundig ingeplant 
en de kontroles lieten vaak 
te wensen over. De overheid 
moet er echter op letten niet 
in de andere uitersten te val
len. Het steeds opnieuw in 
vraag stellen van wat giste
ren werd aanvaard, het 
steeds wijzigen van voor
waarden geeft aanleiding tot 
onzekerheid en bevordert 
zeker geen nieuwe initiatie
ven. 

De onderliggende maat
schappelijke onvrede ten 
overstaan van de politiek 
heeft met dit alles te maken. 
Het parlement is nu met ver
lof maar bij de heropening in 
oktober zou het nuttig zijn 
zowel in kamer, senaat als 
Vlaamse raad dat er debat
ten komen over de grote 
maatschappelijke uitdagin
gen die tot hun respektieve-
lijke bevoegdheden behoren 
inplaats van het traditioneel 
gekibbel tussen meerder
heid en oppositie over één of 
ander regeringsontwerp. 

De burger wenst dat politi
ci zich bezig houden met het 
veilig stellen van zijn toe
komst! 

Lamoraal 
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LEPEL & VORK 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

• ^ De Gulden Spoor 
rechtover uitgang parking 

't Zand 22 Brugge 
tel 050 34 30 82 

* dranken 
* snacks 

restaurant 
zaal voor 50 pers 

^ ^ ^ ^ ; ^ ; ^ p ^ y . ^ ^ . . m ^ ^ 

Zitplantbcn fcosl-
zaal uoor 100 per
sonen • Groepen 
en bussen op af
spraak tegen spe
ciale prijzen - toe
ristenmenu 295 fr. 

Café ^aaH "tUoieU ^ 
— Camb/iinus — 

Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 
089/47.28.97 

.JlAtrvnssAz. 
J ê 

Café 
In de Groene Poort 
Dorp 31 , GOOIK 
Tel. 02/532.10.21. 
Sedert een halve eeuw het Vlaamse 
trefpunt in het Pajottenland 
Streekbieren, boterhammen, spaghetti 
en IJS 

Terras, speeltuin, vergaderzaal 
Uitbaters Herman Neukermans en 
Anita Sorgeloos. 
Dinsdag gesloten 

tboerenhof 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

Oe Plank 24A 
3790 Sint-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 

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

ten 
Overeinde 8 AS 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

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

Brood-en 
banketbakkerij 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Hostellerie 

ptttm 
Oerenstraat 13 8190 Alveringem 

tel 058/288 007 

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

WIJ bieden U 
14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 
Fijne Franse keuken é, la carte en 8 menu s van 695 fr tot 1600 fl* 
Een hart voor de kinderen eigen speelruimten en aangepaste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt vanaf 1750 ft* 
Eveneens pension en half pension mogelijkheden 
Week end verblijf 

SEMINARIEMOGELIJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel. 058/288 007 



SUPER-SOLDEN BIJ S.K.M. 
vanaf zaterdag 18 juli T/M vrijdag 1 

DE GANSE S.K.M. 
ALLES MAAR DAN 

OOK ALLES AAN 
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