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AANBEVOLEN HUIZEN 

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

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 
VOLKSWAGEN AUDI - PORSCHE 944 

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

Personenwagens, vrachtwagens en carrosserie 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens l 

H^ 
N.V. ZAKENKANTOOR 

HERMAN STEENHOUDT 

1 STATIONSPLEIN, 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. (054) 41 30 44 

Woonkrediet 
steeds iets beter! 

PVBA 
J . BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

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

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

DEVRIESE 

baron ruzetfelaan 78 
8310 brugge 4 

^baan brugge-oostkamp> 
^v 050/35 74 04 ,^ 

Kostuums naar maat 

HERENKLEDING 

rmees 
Steenhouwersvest, 52 

ANTWERPEN 

nv de winne-fabrisac 
< 

mlgrostraat 128 
\ / I B 9200 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

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 

SCHOENEN 

NEFRDI^EL^ 

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 
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AANPAK EN DUIDELIJKHEID 

H
ET ergste wat een bevolking kan meemaken is 
gebrek aan ernstige informatie vanwege de 
overheid, het doet wrevel ontstaan en groeien 
en zorgt uiteindelijk voor een kloof Nochtans 
beschikt elke overheid over tal van kanalen om 
haar plannen, verwachtingen en doelen uiteen 
te zetten, toe te lichten en te verklaren Zo n 
verzuim is met altijd het gevolg van onkunde 
maar vaak ook opzettelijk, wat zeer erg is 
Aangaande het aanzuiveren van de begroting 
wekt de federale regering de indruk die bedoe

ling na streven 
In volop vakantietijd trekken federale regeringsleden 

zich terug om de openbare financiën te bespreken Be
spreken IS nog lang met saneren want dat noodzakelijk 
tijdverdrijf wil de regering pas in de lente van 1994 doen 
Waarom ze dat zo wil, laat ze met horen En dat verzuim 
vinden wij erg Terwijl iedereen met een beetje zorg-voor-
morgen verlangt dat deze regering na een afgesloten 
staatshervormings-etappe nu krachtdadig het aanzuiveren 
van de schuldenberg begint schuiven Dehaene en co de 
problemen voor zich uit 

Deze tijdswinst, die uiteindelijk 
tijdsverlies wordt, zal de berg nog 
onoverzichtelijker maken en elke 
vorm van goed besturen onmogelijk 
Terwijl in heel Europa de tewerkstel
ling afbrokkelt, de munten zwalpen 
en de ekonomische vooruitzichten 
een zwaar bewolkte hemel zijn, zwijgt 
deze regenng, zij doet alsof er geen 
vuiltje aan de lucht is Kan het gebrek 
aan moed zijn om de bevolking in te 
lichten"? Een woordje uitleg zou toch 
geen kwaad kunnen 

Ondertussen wordt het leven -
produkten en diensten - druppels 
gewijs maar voelbaar duurder Wij 
sommen voor de vuist op brood, verzekenngen, remgeld, 
belasting op de belasting, het geld zelf Het lijkt erop alsof 
de bevolking zowat de ultieme bron van overheidsinkom
sten aan het worden is Wat zal deze regering nog meer 
verzinnen om onze beurs lichter te maken"? Beseft deze 
regering wel dat zij aldus het bedje aan het spreiden is voor 
politieke partijen die nu wat graag verklaren dat het 
morgen, met hen en dank zij hen gedaan is met de 
geldklopperij '> Van partijen die op een sociaal-ekonomisch 
puin reeds een sterk regime zien"? 

In de veronderstelling dat inleveren door de bevolking 
nodig IS hadden wij toch graag vanwege de eerste-minister 
gehoord waarvoor het binnengerijfde geld allemaal moet 
dienen Net zoals wij graag hadden vernomen dat zijn 
regering tegenover elke bijkomend geïnde frank een 
veelvoud aan overheidsbesparingen had gezet Samen, 
bevolking en overheid, de schuldenberg afbouwen, zou 
dat met mooi zijn"? 

Niks van dat alles, nu geeft de regenng de indruk dat alle 
heil uit de portemonee van de brave burger moet komen 

En met alleen de indruk zij doet het ook i Bovendien weet 
de regering dat zij met gemakkelijke slachtoffers te doen 
heeft Wie naar de dokter moet, gaat naar de dokter en 
betaalt om het even wat De 7,5 miljard die de ziekteverze-
kenng nodig heeft zullen er zo wel komen Er is overkon-
sumptie, klaagt iedereen terecht maar deze doeltreffend 
bestrijden zal zeker met gebeuren door hen die er beter 
van worden 

Het begint er een beetje op te lijken dat men de slogan 
Doe de njken de krisis betalen wil vervangen door Doe de 
patiënten de knsis betalen En het zal nog lukken ook 
want vanwege de ziekenfondsen moet in deze maar weinig 
tegenwind ven/vacht worden 

Blijft de vraag wat de regenng-Dehaene bezielt om zo 
onmachtig rond te dolen Is het de toestand binnen de 
regerende partijen"? De vrees voor de aanstormende VLD"? 

Of IS het haar ongemakkelijke positie tussen aanhonge 
vakbonden en zenuwachtige werkgevers"? Vakbonden die 
afdankingen en gemor van leden vrezen en werkgevers die 
lageloonlanden dichterbij zien komen 

Een regenng, ook deze van Dehaene, kan geen twee 
meesters dienen Toch zal zij de vakbonden matiging in de 

looneisen moeten vragen en vanwe
ge de bedrijfsleiders inspanningen 
om arbeidsplaatsen met af te stoten 
maar te kreeren De regering kan 
deze twee óromW/efiren slechts in een 
klap vangen wanneer zij zichzelf een 
strak begrotingsbeleid oplegt en ook 
uitvoert Nu en met uitstelt tot volgend 
jaar 

Een beetje in de schaduw maar 
met minder belangrijk is ook de 
Vlaamse regering haar centen aan 
het tellen Ook hier moet het adagio 
zijn dat elke frank een frank is en dus 
met omzichtigheid moet behandeld 
worden Als wij er met z'n allen van 

overtuigd zijn dat de Vlaamse regering met in de fouten van 
de Belgische regeringen mag vervallen is het van in het 
begin zaak om de hand aan de beurs te houden Daarmee 
bedoelen wij dat de St -Michielsmiljarden geen versoepe
ling van haar uitgavenbeleid voor gevolg mogen hebben 
Het loslaten van de Vlaamse openbare schuld zou onver
standig zijn, het gevaar bestaat dat de prille Vlaamse 
strukturen voortijdig onwerkzaam worden En dat is de 
mooiste kado die wij verstokte unitaristen kunnen schen
ken 

Tenslotte ook hier telt wat wij van de federale regering 
vragen maar met krijgen voldoende openbaarheid van 
bestuur, ook en vooral in financiële zaken Het zou een 
teken van misprijzen tegenover de Vlaamse bevolking zijn 
dat KS- en andere toestanden zich kunnen herhalen i 

Tegenover gesjoemel en wartaal - Belgische eigen
schappen - moeten Vlaamse waarmerken - eerlijke 
aanpak en vrijmoedige duidelijkheid - staan 

Maurits Van Liedekerke 
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INHOUD 

7 
WIJ gaat voor drie weken met 
vakantie. Eind augustus is de 
redaktie terug, maar uw ver
trouwde WIJ niet. 

9
Door de wet van 14 juli 1993 
worden de handelsattachés 
geregionalizeerd. Voor de 
Vlaamse bevoegdheden inza

ke buitenlandse handel is dit een 
belangrijke stap voorwaarts. 

l i l Pi'utswerk" bedoelt onze 
I ^J Wetstraatmedewerker 

niet zijn eigen stuk, maar 
de wetsontwerpen die minister Wa-
thelet de voorbije week in ijltempo 
door de senaat joeg. 

11 Het wetsvoorstel Suyker-
buyk-Van Vaerenbergh 
blijft voor nieuws zorgen. 
De SP formuleerde een 

alternatief, de Raad van State her
haalde zijn advies, en Suykerbuyk 
en Van Vaerenbergh hebben hun 
amendementen klaar. 

j M Op 1 september zal het 30 
T / l jaar geleden zijn dat de 

I " ^ taalgrenswet in werking 
trad. Door de hervorming 

van Sint-Michiel wordt aan deze sto
ry een nieuw hoofdstuk gebreid: de 
taalgrens wordt voortaan niet alleen 
staatsgrens maar ook provincie
grens door de splitsing van Brabant. 

/ \ / \ ' " ^^ Visum-reeks van 
^ 1 1 Roularta verscheen het 

^^^J eerste deel van een reis
gids over de Taalgrens, 

van Cassel tot Beersel. 

21 
In Lennik organizeert het 
FVK een tentoonstelling 
over 30 jaar taalgrens. 

f \ f \ Het politieke denken van 
3 3 Victor De Lille situeerde 

^ ^ Jjpi zich tussen de Frontpartij 
en de Katolieke Partij. Als 

uitgever was hij de trotse vader van 
de ,,Duimpjesreeks", waarin Stijn 
Streuvels debuteerde. 

26 
115 uitgevers brachten in 
1992 samen 3.956 boekti
tels op de markt. Dat is 
428 meer dan in 1991. 

f \ f \ De pers heeft het moelijk 
J^k met Indurain. Hij is geen 

^ ^ ^ ^ dankbaar mediafiguur, 
legt geen ronkende ver

klaringen af, jaagt niemand tegen 
zich in het harnas. Toch is hij een 
kampioen van deze tijd. 

(omslagfoto archief WIJ) 
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SPLINTER ? 
Juicht Vlamingen, er is onder de naam 

Vlaanderen Vandaag een nieuwe werl<groep 
van VU-l<aderleden opgericht. Disl<ussie 
heeft inderdaad nog niemand geschaad. Ar
rondissementeel voorzitter van Halle-Vilvoor-
de Piet Ronsijn speelt er de rol van Vlaams 
trel<paard. Ronsijn, die benadrukt dat hij en 
zijn werl<groep bij de VU zullen blijven, vindt 
dat de Volksunie het kommunautaire op
nieuw voorrang moet geven, en op maat
schappelijk vlak een centrumpositie dient in 
te nemen. Ronsijn verzamelde naar eigen 
zeggen de handtekeningen van een twintigtal 
kaderleden onder een beginselverklaring in 
die zin (intussen zou dit aantal reeds zijn 
aangegroeid), maar hij wil geen namen kwijt; 
„Er is afgesproken dat ikzelf kop van jut zou 
spelen, en tiet momenteel niet opportuun is 
om alle namen bekend te maken." 

De groep rond Ronsijn bestempelt de dis-
kussie over een „linkse" (waarmee ze de 
richting Bert Anciaux bedoelt) of een ,,recht
se" (waarmee ze de nchting Jef Valkeniers 
bedoelt) Volksunie als totaal overbodig en 
irrelevant De VU moet als zweeppartij ge
woon zoveel mogelijk Vlaamsgezinden aan
spreken, daarom moet de partij dat vanuit 
een maatschappelijke centrumpositie doen. 

Vlaanderen Vandaag zet zich daarom af 
tegen het ontwerp van maatschappelijk pro
gramma dat op het aanstaande VU-kongres 
Van strijd naar beleidvan 11 en 12 september 
zal besproken worden. W wil dat kongres 
uitstellen tot december en laten doorgaan 
onder het motto Van beleid naar strijd. 

Een paar weken geleden had Ronsijn al 
publiekelijk zijn ongenoegen en ontgooche
ling geuit over het feit dat geen enkel VU-
parlementslid zich bij de Sint-IVlichielsstem-
ming in de senaat onthouden had. Verleden 
week schreven we reeds dat dit nochtans 
afgesproken was in het partijbestuur. Afspra
ken zijn er natuurlijk om gehonoreerd te 
worden. De verantwoordelijkheid voor het 
niet respekteren van die afspraak ligt uitein
delijk bij de VU-senatoren, die op het goede 
(afgesproken) stemknopje moeten drukken. 
Naar verluidt vond men een onthouding daar 
niet opportuun. 

MESTAKTIEPLAN... 
De Boerenbond, prompt gevolgd door de 

CVP, moet van het Mestaktieplan {Map) waar 
de Vlaamse Landmaatschappij (waarvan de 
top vol zit met BB-benoemingen) meer dan 
een jaar aan werkte, met hebben. De bericht- • 
geving hierover in de krant De Standaard was 
afgelopen week biezonder spannend. In een 
interview beschuldigt Mark De Coster, de 
onden/oorzitter van vzw Natuurreservaten (20 
juli), de Boerenbond en de CVP ervan de 
familiale landbouw en het leefmilieu met te 
verdedigen. Volgens De Coster kijken met 

Een Libanese vrouw met haar dochter in de armen slaat op de vlucht bij 
Naameh ten zuiden van Beiroet. Israëlische vliegtuigen voerden er een raid uit 
tegen een bazis van de Hezbollah. Israël hoopte Syrië ermee te bewegen de 
Hezbollah wat in te tomen. Frankrijk veroordeelde de aanvallen van Israël. De 
PLO noemde ze een doodssteek voor het vredesproces. (foto Reuter) 

alleen de milieubeweging, maar ook de we
tenschappers en deskundigen met ongeloof 
tegen de houding van de CVP en haar 
landbouwzuil aan. 

De reaktie volgde prompt. Op 22 juli publi
ceerde De Standaard een vrije tribune onder
tekend door twee werknemers van de Boe
renbond. Wie weet moesten ze voor die 
tribune wel hun federale feestdag opofferen. 
In Waarom de Boerenbond het Mestaktieplan 
venverpt trachtten ze het ongelooflijke BB-, 
en later ook CVP-standpunt toe te lichten. 

Mooie woordjes, maar vooral naast de 
kwestie. Zo vond blijkbaar ook De Standaard, 
want in een Echo op 23 juli zegt de krant 
onomwonden dat CVP en Boerenbond met 
hun afwijzing van het Map voorbijgaan aan 
enkele feiten, en de waarheid geweld aan
doen. De redakteur vraagt zich zelfs af of het 
geen tijd wordt dat Boerenbond en CVP de 
familiale landbouvi/echt gaan beschermen en 
eindelijk de daad bij het woord voegen. En 
het artikel eindigt met een dubbele vraag: of 
de Vlaamse kristendemokraten de gezond
heid van de Vlamingen op het spel gaan 
zetten ter wille van het geldgewin van de 
inc''jstriële vetmesterijen en de veevoederin

dustrie '' Of tenwille van stenele politieke spel
letjes, omdat een SP'er leefmilieu beheert? 

...UITGESTELD 
Het pleit voor de krant dat zij de poging van 

de Boerenbond om haar lezers een rad voor 
de ogen te draaien via de formule van de Vrije 
Tribune, op deze wijze vakkundig en overdui
delijk ontmaskert. BB-voorzitter Eeckloo kon 
er niet mee lachen. In een lezersbrief (24 juli), 
waarin hij stelde gedacht te hebben dat met 
de vrye tribune de kous af was, kondigde hij 
een BB-alternatief Map aan voor september. 
Dat is veel te laat om onverdacht te zijn: de 
stuurgroep Mest, waarin de Boerenbond ze
telt, bespreekt intussen al meer dan een jaar 
het Mestaktieplan. 

In haar vrije tnbune had de BB o.m. laten 
beweren dat het milieukundig met nodig is de 
bemestingsdruk te verminderen. Een leugen 
om U tegen te zeggen: in 22 Vlaamse rivier-
bekkens en meer dan 120 gemeenten is er 
een overbemesting met fosfaten van gemid
deld 45% boven de thans geldende limiet. In 
met minder dan 48 gemeenten wordt de 
norm zelfs met 150 tot 200% overschreden. 

ï> 
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DOORDEWEEKS 

De Boerenbond kreeg voor haar pertinente 
leugens trouwens ook lik op stuk uit de 
werknemerszuil van de CVP, de Kristelijke 
Werknemersbeweging (KWB). De KWB stel
de zelfs dat er in Vlaanderen dne keer meer 
varkens rondlopen dan er bij de mestbank 
aangegeven werden. Het mestprobleem zou 
dan nog veel erger zijn dan gedacht. 

De gekoördineerde aktie van CVP en BB 
wierp wel vruchten af. De Vlaamse regering 
stelde een beslissing over het mestaktieplan 
uit tot september. Het Volk: Naar verluidt 
verschilt minister De Batselier van mening 
met de CVP-ministers in de regering." 

ANTI-VLAAMSE 
DEFENSIEMINISTER 

De meest anti-Vlaamse defensieminister 
ooit gekend en de slaaf van de Parti Soclalls-
te. Met deze ongebruikelijk scherpe omschrij
vingen bedoelt de anders zeer bedachtzame 
VU-fraktieleider in de Kamer Herman Can-
dries CVP-defensieminister Leo Deicroix. Wat 
heeft de Limburgse minister, die nochtans al 
op de IJzerbedevaart gesignaleerd is, wel 
uitgevreten om zich de woede van Candries 
op de hals te halen ? 

Eerst stond Deicroix Spitaels de bouw van 
een kazerne in zijn gemeente Aat toe. Ven/ol-
gens draait hij ongemerkt de taalwetgeving 
terug tot voor de wereldoorlog, door in de 
nieuwe legerstruktuur te bepalen dat twee
derde van de funkties tweetalig wordt. Én 
tenslotte zijn er de recente regeringsbeslis-
singen over de modernizering van de F-16's 
en de verkoop van de Mirages. 

Met de modernizering van de F-16's haalt 
de Waalse luchtvaartindustne haar slag thuis, 
terwijl Vlaanderen met lege handen achter
blijft. Vlaanderen moet zich tevreden stellen 
met beloften over het Zeemachtprogramma, 
waarvan de ekonomische waarde dan nog 
twijfelachtig is. En ook de toestemming om 
de verkoop van de 63 resterende Mirages toe 
te vertrouwen aan het Waalse Sabca, vindt in 
de ogen van Candries geen genade. Die 
beslissing om de Mirages na de dure moder
nizering op kosten van Landsverdediging 
door een Dassault-filiaal te laten verkopen, 
sluit volgens Candries wonderwel aan bij de 
parallelle beslissingsparodie rond de Mira
ges. Wie beslist er In dit land ?, besluit Can
dries. Het IS niet de eerste keer dat de 
fraktieleider zich dat afvraagt. 

Deicroix was blijkbaar geschrokken van de 
aantijgingen van Candries. Hij nodigde de 
VU-defensiespecialist prompt uit voor een 
gesprek op zijn kabinet, om zijn aankooppoli
tiek toe te lichten. Volgens Deicroix is zijn 
aankoopbeleid gebazeerd op het Test-Aan-
koop-pnnclpe van de beste pri)s-kwaliteit-
verhouding. Deicroix verklaarde verder af
stand te nemen van de oudenvetse kommu-
nautaire benadering, die ook sterk industrieel 
was beïnvloed. 

Antwerpen '93 trekt heel wat bezoekers aan, uit binnen- en buitenland. De 
Waalse minister-president Guy Spitaels wou ook wel wat Vlaamse kuituur 
opsnuiven. Samen met zijn echtgenote bezocht hij de Metropool. Hij werd er 
rondgeleid door burgemeester Cools en VU-superschepen Gerard Bergers 
(rechts op de foto). (foto P. BOISIUS) 

UKKELS OCMW 
Deze week raakte bekend dat de Brabant

se goeverneur Degroeve op 12 juli een brief 
schreef aan het Ukkelse schepenkollege 
waann hij hen opdraagt een Nederlandstalig 
lid in de OCMW-raad op te nemen. Het was 
met duidelijk of het verzoek van de goever
neur dwingend is. 

Volgens de wet wordt het eerste niet verko
zen Nederlandstalig gemeenteraadslid in de 
Brusselse gemeenten van rechtswege lid van 
de Raad van het OCMW, indien daar geen 
Nederlandstaligen in zetelen. De vonge ge
meenteverkiezingen dateren van 1988, en 
nog IS deze wettelijke bepaling in Ukkel niet 
nageleefd. Volgend jaar vinden er opnieuw 
gemeenteverkiezingen plaats. De Ukkelse 
OCMW-voorzitter roept het argument in dat 
geen enkel OCMW-lid zijn taalaanhorigheid 
wil bekennen, wat niet verplicht is. Bijgevolg 
kan hij met weten of er al een Nederlandstali
ge in de Raad zetelt. 

Wanneer deze Franstalige beleidsverant
woordelijke in het hoofdstedelijk gewest al 
zolang straffeloos de wet naast zich neerlegt 
ten nadele van de Vlaamse inwoners, kan 
men zich met van de indruk ontdoen dat de 
Vlaamse leden van de hoofdstedelijke rege
ring aan deze zaak minstens een te gering 
gewicht toekenden. Zijn onze waakhonden in 
slaap gesust ? 

NMBS 
Op vraag van de Vlaamse verkeersminister 

Sauwens (VU) heeft federaal minister Coëme 
(PS) op de Interministeriële Konferentie voor 
Verkeer en Infrastruktuur de 60/40-verhou-
ding Vlaanderen-Wallonië bevestigd inzake 
de spoonweginvesteringen. Vorige maand 
was gebleken dat die verhouding ernstig in 
het gedrang was gekomen, ten nadele van 
Vlaanderen. Het betrof de aankoop van rol
lend materieel voor een bedrag van 33 miljard 
eind '92. Na die beslissing kwam slechts 39% 
van de spoonweginvesteringen, ekskluzief 
het hoge snelheidstrein-projekt, in de rest van 
deze eeuw aan Vlaanderen ten goede. 

Er zal nu een belangrijke rechtzetting van 
het investeringsprogramma ten gunste van 
Vlaanderen nodig zijn. De HST-investeringen 
vormen nog wel een addertje onder het gras. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de HST-
investenngen duurder zullen uitvallen dan 
gepland. Op die manier zullen andere spoor
weginvesteringen die de Vlaamse spoorge-
bruiker veel meer ten goede komen, in de 
kast blijven zitten. In tegenstelling tot Wallo
nië worden in Vlaanderen deze investeringen 
immers in één pot gestoken met de werken 
voor het „gewone" net. Dit betekent dat elke 
meerkost voor de HST een beperking van het 
beschikbare budget voor andere projekten 
inhoudt. 
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KORTWEG 

• Het sisteem van de reserve-offi
cieren wordt in het Belgisch leger 
van de toekomst waarschijnlijk opge
doekt. Gedaan met soldaatje spelen 
voor de KRO's die er na hun leger
dienst nog niet genoeg van hadden. 

• De politie kampt in Brussel met 
een ernstig gebrek aan mankracht. In 
de Brusselse gemeenten zijn er liefst 
800 politiemannen minder in dienst 
dan het organieke kader voorziet. 
Geschikte kandidaten vinden is niet 
zo makkelijk. Het taaleksamen vormt 
(vooral voorde Franstaligen) een gro
te struikelsteen. Daarom worden nu 
vooraf intensieve en gratis taallessen 
gegeven door een privé-firma. 

• Ook de rijitswacht zoekt talent
volle ordehandhavers. Zij doet dit met 
een advertentie waarop de foto van 
een vrouwelijke ...politie-agente 
prijkt. 

• Volgens de WB gaat de oproep 
van de koning op 21 juli voor kom-
munautaire rust regelrecht in te
gen het standpunt van de hele Vlaam
se beweging, van de meerderheid 
van de Vlamingen, en van de Vlaam
se minister-president Van den Bran
ds. Zo stelt de vorst zich op als 
woordvoerder van een klein deel van 
de bevolking, het Belgisch-konserva-
tieve deel. 

• De regering Dehaene trok het 
remgeld op: vanaf 1 oktober '93 
betalen patiënten tot de helft meer 
remgeld voor een raadpleging bij een 
huisarts of specialist. Er worden wel 
maksimumbedragen vastgelegd op 
bazis van het inkomen, en de WIGW's 
worden gespaard. Vanaf 1 oktober 
'94 betaalt wie ingeschreven is bij een 
vaste huisarts een lager remgeld. 
Deze maatregelen komen in de 
plaats van het oorspronkelijke idee 
van een algemene franchise in de 
ziekteverzekering. 

• In 1992 zijn in België 18.235 perso
nen opgepakt voor handel in drugs. 
Dat is 7.000 meer dan het jaar voor
dien. Dat blijkt uit een nooit gepubli
ceerd Interpol-rapport. 

• In Zuid-Afrika openden zwarten 
het vuur op blanke kerkgangers. Er 
kwamen meer dan tien blanken om, 
een vijftigtal werd gewond. Op het 
demokratie-overleg werd een ont-
werp-grondwet onthuld waarin is 
vastgelegd dat voor het eerst in de 
geschiedenis van het land blank en 
zwart een demokratische regering 
kunnen kiezen. 

WIJ EN DE TOEKOMST 
Derde keer, goede keer? Na drie beurten 

heeft de VU-partijraad haar goedkeuring ge
hecht aan een nieuwe toekomst voor het 
weekblad WIJ. Van de oorspronkelijke be
doeling om WIJ op te doeken en te vervan
gen door een veertiendaags ledenblad werd 
nu definitief afgestapt. 

Wat komt er dan wel? Het is nu even 
opletten. 

- De WIJ-magazineformule verdwijnt met 
dit nummer dat de lezer vandaag in de bus 
heeft gekregen. 

- De titel WU, Vlaams-nationaal Weekblad 
blijft bestaan en keert vanaf woensdag 25 
augustus a.s. terug als weekkrant. 

- Om de veertien dagen ontvangen alle 
VU-leden het blad De Toekomst óa\ in die zin 
van WIJ zal te onderscheiden zijn omdat het 
doelgericht naar een breder ledenpubliek 
geschreven wordt. Op de titel na zal dit 
ledenblad echter dezelfde inhoud hebben als 
WIJ. 

- De redaktie heeft vanwege de verant
woordelijke uitgever de verzekering dat haar 
redaktionele onafhankelijkheid gevrijwaard 
blijft. 

De WIJ-lezer zal terecht opmerken dat 
deze nieuwe formule een kompromis is ge
groeid uit de verzuchting de uitgave minder 
duur te maken, WIJ als weekblad te laten 
bestaan en een grotere kommunikatie met de 
VU-leden mogelijk te maken. De toekomst zal 
uitwijzen in hoeverre deze ietwat buitenbeni-
ge formule al deze wensen kan verzoenen. 
De uiteindelijke regeling is niet deze die de 
redaktie in haar alternatief plan had voorge
steld en gewenst, noch deze die tal van 
trouwe WIJ-lezers hebben kenbaar gemaakt. 

Het is aan de lezer om na een noodzakelij
ke inrijperiode de uitgaven op hun waarde te 
beoordelen en de uitgever en/of de redaktie 
vrijuit zijn/haar mening mee te delen. 

Vandaag nemen wij - met veel pijn in het 
hart - afscheid van een formule, die door de 
lezer (zie de lezersenquête) werd gewaar
deerd. Het zij zo! 

Vanaf maandag 2 tot en met 22 augustus. 
zullen de redaktielokalen gesloten zijn. Wij 
wensen alle lezers en medewerkers een 
deugddoende vakantie en zien mekaar graag 
terug op woensdag 25 augustus. 

WIJ 
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PERSSPIEGEL 
,, pakweg drie maanden geleden heb ik 

me weer een lidkaart aangeschaft Ik heb het 
Grote Feest in Wachtebeke meegemaakt Dat 
was volop de sfeer van de Frontpartij demo-
kratisch, antimilitaristisch, pacifistisch, volks 
Dit IS de enige zin van een partij als de VU ' 

Maurits Coppieters, 24 juli 1993. 

„HIJ (Fons Verplaetse, goevemeur van de 
Nationale Bank, red) zei, genuanceerd, dat 
de staatsschuld met het belangrijkste was 
„Premier, gelukkig hebben we nog bedrij
ven", zei hij altijd „Daarom is het eerste wat 
moet gebeuren het herstellen van de konkur-
rentiekracht van de ondernemeningen ' De 
regering heeft daar dan ook prionteit aan 
gegeven De drie indexsprongen dateren van 
juni '84 Ik heb altijd aan Fons gezegd ,,Gij 
zijt de specialist, maar ik ben een boerenzoon 
en ik heb gelijk Op de duur gaat de overheid 
verstikken in de rentelast We gaan een 
samenleving van renteniers creëren - met 
alle respekt voor de mensen die geld geven 
aan de overheid ' En dat is dus gebeurd De 
regenng kan geen investeringen meer doen 
omdat ZIJ meer dan 700 miljard aan intrestlas
ten moet betalen" 

Wilfrled Marlens, 24 juli 1993. 

LA LIBRE BELGIQUE 
, , - Heeft de staatshervorming de Fransta-

ligen van de rand met in de steek gelaten'' 
- Ik begrijp dat het moeilijk is voor veel 

mensen die in een unitair België leefden om 
voortaan in het Vlaams gewest te leven Maar 
we hebben de faciliteiten in de grondwet 
bevestigd 

- En het dekreet Suykerbuyk'' 
- In het Europees parlement doen we bij 

elke gelegenheid moeite om het vrij verkeer 
van personen te verzekeren Het principe 
van dat dekreet dat ik verafschuw is monster
lijk " 

PSC-voorzltter Deprez, 24 juli 1993. 

De Standaard 
„De drie vorige kongressen zijn strijdkon-

gressen geweest, met het overleven van de 
Vlamingen in Brussel als inzet Het vierde 
kongres is anders We zullen het dit keer 
minder over de Gemeenschap en meer over 
het Gewest hebben" 

Voorzitter van het aanstaande Vierde 

kongres van Brusselse Vlamingen prof. 
Kris De Schiouwer, 26 juli 1993. 

„Het Sint-Michielsakkoord geeft Vlaande
ren en Wallonië nieuwe kansen Maar alles 
hangt ervan af hoe de nieuwe staatsstruktuur 
werkt Daarom vraagt de koning federale 
burgerzin, goede wil, verantwoord burger
schap Zonder die ingesteldheid draait het 
federale België vierkant en stevent het af op 
het failliet Het betekent dat elke deelstaat 
volledig verantwoordelijk is voor de eigen 
financiën, zich met mengt met de zaken van 
de ander en bereid is om op voet van 
gelijkheid en in overleg samen te werken De 
test van de praktijk moet in de komende jaren 
bewijzen hoever het daarmee staat" 

Oirl< Achten, 22 juli 1993. 

wachten op de fiscale verwerking van zijn 
inkomen en het remgeldattest van eenieders 
ziekenfonds Meteen is het voordeel voor 
twee jaar uitgesteld Belastingpremier Dehae-
ne heeft het inderdaad handig gespeeld Dat 
zal een volgende regering ook kunnen vast
stellen De onmiddellijke inning van de hoge
re remgelden vult immers de putten van 
Dehaene en maakt die van zijn opvolgers, die 
ten laatste in 1995 het roer overnemen, alleen 
maar groter Het is een fiscale aanslag ge
koppeld aan volksbedrog" 

Walter Vaerewijck, 27 juli 1993. 

De rw^ m 
Financieel I I 

Ekonomische J „ M.f, 

VRIJ NEDERLAND 
,,Zonder polansatie is de kans groot dat 

onze partij verdwijnt in de anonimiteit Er 
moet over ons gesproken worden Hoe dan 
ook En gelukkig is onze tegenstander nog 
altijd met tot het inzicht gekomen dat het in de 
underdog-rol duwen van het Vlaams Blok, 
ons uiteindelijk alleen maar ten goede komt 
ZIJ pakken ons telkens keihard aan Als ze 
tegen ons tekeergaan en ons beledigen 
maakt dat ons syumpathieker in de ogen van 
het publiek De man in de straat zit in hetzelf
de schuitje Die staat alleen tegen de over
heid, begrijpt mets van de politiek, ziet zijn 
belastingen stijgen, heeft problemen met cri-
mimaliteit en met de gettowijk waar hij woont 
Zo iemand heeft ook nog allerlei andere 
wrevels ten opzichte van de overheid en de 
politiek - die vereenzelvigt zich met ons Hij 
beschouwt zichzelf als underdog die zich met 
kan weren en ziet dat er een partij is die door 
diezelfde kliek te grazen wordt genomen, 
door diezelfde bende van vier, dezelfde poli
tieke maffia ( ) 

WIJ moeten komen tot een situatie, en in 
Antwerpen gaat dat denk ik lukken, waarbij 
gezegd wordt wij gaan kiezen voor het 
Vlaams Blok of wij gaan kiezen tegen het 
Vlaams Blok' 

FIlip De Winter, 24 juli 1993. 

,,Voor een staat die tot over zijn oren in de 
schuld zit, gaat de regering wel heel lichtzin
nig om met het sturen van haar huishoud
boekje Maatregelen die inkomsten en uitga
ven op elkaar afstemmen, moeten genomen 
worden voor het begrotingsjaar begint Ingrij
pen wanneer de cijfers al op papier staan en 
allicht al achterhaald zijn door de realiteit, is 
mosterd na de maaltijd 

Indien volgend jaar in het voorjaar gekon-
stateerd wordt dat de begroting 1994 met 
evolueert zoals gepland, zal het te laat zijn 
om er nog iets aan te doen Voor eventuele 
maatregelen van kracht kunnen worden, is 
het begrotingsjaar al half voorbij en vist de 
regenng met de saneringsvoornemens ach
ter het net 

De regering-Dehaene schijnt van dat soort 
achterna hinkende begrotingsbijsturingen 
een gewoonte te maken De facto verschuift 
het beslissende konklaafmoment van juli 
voor het nieuwe begrotingsjaar, naar maart 
van het al begonnen begrotingsjaar" 

Jerry Van Waterschoot, 23 juli 1993. 

HETVOLK 

HETLAATSTENIEUWS 
,,Wie recht heeft op een sociale vrijstelling 

zal immers voor een terugbetaling moeten 

„Hoe zal de geschiedenis later oordelen 
over de Europese Gemeenschap die met in 
staat was een regelrechte broedermoord in 
een zogenaamd beschaafd Europees land te 
voorkomen ' Wordt Geneve de laatste kans 
op vrede in ex-Joegoslavie of wordt het de 
complete nederlaag voor de diplomatie die 
de oorlog door dialoog wil beëindigen''' 

Leo Mareynissen, 26 juli 1993. 
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VLAANDEREN OP INTERNATIONALE KOERS 
Door de wet van 14 juli 1993 worden de Handelsattaches 

geregionaliseerd Op het stuk der Vlaamse bevoegdheden inzake 
Buitenlandse Handel is dit een met onbelangrijke stap voonwaarts 
Voor het einde van dit jaar zouden de ca 120 op dit ogenblik nog 
„Belgische" handelsattaches aan de gewesten worden toegewe
zen Daarvan konnen er een zeventigtal naar Vlaanderen 

BIJ deze gelegenheid is het wellicht nuttig eens even na te gaan 
hoe een ambassade eigenlijk in elkaar zit Wat is een ambassade' 
Wat IS een consulaat-generaal"? Wat is een attache"? 

Vroeger, toen het princiep der Nationale Soevereiniteit in al zijn 
glorie gold, stond de diplomatieke carnere in zeer hoog aanzien De 
regels van de internationale betrekkingen zijn vastgelegd in het 
Kongres van Wenen van 1815 Daar is dus sedertdien een en ander 
veranderd en er zijn in de jaren zestig van deze eeuw, alweer te 
Wenen, enkele internationale verdragen over diplomatieke en 
konsulaire betrekkingen afgesloten om de verschillen, die sedert de 
Restauratie waren opgetreden, op te vangen 

Alleen staten konden aanvankelijk met elkaar volkenrechtelijk 
„verkeren", Daar zijn ook de internationale organismen bijgeko
men zoals o m de EEG, de NAVO, de Raad van Europa, de UNO en 
haar gespecialiseerde instellingen Deze volkenrechtelijke rechts-
subjekten zenden aan elkaar vertegenwoordigers en zij ontvangen 
er van de anderen Zo heeft België officiële vertegenwoordigers bij 
de meer dan 160 staten in de wereld en bij de tientallen internatio 
nale organismen waarvan de belangrijkste voor ons zijn EEG, 
OESO, UNO, EKVS, NAVO, WEU (Niet goevernementele organis 
men zoals het Rode Kruis, Amnesty International, Artsen zonder 
Grenzen enz hebben geen internationale soevereiniteit) 

Volgens het Verdrag van Wenen van 1968 kunnen ook deelgebie
den van federale staten volkenrechtelijk geldig optreden, op 
voorwaarde dat hun federale grondwet zulks toelaat U weet dat de 
Belgische grondwet aan Vlaanderen het recht heeft toegekend in 
de loop van dit jaar i Vlaanderen kan dus verdragen sluiten en kan 
bij internationale organismen vertegenwoordigd zijn, vanaf nu 

De vertegenwoordigers van staten onder elkaar zijn de diploma 
ten De geschiedenis der Diplomatie is een bijzonder boeiende 
lektuur en de memoires van ambassadeurs uit vroeger tijden 
weerspiegelen op vaak zeer onginele manier de maatschappij van 
toen 

Lange tijd waren de Ambassadeurs en hun medewerkers de 
meest gerenomeerde vertegenwoordigers Wenen voorzag er zes 
kategoneen De diplomatieke carnere begint als ambassade-
attache (na het diplomatiek eksamen en een ,,stage" van twee jaar) 
Na drie jaar wordt men tweede Ambassadeurssekretans Dan, 
alweer na dne jaar eerste Ambassadeurssekretans (na een ,,han-
delseksamenen ekstra taalproef') 

Vervolgens Ambassaderaad (zo heet dat In het Frans Conseil-
ler d'Ambassade, dit is duidelijker) Na vier jaar heeft de Ambassa
deraad recht op promotie tot de tweede kategone, die van de 
„Minsterraad (of Ministre Conseiller) Tenslotte, de eerste katego
ne, die van Ambassadeur 

Dit schema wordt door alle landen en internationale organismen 
gevolgd Een Ambassadeur bij een internationale instelling heet 
een Permanent Vertegenwoordiger 

Parallel met deze diplomatieke loopbanen ontwikkelde zich de 
Consulaire carnere Consuls waren doorgaans vertegenwoordigers 
van de kommerciele belangen van een land en waren oorspronke
lijk vooral in havensteden gevestigd waar zij zich met schepen die 
onder hun vlag voeren, bezighielden Het onderscheid tussen 
Ambassades en Consulaten viel echter in de loop dezer eeuw voor 
een groot gedeelte weg en de twee loopbanen werden versmolten 
Zo krijg je onderaan de vice-consul tweede en eeste klas, de 
consuls en bovenaan de Consul generaal en zo kan het zijn dat je 
eerst als ambassade-attache begint, om nadien ergens consul te 
worden, dan consul generaal en tenslotte ambassadeur, of omge
keerd Zo heeft België bvb in Italië zowel een Ambassade (te Rome, 

voor de politiek) als een Consulaat-generaal (te Milaan, voor de 
zakenwereld) 

Naast het diplomatieke of consulair personeel tref je in de 
buitenlandse posten ook nog andere mensen aan Zo de Kanselier 
en zijn adjunkten die voor de paspoortenafdeling zorgt en voor de 
administratieve aangelegenheden (militiedienst, huwelijken, natio-
naliteitenkwesties, erfenissen, enz) Er is zowaar een Kanselarij-
carnere gegroeid 

In belangrijke posten tref je ook landbouw en militaire attaches 
aan Hier en daar zeis technologische attaches In de Ambassade 
bij de H Stoel een ecclesiastiek raadgever en in de vertegenwoor
diging bij de EEG zelfs een heel leger van ambtenaren uit de 
verschillende federale departementen en van de Nationale Bank 
(Vlaanderen is daar nog steeds met bi j ' ) 

Wat je in geen Belgische Ambassades meer aantreft sedert 1970 
zijn Kulturele attaches Die bevoegdheid werd als gevolg van de 
grondwetsherziening gekommunautanseerd er is immers geen 
Belgische taal, geen Belgische kuituur Sedert 1970 zou Vlaande
ren dus zijn eigen kulturele attaches hebben kunnen benoemen 
vermits wij sedertdien onze eigen kulturele verdragen kunnen 
sluiten Helaas zie ik dat met gebeuren i Wie kan mij de posten 
opnoemen waar Vlaanderen eigen kulturele attaches heeft' Ik vind 
de aanduiding van ,,Vlaamse Kulturele Ambassadeurs in dat 
opzicht dus zoiets als volksverlakkerij, hoeveel verdiensten sommi
gen daarvan ook hebben Het komt er immers op aan ons 
tegenover het buitenland naar behoren te manifesteren Vlaande
ren heeft recht op meer dan deze Erzats-formule 

Wat je vanaf 1 januan 1994 evenmin nog zult aantreffen in de 
Belgische Ambassades (die zich dus meer en meer - en met alleen 
binnen de EEG bv - over hun werkelijk zin zullen moeten 
bezinnen ), zijn de handelsattaches Er zullen dus in het buiten
land geen Belgische officiële handelsvertegenwoordigers meer 
zijn ZIJ zullen ofwel Vlaams, ofwel Waals (of Brussels) zijn België 
tekent dus vanaf nu zijn waar gelaat naar buitenuit af 

Vroeger waren de handelsinspektoren kontraktuelen die zich 
voor enkele tijd ten dienste stelden van de Belgische staat 
Naderhand evolueerde zij naar permanente medewerkers van de 
diplomatieke of consulaire posten en wisten zelfs het diplomatieke 
statuut van attache te venwerven 

Volledigheidshalve nog een woord over een buitenbeentje in heel 
deze lijSt de honoraire consul Hij behoort met tot de hierboven 
opgesomde carneres Het gaat over een erefunktie die wordt 
uitgeoefend door een onderdaan van het land waann de diploma
tieke post zich bevindt Zijn funktie bestaat er in de diplomatieke 
posten in zijn woonplaats op allerhande manieren bij te staan Hij 
wordt daarvoor met vergoed en heeft ook geen diplomatieke 
privileges 

Zie daar het essentieelste U zal gemerkt hebben dat Vlaanderen 
langzamerhand een reeks bevoegdheden heeft verworven (kulture
le verdragen, verdragen in alle sektoren waarvoor Vlaanderen 
sedert de speciale wet van 14 juli 1993 bevoegd is, kulturele 
attaches, de investeringsattaches van FlOC, de landbouwpromotie, 
weldra ook de technologische attaches (') en sedert deze maand 
de handelsattaches) Heel wat troeven om eindelijk werk te maken 
van onze eigen Vlaamse internationale betrekkingen i 

Weldra komt zowaar de tijd dat een jonge Vlaming met internatio
nale ambitie zich de vraag kan stellen kies ik voor een Belgische 
diplomatiek carnere, voor een multulaterale instelling, als internatio
naal ambtenaar of voor Vlaanderens internationale dienst' 

BIJ nader toezien merk je immers dat wij al heel wat ingrediënten 
bezitten van een ,.diplomatiek korps Vanaf nu moeten wij dus op 
twee punten goed toezien op de efficiency en op de kwaliteit van 
deze mensen die ten dienste staan van Vlaanderen De vraag is zal 
Vlaanderen deze histonsche uitdaging aankunnen ' Wie ligt daar in 
Vlaanderen van wakker' 

Hans De Belder 
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HAASTIG PRUTSWERK 
In de senaat werden de voorbije week in 

der haast een aantal wetsontwerpen, in het 
kader van een versnelde rechtsbedeling, be
sproken en gestemd. Dit alles kadert in wat 
minister Wathelet ,,het kontrakt met de bur
ger" pleegt te noemen. Een wetsaanpassing 
IS nodig om de weg te openen voor nieuw 
technieken om de bestraffing van minder 
ernstige misdrijven mogelijk te maken. 

Senator Loones nam deze gelegenheid te 
baat om zijn ongenoegen kenbaar te maken 
over de werkwijze van het justitiedeparte-
ment. Toen de justitiebegroting 1993 werd 
goedgekeurd beloofde de minister een nieu
we aanpak van de sociale begeleiding in en 
rond de strafinrichting, een versterking van 
de dienst voor de knminaliteitsbestrijding en 
een politiek ter beheersing van de immigratie. 
Een brochure over,,snelrecht" werd via Inbel 
verspreid; maar het daarbij aansluitende 
wetsontwerp werd nog steeds niet neerge
legd in het parlement. 

„Een belanghike vaststelling Is derhalve 
dat het beleidsprogramma voor het jaar 1993 
hoegenaamd niet aan uitvoering toe is. Vlak 
voor het parlementair reces worden twee 
ontwerpen van wet, die de bestraffing van de 
kleine kriminaliteit mogelijk moeten maken, 
met moderne technieken zoals strafbemidde-
len en een nieuwe probatieregeling in de 
Senaat ter stemming gelegd. Het ontwerp 
betreffende de strafbemiddeling werd verre
gaand geamendeerd. Het Is twijfelachtig ot 
dit alles ooit operationeel zal zijn. 

STRAFBEMIDDELING 
De zogenaamde „strafbemiddeling" moet 

het de parkeüen mogelijk maken de dader te 
sanktioneren, zonder de tussenkomst van 
een rechter. De parketten leggen een dienst
verlening op van ten hoogste 120 uren, of ze 
schrijven een bepaalde vorming voor, en zij 
bemiddelen bij de schaderegeling. Ondanks 
de opmerkingen van de Raad van State blijft 
de strafbemiddeling al te zeer gericht op de 
dader. De belangen van het slachtoffer wor
den onvoldoende gevrijwaard. Het gaat niet 
op dit voor te stellen als een alternatief voor 
het sepot. Het is de taak van de parketten te 
vervolgen en niet te seponeren. De strafbe
middeling is mogelijk voor alle kategorieën 
van misdrijven voor zover de feiten niet van 
die aard schijnen te zijn dat ze gestraft 
moeten worden met een hoofdstraf van ten 
minste twee jaar gevangenis. Dit zijn in feiteal 
zware misdrijven. 

Talrijke instellingen en verenigingen zijn 
niet gerust in de waarborgen van het sisteem 
mor een eerlijke procesvoering. Het parket 
heeft principieel onbeperkt mogelijkheden tot 

Senator Jan Loones: „Het beleid
sprogramma justitie voor het jaar 
1993 is lioegenaamd niet aan uitvoe
ring toe. (foto WIJ) 

sanktioneren, zonder dit te motiveren ot te 
verantwoorden. Er is geen tijdslimiet. Het 
sukses van het sisteem zal afhangen van de 
rijpheid, de bezadigdheid en de wijsheid van 
de parketmagistraat: Een breed stelsel van 
dienstverlening zonder tussenkomst van een 
rechter is uit den boze. De rechtbanken 
kunnen nu reeds werken van algemeen nut 
opleggen op basis van de probatiewet van 
1964. Het lijkt dat dit wetgevend werk be
doeld is om indruk te maken op de publieke 
opinie. Het is wenselijk dat de maatschappij 
snel kan reageren op misdadig gedrag; maar 
dit moet gestoeld zijn op degelijk wetgevend 

P-SPROKKELS 
• Het Gerechtelijk Wetboek verbiedt de le
den van de rechterlijke macht enig politiek 
mandaat uit te oefenen. Uit goed ingelichte 
bronnen vernam Etienne Van Vaerenbergh 
dat er toch vier magistraten werkzaam zijn op 
het kabinet van Justitie. Het VU-kamerlid 
vreest dat minister Wathelet er een eigen 
interpretatie op nahoudt van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

• In de senaat interpelleerde Nelly IVIaes 
minister Claes over het toenemend geweld in 
Zaïre. Steeds meer berichten uit Zaïre gewa
gen van een volkomen chaos. Welke maatre-

werk. Daarom zal de VU dit wetsontwerp niet 
stemmen." 

DIENSWERLENING 
Een tweede wetsontwerp wil de probatie

wet van 1964 wijzigen door een wettelijke 
basis te geven voor de dienstverlening. De 
bestaande wet van 1964 was baanbrekend 
voor haar tijd. De rechter kreeg toen de 
mogelijkheid binnen bepaalde grenzen om 
ieder individu op maat te straffen. 

Begin '92 diende Jan Loones samen met 
andere senatoren een gelijkaardig wetsvoor
stel in. Het voorstel werd geïntegreerd in het 
wetsonwerp. Daarom keurde de VU dit voor
stel goed. 

Jan Loones: „Wanneer de parketten door 
nieuwe wetgevende initiatieven de mogelijk
heid krijgen om eigenmachtig minnelijke 
schikkingen voor te stellen, al dan niet met de 
verplichting van dienstverlening of vorming, 
moeten ook deze nieuwe technieken kunnen 
aangewend worden door de rechters. De 
beperkende voonvaarden in de bestaande 
wet moeten daarom worden opgeheven. Het 
ontwerp van wet maakt dat de dienstverle
ning een wettelijke probatievoonvaarde 
wordt, verbonden aan de opschorting van de 
veroordeling en van het uitstel van de strafuit-
voering. Deze dienstverlening moet gezien 
worden als een vrijheidsbeperkende maatre
gel ter vervanging van een vrijheidsberoven-
de korte gevangenisstraf De aktiviteit moet 
belangeloos worden gepresteerd, en wordt 
begeleid door de probatiekommissie. Be
langrijk IS dat de minister zich uitdrukkelijk 
verbonden heeft tot de logistieke steun, in 
middelen en mensen." 

m 

gelen zal de federale regering treffen om 
Mobutu te dwingen om de afspraken in 
verband met de demokratisering na te leven ? 

• Zoals u weet wordt binnenkort uw energie
rekening verhoogd met een ekstra taks. Deze 
ekstra heffing moet het konkurrentievermo-
gen van ons land vrijwaren en de werkloos
heid in toom houden. Senator l\/lichel Capoen 
pleitte voor een meer duurzame oplossing. 
„De enige verdienste van dit ontwerp is dat 
het de diskussie over de alternatieve financie
ring van de sociale zekerheid op gang 
brengt." 
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DEKREETVOORSTEL SUYKERBUYK-VAN VAERENBERGH 

HET SP-ALTERNATIEF 
EN AMENDEMENTEN 

F
RED DIELENS dook met zijn par
tijgenoot Vande Lanotte op met 
een alternatief omdat naar hun 
zeggen de fundamentele rechten 
en vnjtieden onaantastbaar zijn 
De SP-ers zegden tegen het 
voorstel Suykerbuyk-Van Vaeren-
bergh dezelfde bezwaren te heb
ben als de Raad van State 

Om te beginnen merken Die-
lens en Vande Lanotte op dat het 

bestaande arsenaal wetten en regels op het 
vlak van de ruimtelijke ordening en huisves
ting eigenlijk al heel wat mogelijkheden be
vat om te vermijden dat sommige Vlaamse 
gemeenten volgebouwd worden met voor 
de autochtonen onbetaalbare woningen 
Dat dit arsenaal in sommige gemeenten dan 
toch met blijkt te volstaan, zien de Vlaamse 
socialisten zelf ook wel in Daarom komen 
ze met een eigen voorstel van dekreet op 
de proppen Wat houdt dit SP-alternatief in"? 

VOORKOOP 
Er wordt een recht van voorkoop inge

steld voor gemeentebesturen en voor de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, wan
neer er aan een aantal voonwaarden vol
daan wordt Het recht van voorkoop werd al 
ernstig bestudeerd in de werkgroepen die 
de Vlabinvest-projekten voorbereiden Die-
lens en Vande Lanotte vinden dat er eerst 
en vooral duidelijk aangetoond moet zijn dat 
de stijging van de grond- en woningprijzen 
in een bepaalde gemeente hoger is dan in 
de rest van Vlaanderen Ze stellen dat deze 
stijging gedurende minstens 2 jaar minstens 
10% hoger moet liggen dan het Vlaamse 
gemiddelde Ze voorzien dat de Vlaamse 
regenng een speciale dienst opricht die de 
prijsevolutie in Vlaanderen op de voet moet 
volgen Wanneer deze dienst zo'n stijging in 
een bepaalde gemeente vaststelt, kan aan 
een gemeentebestuur de machtiging ver
leend worden om het voorkooprecht in te 
voeren 

In die gemeente moet elke bouwgrond of 
woning die te koop wordt aangeboden door 
de verkoper gemeld worden aan het ge
meentebestuur Het kollege van burge-

In hun amendementen koppelen Van Vaerenbergh en Suykerbuyk een eventue
le beperking van het woonrecht in een gemeente aan een welomschreven 
woonruimte in die gemeente. (foto oann) 

De SP'ers Fred Dielens en Johan 
Vande Lanotte hebben een alter
natief voor het voorstel van de
kreet Suykerbuyk-Van Vaeren
bergh waarover de jongste tijd 
zoveel te doen was. De Franstali-
gen ontbonden hiertegen alle 
duivels, en het oorspronkelijke 
voorstel van dekreet werd door 
de Raad van State fel bekriti
seerd. Er werd geschermd met 
„schending van de fundamentele 
rechten van de mens" en „schen
ding van het grondwettelijk ge
lijkheidsbeginsel". De Raad van 
State vond dat het voorstel van 
Van Vaerenbergh en Suykerbuyk 
verder de bevoegdheid van de 
Vlaamse Raad overschreed. In 
plaats van een huisvestingsrege
ling noemde de Raad het voorstel 
een verkapte vestigingsregeling. 
Van Vaerenbergh en Suykerbuyk 
hebben hun amendementen in
tussen klaar. 

meester en schepenen heeft dan tien dagen 
de tijd om van zijn voorkooprecht gebruik te 
maken De gemeenteraad moet een even
tuele optie op een grond of woning binnen 
de maand bevestigen Daarna kan de ge
meente het betreffende goed aankopen aan 
de intrinsieke waarde, d w z de waarde 
zonder rekening te houden met de spekula-
tieve prijsverhogingen 

VERPLICHTE 
TEKOOPSTELLING 

Het gemeentebestuur of de VHM kan het 
goed vervolgens verkopen, verhuren of in 
erfpacht geven Bij de toewijzing van deze 
eigendommen dienen de kritena te spelen 
die ook de huisvestingsmaatschappijen 
hanteren Dit zijn ovenwegend „inkomsten"-
kriteria, zoals het inkomen van de aanvra
ger, de inschrijving op een lijst, geen eige
naar zijn van een andere woning, etc Deze 
maatschappijen kunnen ook voorrang ge
ven aan de inwoners van de gemeente, 
zonder evenwel hun taalgebruik, sociale of 
ekonomische binding in acht te nemen 
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SECTIE B 
SCHAAL yXBO 

LOT 6 4 0 

GEMEENTE OVERUSE JEZUS-EIK 
VERKAVELING VAL NOTRE-DAME 

Een mooi perceel bouwgrond, zijnde lot 640 van voormelde verkaveling gelegen aan 

de Van Eyckdreef, alwaar het een voorgevelbreedte heeft van negent.en nieter geka

dastreerd wijk B deel van nummer 386/F, groot 6 a 80 ca 

Prachtige residentiele verkaveling 

Rustige ligging. - Vnj van gebruik 

koopprijs en de kosten. 

DEFINITIEVE TOEWIJZING . « 7 7 gHI 15 UUf 

Stipt ' " ° * ; Brussel 661 . ^ _,.... , „ _ . . o--
Steenweg OP ^ .„ . .«„ .=-. . . . o.e.en.ee, ..e 

„Ongebreidelde toelating om ergens zijn woonst te Idezen itan er dus toe leiden - en in de praktijk is dat zo - dat „de 
rechten en vrijheden van anderen" in het gedrang komen", schrijven Suykerbuyk en Van Vaerenbergh in de verantwoor
ding bij hun amendementen. (foto oann) 

Omdat de kans bestaat dat in gemeenten 
met een voorkooprecht deze regeling de 
vastgoedmarkt gewoon stillegt, voorziet het 
voorstel Dielens-Vande Lanotte een ver
plichte tekoopstelling van braakliggende 
gronden of leegstaande woningen na een 
periode van 2 jaar 

Dit voorstel van dekreet roept heel wat 
vragen op Eerst en vooral taktische waar
om komt de SP nu plots met een eigen 
voorstel aandraven ' Heeft de uitval voor de 
BRTN-televisie van PS-kameriid Yvan 
Mayeur, die de Vlamingen mocht vertellen 
dat het voorstel Suykerbuyk-Van Vaeren
bergh tekenend is voor de politieke wind 
van Vlaams Blok-naaperij die door Vlaande
ren waait, wat te maken met de opstelling 
van de S P ' 

Tijdens de recente diskussie rond dit 
voorstel wees alles er nog op dat in de 
Vlaamse Raad een meerderheid gezocht 
zou worden om het werk van Suykerbuyk 
en Van Vaerenbergh dusdanig te amende
ren dat de Raad van State geen bezwaren 
meer zou hebben De Vlaamse meerder
heidspartij SP lijkt door met een eigen voor
stel van dekreet voor de pinnen te komen 

vlak voor Suykerbuyk en Van Vaerenbergh 
hun amendementen klaar hadden een eigen 
stem in het kapittel te willen forceren Met 
dit initiatief spelen de Vlaamse socialisten 
een politiek spelletje 

WOONRUIMTE ~ 
Dielens en Vande Lanotte zeggen dat de 

fundamentele rechten en vrijheden voor hen 
onaantastbaar zijn Maar is het recht op 
woonst in eigen streek dan misschien geen 
fundamenteel recht? En laten de socialisti
sche parlementsleden met hun alternatief 
dan geen schending van het eigendoms
recht toe ' Het heeft er veel van weg dat de 
SP zich sterk wilde afzetten tegen elk ver
moeden de ,,eigen volk eersf'-slogan na te 
volgen De partij moet zich goed realizeren 
dat het pnncipe van het ,,eigen volk eerst" 
met in alle omstandigheden verwerpelijk is 
Schnk om van racisme beschuldigd te wor
den, of „andere" volkeren te diskrimineren 
mag er met toe leiden dat het „eigen" volk 
overspoeld wordt Fundamentele rechten en 
vrijheden zijn met zo onaantastbaar dat ze 
zonder grenzen zijn 

Ook inhoudelijk zijn er ernstige bedenkin
gen bij het voorstel Dielens-Vande Lanotte. 

Het voorstel is zeer omslachtig, en laat ei
genlijk het initiatief volledig bij de gemeen
ten Volgens Etienne Van Vaerenbergh, die 
als burgemeester van Lennik wat vertrouwd 
IS met de financiële toestand van de Vlaam
se gemeenten, is het SP-voorstel slechts 
een teoretisch voorstel In de praktijk zijn er 
bijna geen gemeenten die financieel zo ge
zond zijn dat ze van een eventueel voor
kooprecht ingrijpend gebruik kunnen ma
ken 

Voorzover het voorkooprecht toch gehan
teerd wordt, dreigt het eerder de ,,gewone" 
huizen te treffen, en de chique villa's buiten 
schot te laten Want deze villa's zijn toch 
geen spek voor de bek van mensen die 
voldoen aan de knteria voor sociale wonin
gen Het huisvestingsprobleem in Vlaams-
Brabant is echter veel meer dan een pro
bleem van ,,sociale huisvesting" Ook au
tochtonen met een inkomen dat te hoog ligt 
om in aanmerking te komen voor sociale 
huisvesting, hebben in bepaalde gemeenten 
de grootste moeite om een betaalbare wo
ning in eigen streek te vinden En wat te 
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denken van de verplichting in gemeenten 
met voorl<oopreclit om de braakliggende 
gronden en leegstaande woningen na een 
periode van twee jaar te koop te stellen? In 
zo'n gemeente wordt dus binnen de kortste 
tijd alle bouwgrond uitgeput. 

Het SP-voorstel lijkt met al deze bemer
kingen eigenlijk geen oplossing te bieden 
voor het probleem. De amendementen die 
Suykerbuyk en Van Vaerenbergh klaar heb
ben bieden een beter perspektief. Zoals ver
wacht kon worden heeft de Raad van State 
deze week haar vorige adviezen over het 
dekreet herhaald. Het dekreet kan volgens 
de Raad een bevoegdheidskonflikt inhou
den. Dit betekent meteen dat de kous voor 
het overlegkomitee regering-eksekutieven af 
is. De Vlaamse Raad kan zelfs het oorspron
kelijke dekreet goedkeuren, maar riskeert 
dan wel dat het door het Arbitragehof ver
nietigd wordt. Daarom schreven Suykerbuyk 
en Van Vaerenbergh amendementen om 
aan de bezwaren van de Raad van State 
tegemoet te komen. 

VESTIGINGSWET? 
In een eerste amendement koppelen ze 

de beperking van het woonrecht aan een 
bepaalde woonruimte. De raadsleden stipu
leren dat de gemeenteraad welomschreven 
woonruimten van de gemeente moet aan
duiden, waar het woonrecht aan beperkin
gen onderhevig is. Het oorspronkelijke voor
stel werd immers beschouwd als een vesti
gingsreglementering. Volgens de Raad van 
State is het Vlaamse gewest daarvoor niet 
bevoegd. 

Etienne Van Vaerenbergh betwist dit in 
een eerste reaktie op het nieuwe advies van 
de Raad. In een gesprek met de Gazet van 
Antwerpen zegt Van Vaerenbergh: Men 
neemt aan dat de federale staat ter zake 
bevoegd is, maar dat staat nergens, dat is 
niet zo. Het Sint-Michielsakkoord heeft trou
wens in de grondwet doen schrijven dat 
datgene dat niet uitdrukkelijk aan de federa
le staat toekomt per definitie een materie is 
van gewesten en gemeenschappen. Boven
dien, vertel me eens wat het onderscheid is 
tussen huisvestingsregeling (waarvoor de 
gewesten dan wel bevoegd zouden zijn) en 
een vestigingsregeling. Dat onderscheid is 
hier niet te maken. 

De Raad van State noemde verder een 
abstrakt recht van vestiging in de gemeente 
niet verenigbaar met algemeen erkende 
rechten uit het Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de fundamen
tele vrijheden. De vrijheid van wonen bvb. 
mag slechts aan beperkingen ondenworpen 
worden ter bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen. Ongebreidelde toe

lating om ergens zijn woonst te kiezen kan 
er dus toe leiden - en in de praktijk is dat 
zo - dat „de rechten en vrijheden van 
anderen" in het gedrang komen, schrijven 
Suykerbuyk en Van Vaerenbergh in de ver
antwoording. 

Verder gelden de voorrangsregels (inko
men, maatschappelijke binding, ekonomi-
sche binding, in die volgorde) van rechtswe
ge, zonder dat de gemeenteraad daarin 
moet voorzien. De inkomensgrens wordt 
door de eksekutieve vastgesteld, en niet 
door de gemeenteraad. De twee parlemen-
tairen-burgemeesters zorgden er tot slot 
voor dat in het geamendeerde voorstel van 
dekreet niet meer over woonvergunning 

BEELDSPRAAK 

wordt gesproken. Al was het maar om de 
dooddoener dat het hier om een zogenaam
de vestigingswet zou gaan, af te wijzen. 

Suykerbuyk en Van Vaerenbergh ver
wachten dat de Raad van State tegen hun 
geamendeerde voorstel van dekreet geen 
bezwaren meer zal hebben. Nu moet de SP 
nog overtuigd worden om deze amende
menten mee te steunen. De indiening van 
een eigen SP-alternatief vergemakkelijkt dit 
natuurlijk niet. Wou de SP misschien haar 
onderhandelingspositie voor andere dos
siers verstevigen ? 

(pdj) 
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30 JAAR TAALGRENS 

RELAAS VAN EEN 
BELGISCH KONFLIKT 

Op 1 september a.s. zal het dertig 
jaar geleden zijn dat de taal-
grenswet in werking trad. WIJ wil 
aan deze jaardag niet voorbij
gaan, niet zozeer om te herden
ken maar omdat de jongste 
staatshervorming aan het taal-
grenskonflikt een vervolg heeft 
geschreven. Door de oprichting 
van een provincie Vlaams- en 
Waals-Brabant wordt de taai-
grens in Brabant niet alleen pro
vinciegrens maar over heel de 
lengte ook staatsgrens. Welke 
gevolgen deze wijziging voor de 
eiland-positie van Brussel zal 
hebben is (nog) niet te meten. Zal 
de nieuwe toestand Brussel in 
Vlaanderen versterken ? Hoe zul
len de Franstaligen reageren op 
het vastankeren van de zes facili
teitengemeenten in een uitslui
tend Vlaamse provincie? Zullen 
zij zich houden aan het territoria-
liteits-beginsel of zal de splitsing 
hen nieuwe munitie geven om de 
rand rond Brussel te blijven be
werken ? 

In de Vlaamsbrabantse gemeente 
Lennik wordt tussen 6 en 24 au
gustus a.s. middels een tentoon
stelling, een katalogus, lezingen 
en uitstappen het licht gezet op 
30 jaar taalgrens in Brabant en de 
oprichting van de nieuwe provin
cies. Een welgevuld en boeiend 
programma dat wij onze lezers 
ten zeerste aanbevelen. 

29 juni 1963, betoging te Wezenbeek-Oppem. Een van de vele sprekers tegen 
Vlaamse gebiedsroof was Wilfried Martens. Hij riep op tot... revolutionair 
verzet. 

(foto WIJ-archief) 

D
E totale afstand van de taal
grens tussen Vlaanderen en 
Wallonië is precies 433 km lang 
en loopt van west naar oost 
door België, hij bakent groten
deels de gebieden af waar dia
lekten van Germaanse en Ro
maanse komaf worden gespro
ken HIJ IS een onderdeel van 
de taalgrenslijn die in West-Eu
ropa de Germaanse van de La

tijnse kuituur scheidt De taalgrens of kul-
tuurgrens heeft altijd voor twistgebieden ge
zorgd en het mag misschien met venwonde-
ren dat de eerste van wie geweten is dat hij 
een poging heeft ondernomen om de taal 
grensgebieden in kaart te brengen een 
Fransman was, met name Coquebert de 
Monbret 

Reeds in het begin van de 19de eeuw 
probeeerde deze wiskundige en diplomaat 
op verzoek van het Franse Bureau de Statis-
tique de grens aan te duiden Over de be
trouwbaarheid van zijn bevindingen bestaat 
onduidelijkheid omdat de Monbret zijn ge
gevens met zelf had vergaard maar ze door 
Franse en fransgezinde beambten en vrede
rechters had laten verzamelen 

WELGEMEEND 
Paul Martens (gewezen WlJ-hoofdredak-

teur) publiceerde in 1962 onder de titel De 
Zuidnederlandse taalgrens in het Belgisch 
parlement een boek over de behandeling 
van de voorstellen die de taalgrens hebben 

^ WEST- 'vx OOST. , ^ w p m ^ . i € ^ ^ B A N 
V L A A N D E R E N\w I A A N D F R F N/ R m K ^ M ^ ' " ' " ' " ' 

H S H r ' R o n s s , ^ , , „ /Drogenb^gFDSTAD. _ 

Komen- 1 ^ ^ \ , ^ - - - - V i ^ B e v e r ' l ' " ' ' ' ' ' " ' *M>n> '» - ^ Rode 
waasten " ^ Z r . . . ^ ^ ' ' ' ' ' " " ' ^ . ^ ^ . . ^ BRABANT 

HENEGOUWEN EdingenW^ - a M M a A N I 

Mesen 

FRANKRIJK 

(LIMBURG^ 

) Herstappe. 

' \ -i 

'NEDER
LAND 

Voeren 

20 

Grens van de taalgebieden 

\ Tweetalig gebied 

Nederlandstalige gemeente met beschermde Franstalige minderheid 

Franstalige gemeente met beschermde Nederlandstalige minderheid 
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vastgelegd Het is een getrouwe weergave 
van de parlementaire debatten die aan de 
goedkeunng vooraf gingen, het boek geeft 
gemeente per gemeente, talentelling na ta 
lentelling de cijfers van het taalgebruik in de 
bewuste gemeenten en - wat zeer boeiend 
IS - de goedgekeurde eindbeslissing Om
dat vastlegging en wijzigingen vaak zeer 
ingewikkeld waren (soms ging het om ge
huchten, soms straten, soms een hoeve) 
heeft Martens deze ook in gedetailleerde 
plattegronden uitgetekend Zijn publikatie is 
30 jaar na de feiten nog steeds onmisbaar 
voor wie deze belangrijke episode uit de 
vaderlandse geschiedenis beter wil begrij
pen, zeker ook omdat de auteur aan de 
hand van de parlementaire verslagen de 
sfeer probeert weer te geven waarin de 
definitieve grens tot stand is gekomen 

De gegevens over de oostelijke gedeelten 
van de Vlaams-Waalse taalgrens waarop 
Coquebert de Monbret zich baseerde zijn 
met betrouwbaar, voor het westelijke ge
deelte geven ze aanduidingen, zegt Mar
tens, die de werkelijkheid van toen vrij dicht 
kunnen benaderen Zo scheen het Frans 
toen dieper te zijn doorgedrongen in het 
zuiden van West-Vlaanderen dan vandaag 
het geval is 

Feit IS dat gebieden zowel ten zuiden als 
ten noorden van de taalgrens soms tot ver 
over de grens taalgemengd waren en dat 
de grens bepalen haast met mogelijk was 
Zo was het Nederlands in Henegouwen, 
vooral rond Edingen, verder doorgedrongen 
dan nu Wie ooit de grens bij wet ging 
vastleggen zou onvermijdelijk met grote po

en 

en 
deFinitieve 

MRRS OP 
BRUSSEL 

Na twee grootse marsen vroegen velen een 3de en „definitieve mars" op 
Brussel. Deze kwam er in... Antwerpen op 10 november 1963. 

(foto WIJ-archief) 

litieke en sociale moeilijkheden te maken 
krijgen 

Wellicht was koning Willem de eerste die 
het geprobeerd heeft, hij ondernam zelfs 
pogingen om het verlies dat het Nederlands 
m voorbije eeuwen had geleden weer goed 
te maken door het inrichten van degelijk 
lager ondenwijs o m door de vernederland
sing ervan 

V -i ' 

Dertig jaar na datum hebben Franstaligen de verhuis van Voeren naar Limburg 
nog steeds niet verteerd. (toto wu-archief) 

Vanaf 1830 en honderdveertig jaar lang is 
de taalgrens in België de inzet geweest van 
een met aflatende en soms bitsige strijd 
tussen de gemeenschappen Het begon 
nochtans welgemeend bij de volks- en ta
lentelling van 1846, uitgevoerd door Adolf 
Quetelet en zijn in 1841 opgenchte Centrale 
Kommissie voor de Stastistiek Het instituut 
vroeg de burgers welke hun gewone dage
lijkse omgangstaal was Ook voor de taal
grensgemeenten mag aangenomen worden 
dat de resultaten een ernstige wetenschap
pelijke waarde hadden De slotsom was dat 
dat er wel kon gesproken worden van een 
taalgrenslijn die in vele gevallen zeer scherp 
getekend was, voornamelijk in Brabant ter
wijl deze in het zuiden van West-Vlaanderen 
eerder onduidelijk was 

Talentellingen gekoppeld aan volkstellin
gen waren er nog in 1866, 80, en '90, zij 
leverden weinig nieuwe gegevens op Toch 
werd op het administratieve vlak een en 
ander geregeld Op 22 mei 1878 trad de 
Wet-De Laet in voege genoemd naar Jan 
De Laet een verkozene van de Antwerpse 
Meetingpartij Deze bescheiden maar met 
onbelangrijke wet verplichtte rijksambtena
ren in Vlaanderen het Nederlands te gebrui
ken 

NEFASTE MEKANIEK 
Anders was het met de tellingen in 1910 

en 1920 De Wet-De Laet werd in 1921 
uitgebreid tot de provinciale en gemeentelij-
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Een van de ontelbare VU-straatmanifestaties tegen de aanhechting van Vlaamse randgemeenten bij Brussel. „Neen Teo" 
was bedoeld om eerste-minister Theo Lefèvre op de regeringsplannen te doen terugkeren. (toto wu-archieo 

ke ambtenaren, een grote sprong voor
waarts. De tijdsgeest zal daar wel een rol in 
gespeeld hebben. Er was de zelfstandig-
heids-opwelling na het IJzer-drama dat voor 
„een Vlaams vraagstuk" had gezorgd. 
Reeds in mei 1919 had daarover in het 
parlement de grote interpellatie van de zo
genaamde Drie Van's plaats. De parle
mentsleden Van de Vijvere, Van de Perre en 
Van Cauwelaert onden/roegen er de rege
ring hoe het stond met de beloften van 
koning Albert aan de Vlaamse frontsoldaten, 
meer bepaald de beloofde ,,gelijkheid in 
rechte en in feite". Bij de eerste parlements
verkiezingen na de Grote Oorlog (november 
1919) deden 5 Vlaams-nationalisten hun in
trede in de Wetstraat en ook bij de traditio
nele partijen waren Vlaamsgezinden verko
zen zodat de Vlaamse politieke druk was 
gaan aanzwellen. Heel deze beweging werd 
mede gevoed door incidenten als de grote 
oudstrijdersbetoging te Brussel in november 
'20, het -neerschieten van Herman Van den 
Reeck in Antwerpen en de strijd voor de 
vernederlandsing van de Gentse universiteit. 
En niet te vergeten het werk van Vlaamse 
verenigingen als het Davidsfonds, VTB, 
VEV. 

Toch werd toen een nefaste Belgische 
mekaniek in gang gestoken: voor wat hoort 
wat In ruil voor het ingevoerde territoriali-
tietsbeginsel (het jus soil, in plaats van het 
jus sanguinis) werden van het Vlaamse 
grondgebied enkele gemeenten afgepitst. 
De stad Brussel werd vergroot met drie 
Vlaamse gemeenten: Haren, Laken en Ne-
der-Overheembeek. St.-Pieters en St.-Ste-
vens-Woluwe werden bij de agglomeratie 
Brussel gevoegd. St.-Stevens werd later, in 
1932, weer afgehaakt. 

Politiek ingrijpender was de telling van 
1930, niet in het minst door aanwijsbaar 
gefoefel... 

De uitslagen van de telling leidden tot 
polemieken omdat het wetenschappelijk ka
rakter van de gegevens zelfs door de over
heid werd betwist. De resultaten voor tal van 
gemeenten bleken te voordelig voor de 
Franstaligen en in 23 taalgrensgemeenten 
dienden de tellingen te worden overgedaan, 
op één gemeente na daalde in alle gevallen 
het aantal Franstaligen. 

De gevolgen waren verstrekkend, in 1932 
werden de taalwetten drastisch gewijzigd. 
Op Waals verzoek werd het stelsel van de 

gewestelijke eentaligheid ingevoerd. Het 
Frans werd de bestuurstaal in Wallonië, het 
Nederlands in Vlaanderen. Daarmee was de 
zaak niet opgelost want de nieuwe wet 
voorzag ook dat in een gemeente waan/an 
een meerderheid van inwoners verklaarde 
dat zij meestal een andere taal gebruikte 
van bestuurstaal diende te veranderen. Een 
tweetaligheidsregime diende te worden in
gevoerd in gemeenten waar uit de volkstel
ling bleek dat ten minste 30 % van de 
inwoners verklaarde een andere taal te 
spreken. 

Deze maatregel die taalvrede op het oog 
had bereikte een averechts effekt, hij deed 
de taalstrijd maar pas goed losbranden 
want bij een volgende talentelling zou de 
nieuwe wet voor de verfransing echt gaan 
spelen. En dat gebeurde inderdaad bij deze 
van 1947. 

In de encyklopedie van de Vlaamse be
weging schrijft Paul Martens daarover: „Ge
bruik makend van de anti-Vlaamse sfeer in 
tiet land als gevolg van de oorlogsomstan-
digtieden tiebben Fransgezinden toen aller-
tiande drukkingsmiddelen aangewend en 
op een aantal plaatsen langs de taalgrens 
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de uitslagen zelfs bewust vervalst Te Ranse 
bijvoorbeeld werd zo'n bedrog bewezen Zij 
hoopten vanzelfsprekend dat de publikatie 
van deze geforceerde cijfers de verfran-
singspogingen in sommige Vlaamse taal
grensgemeenten wettelijk zou bekrachti
gen" 

Bovendien was de vraag zeer dubbelzin
nig gesteld „Welke taal spreekt u alleen of 
meestal ' ' Sommige gemeentebesturen en 
patroons van bedrijven oefenden druk uit, in 
Ronse verdwenen antwoordformulieren en 
soms werd al eens een komma wegge
werkt zo kon 3,3 % er s anderdaags 33% 
uitzien De uitslag was er dan ook naar 

Paul Martens: „In 16 steden en dorpen 
langs de taalgrens werd het Nederlands te
ruggedrongen of zelfs vrijwel geheel uitge
schakeld, zo men althans de tellingsuitsla-
gen ernstig wilde nemen 

Te Ronse, Walshoutem en St-I^artens-
voeren bereikte de Franstalige minderheid 
de 30% In l^oeskroen, Lowingen, Rozena-
ken, tiJlark, Lettelingen en Sluizen-Brabant 
daalde de Vlaamse minderheid beneden de 
30% In Bever, 's-Gravenvoeren, St-Pieters-
voeren en Teuven, die 17 jaar voordien nog 
geen Franstalige minderheid van 30% had
den, bleek het Frans nu plots de meerder
heid te zijn geworden Volgens de tellers 
werd in het Vlaamse stadje Edingen nog 
slechts door 10% van de inwoners Neder
lands gesproken, tenvijl in 1930 de meer
derheid nog Nederlands sprak De Voerdor-

Wie gehoopt had dat de taalgrensregeling van '63 voor een stabiele rust zou 
zorgen itwam bedrogen uit. Zowel in Vlaams-Brabant als in Voeren (onder) werd 
onophoudelijk door „beide partijen" gemanifesteerd. (fotos wu) 

pen tweelingen en Remersdaal spanden 
echter de kroon waar de Franstalige min
derheid er in 1930 nog geen 30% bereikte 
werd dit nu het geval voor de Nederlands
sprekenden ' 

HET CENTRUM-HARMEL 
De regering aarzelde om de resultaten 

bekend te maken, zeven jaar later (1954) 
werden de vervalste cijfers toch gepubliceerd 
maar de gevolgen werden aangepast Toch 
voelden de Vlamingen zich bedrogen, zij 
eisten dan ook dat de taalgrens bij wet zou 
vastgelegd worden en dat deze zou samen
vallen met de Vlaams-Waalse dialektgrens 
die gedurende de voorbije eeuwen nauwe
lijks gewijzigd was Als beveiliging van de 
gewestelijke eentaligheid van het Vlaamse en 
Waalse binnenland zouden de grenzen van 
de provincies en van de arrondissementen 
aan deze toestand aangepast worden 

Na een grootscheeps offensief van de 
Vlaamse beweging op het einde van de jaren 
50 was men zover dat eerste-minister Theo 
Lefevre in de regeerverklaring beloofde dat 
aan het parlement de vastlegging van de 
taalgrens zou worden gevraagd 

Een jaar voor de talentelling van 1947 had 
het Luikse PSC-kamerlid Pierre Harmei (PSC) 
een voorstel ingediend om een centrum op te 
nchten dat o m onderzoek zou doen naar de 
problemen rond de taalgrens Het centrum 
werd naar hem genoemd Er waren politiek 
boeiende tijden op komst' De koningskwes
tie (1950), de oprichting van de Volksunie 
(1954), de Schoolstrijd (1955), de Expo 
(1958), grote amnestiebetogingen (1959), de 
onafhankelijkheid van Kongo, de grote 
(Waalse) stakingen (1960) Toen deze Waal
se fune in 1961 gebroken werd richtte sta
kingsleider Andre Renard het Mouvement 
Populaire Wallon op 
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MARSEN OP BRUSSEL 
Op 26 maart 61 gingen er parlementsver

kiezingen door, de VU sprong van 1 naar 5 
kamerzetels Het is 1958 opgenchte Vlaams 
Aktiekomitee Brussel en Taalgrens had een 
strijdpunt bijgekregen de volks- en talentel
ling van begin 1960 De slogan Geen talentel-
//ngverscheen op alle muren van Vlaanderen 
Vooral de gemeentebesturen werden be
werkt, 487 gemeenten verklaarden zich soli
dair met het aktiekomitee De volkstelling 
ging dan eind 1961 zonder talentelling door, 
toch was nog gepoogd door het sturen van 
tweetalige formulieren ,,de taal te tellen" 
maar meer dan 300 Vlaamse gemeenten 
stuurden de formulieren terug tot de regering 
schuld bekende en toch Nederlandstalige 
dokumenten stuurde 

Op 14 november 1961 legde de minister 
van Binnenlandse Zaken Arthur Gilson {deze 
van de recente gesprekken in Zevenborre) 
een wetsontwerp neer tot wijziging van de 
provincie-, arrondissements- en gemeente
grenzen 

Minister Gilson ging uit van de resultaten 
van het Centrum-Harmei Op 21 november 
1961 begon de kamerkommissie van Binnen
landse Zaken de bespreking van het wetsont
werp Ondertussen zat de Vlaamse beweging 
met stil, in de kranten werden scherpe pole
mieken gevoerd en sloegen aktiekomitees 
weerszijden de taalgrens mekaar met moties 
en memoranda om de oren Het werd een 
bitsige strijd Op 22 oktober stapten 75 000 
Vlamingen door de hoofdstad de eerste 
mars op Brussel De regering voelde dat het 
menens was 

Vanaf 31 januan en het hele jaar '62 ging 
een reeks van parlementaire maratonzittin-
gen door waarbij voorstellen tegen andere 
voorstellen werden afgewogen en de kom
missies van kamer en senaat mekaar in 

Franstaligen konden zich niet verzoenen met de carcan (keurslijf) rond de 
Brusselse agglomeratie. Ze zagen Bruxelles tot in... Schepdael. (foto oann) 

spitsvondigheden aflosten Hete hangijzers 
waren de randgemeenten rond Brussel, de 
Vlaamse Voerstreek in de provincie Luik en 
het taalgemengde Komen en Moeskroen in 
West-Vlaanderen Het parlementaire vuur
werk werd aangewakkerd door een alerte 
Vlaamse beweging en een strijdvaardige 
Volksunie enerzijds en een even strijdvaardig 
MPW anderzijds Op 15 februan brachten de 
kamerleden hun stem uit, het taalgrensont-
werp werd goedgekeurd Het was nu aan de 
Senaatskommissie om het werk over te doen, 
deze begon haar werk op 5 juni 1962 Twee 
dagen eerder had het Vlaams Aktiekomitee 
een tweede mars op Brussel aangekondigd, 
dit keer op 14 oktober '62 De grootse mani
festatie, men sprak van 200 000 deelnemers, 
beïnvloedde ongetwijfeld de sfeer De Brus
selse krant Le Soir had het zelfs over ,,een 
bende gedreven door racistische haat, waar
tussen ook qeesteliiken liepen die zelfs Kns-
tus durfden te misbruiken in hun slogans ' 

Op 31 oktober 62 kwam het ontwerp in 
openbare zitting van de Kamer het werd 
ongewijzigd en met een grote meerderheid 
goedgekeurd (130 stemmen voor, 56 tegen, 
12 onthoudingen) Onmiddellijk na de stem
ming verklaarde het MPW zich nooit neer te 

MMds 

Hoeveel schoenen Vlaamse bewegers op hun marsen versleten hebben is niet 
te tellen, hoeveel broodjes zij opgepeuzeld hebben evenmin.. (foto oann) 

leggen bij de aanhechting van de Voerstreek 
bij Limburg, een belofte die tot de dag van 
vandaag bij monde van Happart-Dehousse 
en hun Retour a L/ege-beweging standhoudt 
De Waalse minister Merlot (PS) nam ontslag 
Op 8 november zette de koning zijn handte
kening onder de taalgrenswet, op 1 septem
ber 1963 trad ze in voege 

POLITIEKE GRENS 
Resultaat 24 Vlaamse gemeenten uit 

Waalse omschrijvingen gingen naar Vlaande
ren en 25 gemeenten die tot het Vlaamse 
provincies behoorden gingen naar Wallonië 
Of 20 284 ha met 87 450 mensen uit Vlaan
deren werden geruild tegen 14 977ha met 
23 250 inwoners uit Wallonië 

West-Vlaanderen verloor aan Henegouwen 
9 gemeenten met 71 070 inwoners (waan/an 
36 550 te Moeskroen alleen) en een opper
vlakte van ruim 10 267 ha 

Oost-Vlaanderen stond aan Henegouwen 
3 gemeenten af met 2 375 inwoners en een 
oppervlakte van meer dan 1 410 ha 

Uit het arrondissement Brussel gingen 2 
gemeenten met 3 633 inwoners en een op
pen/lakte van 2 618 ha over naar het Waalse 
arrondissement Nijvel 

Het arrondissement Leuven verloor 4 ge
meenten met 3 532 inwoners en een opper
vlakte van bijna 2 306 ha, eveneens aan het 
arrondissement Nijvel 

Uit de provincie Limburg gingen 7 gemeen
ten met 6 840 inwoners en een gezamenlijke 
oppervlakte van bijna 3 681 ha over naar de 
provincie Luik 

Aan Waalse zijde stond de provincie Hene
gouwen 3 gemeenten met 4 800 inwoners en 
een oppervlakte van ruim 4 263 ha af aan 
Oost-Vlaanderen en Brabant (arrondisse
ment Halle-Vilvoorde) 

De provincie Luik verloor 21 gemeenten -
15 in de streek van Landen en 6 in de 
Voerstreek - aan de provincies Limburg en 
Brabant (arrondissement Leuven) samen 
hadden ze een oppervlakte van bijna 10 714 
ha en een bevolking van 18 463 inwoners 
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De regeling had verder als gevolg dat de 
volledige vernederlandsing van liet openbaar 
leven in Vlaanderen kon verdergroeien, de 
tienjaarlijkse talentellingen werden afge
schaft en de bestuurlijke omschrijvingen sa
men vielen met de taalgrens, die was van 
kulturele scheidingslijn een administratief-po-
litieke grens geworden. 

HERTOGINNEDAL 
Toch bleef de Vlaamse beweging met en

kele pijnpunten zitten: te veel Vlaams grond
gebied (Edingen b.v.) en Vlaamse mensen (in 
Moeskroen 36.550) gingen verloren. Na de 
taalgrensepisode kwam de rand rond Brussel 
aan de orde. Op 6 juni 1963 pakte de 
regering uit met een plan om 6 Vlaamsbra
bantse gemeenten en 40.000 inwoners bij de 
Brusselse agglomeratie te voegen. Het plan 
was erger dan alle faciliteits- en verkavelings-
plannen tot dan uitgevonden. De VU-fraktie 
van 5 verkozenen ageerde zeer scherp tegen 
het voorstel, zij wist zich gesteund door een 
strijdvaardige Vlaamse beweging. 

Haast de hele zomer van '63 werd onder 
het motto Geen gebiedsroof! betoogd, voor
al in de bewuste gemeenten en alhoewel de 
vraag naar een 3de mars op Brussel groot 
was besliste het Aktiekomitee deze in Antwer
pen te laten doorgaan. Wat ook op 10 novem
ber gebeurde door zo'n 50.000 manifestan
ten. 

Het plan van de aanhechting ging niet door 
maar in de plaats werden in de zes gemeen
ten faciliteiten voor Franstaligen ingevoerd. 
Dat plan werd door de regering op het 
kasteeltje van l-lertoginnedal uitgedokterd en 
in de nacht van 11 op 12 juli door het 
parlement goedgekeurd. Met „Hertoginne-
dal" werd de 11 juli van 1963 een feestdag 
waarop Vlaanderen verre van trots mocht 
zijn. 

Na deze episode werd vlug tot de orde van 
de dag overgegaan en het terrein geëffend 
voor de splitsing van de unitaire Leuvense 
universiteit. 

In de voorbije 30 jaar doken her en der nog 
tal van problemen op. De Voerstreek zorgde 
herhaaldelijk voor spannende ogenblikken 
waarbij zelfs regeringen vielen, in Komen 
werd letterlijk strijd geleverd voor een Vlaams 
schooltje, de toepassing van de faciliteiten in 
de zes randgemeenten rond Brussel blijft tot 
op vandaag voor gekissebis zorgen, de taale-
venwichten in Brussel laten te wensen over. 

Toch stond de geschiedenis niet stil, na 
„Leuven" volgden vanaf 1970 de grondwets
herzieningen mekaar op, beetje bij beetje 
werd de unitaire staat gefederalizeerd en 
kregen de gemeenschappen eigen struktu-
ren en het federale koninkrijk een tiende 
provincie... 

(mvl) 

FLOR GRAMMENS 
TAALGRENS-STRIJDER 

In 1920 was de jonge Florimond Gram
mens (°1899) in Ronse tot leraar aange
steld waar hij onmiddellijk gekonfronteerd 
werd met de speciale taaitoestanden in 
het taalgrenstadje. In zijn boek 40 jaar 
heidtiaftige Uilenspiegelkamp schrijft 
Grammens daarover; „Er viel trouwens 
hard te werken om Ronse voor de Vlaam
se gemeenschap te behouden. In '22 
immers had niemand kunnen beletten dat 
Ronse, door een verzoekschrift gesteund 
op de nieuwe taalwetgeving van '21, offi
cieel tweetalig bleef, inzake berichten en 
beamten. En spijt die taalwet, werd daar
enboven geen eisen gesteld aan de 
Franstalige binnendiensten van het stads
bestuur, noch van andere plaatselijke 
officiële en vergunde diensten." 

Grammens engageerde zich in het 
plaatselijke Davidsfonds en ontplooide er 
grote aktiviteit waardoor hij de aandacht 
op zich vestigde. Zo kwam het dat hij 
thuis (in zijn Taalgrens-villa) het bezoek 
kreeg van DF-voorzitter kannunik Boon 
die hem uitnodigde op het DF-kongres 
van 1926 een toespraak te houden over 
de taalgrens. Het sukses van deze en 
andere toespraken luidde voor Gram
mens de taalgrens-aktie in die 40 jaar zou 
duren. 

Het begon tijdens de grote vakantie van 
1927 met een voettocht van 23 dagen 
vanuit het Fransvlaamse Belle tot Aken in 
Duitsland. Grammens verzamelde gege
vens die zijn onderzoek zouden voeden 
en tot de oprichting van 6 taalgrenskomi-
tees leidden. 

In 1929 en '30 ondernam Grammens 
taalgrensreizen met de auto telkens sa
men met August De Schrijver, de latere 
GVP-minister. In 1930 vroeg hij de Vlaam
se inwoners van in Wallonië ,,verdwaalde 
Vlaamse gemeenten" verzoeken om taai-
faciliteiten in te dienen. Vervolgens ging 
Grammens met een verfborstel langs de 
taalgrens om onwettige Franstalige op
schriften te overschilderen. Deze daden 
leverden hem het ene proces na het 
andere op. Onder zijn aktiedrift werd in 
1936 een Parlementaire Taalgrenskom
missie opgericht. 

Begin 1939 werd hij als „onafhankelij
ke" op een kartellijst met het VNV tot 
kamerlid verkozen. Tijdens de bezetting 
was Grammens voorzitter van de Taai
kommissie. Tussen 40 en 44 zette hij zich 
in om Vlaamse kinderen die in het Frans
talig ondewijs terecht gekomen waren 

De laatste keer dat Grammens op 
het taalgrensfront aktief was: 1972 
te Vloesberg. (foto wu) 

naar het Nederlandstalig onderwijs over 
te brengen, zowel in Brussel als op de 
taalgrens. Grammens heeft steeds volge
houden dat hij al zijn werk binnen de 
bepalingen van de taalwet deed en met 
enige fierheid kon hij zeggen dat Brussel 
het bewijs had geleverd de echte tweetali
ge hoofdstad van een tweetalig land te 
zijn. 

Vooral over de rezultaten in Edingen 
was Grammens trots, voor 1940 bestond 
daar geen enkele Vlaamse klas, voor 
1944 waren er 22 met ongeveer 600 
kinderen. Zo'n mutaties leverden hem 
ook veel vijandschappen op die na de 
bevrijding werden uitgespeeld. In sep
tember '44 werd hl) aangehouden en tot 
12 jaar hechtenis en 3 miljoen fr. schade
vergoeding veroordeeld, maar in 1950 
vrijgelaten. 

In het midden van de vijftiger jaren hielp 
hij mee de Vlaamse Volksbeweging op
richten en speelde een rol in de Vlaamse 
aktie tijdens Expo '58. 

Een laatste keer dat hij zich op het taai-
front vertoonde was tijdens de eerste 
voettocht van het TaalAktieKomitee naar 
Vloesberg in 1972. 

Op 28 maart 1985 overleed Grammens, 
zijn geboortehuis De Grote Rotse in Bel-
lem (Aalter) werd omgebouwd tot een 
Museum van de Vlaamse Strijd. 

(mvl) 

19 WIJ 29 JULI 1993 



OMSLAGVERHAAL 

DE TAALGRENSROUTE, 
VAN CASSEL TOT BEERSEL 

Wat de lezer niet zal vinden in de beschreven Taalgrensroute: het fraaie kasteelpark van Edingen.. (foto VUM) 

Wie zoals wij met belangstelling uitkeken 
naar de toeristische gids over De Taalgrens 
komt van een kale reis terug Misschien zijn 
flaminganten té veel op hun hoede voor 
dergelijke ondenwerpen, zij dragen een inge
bouwd mekanisme in zich als het over taal
grens, taalgemengd en faciliteiten gaat De
cennialange taalgrensakties en -strijd van de 
Vlaamse beweging hebben hen nu eenmaal 
zo „gemaakt" 

De Taalgrensroute is een deel van Visum, 
een recente reeks toeristische gidsen over 
eigen land Het voorliggende boek is het 
eerste deel en bedoelt een beschrijving van 
de taalgrens van Cassel in Frans-Vlaanderen 
tot Beersel in Vlaams-Brabant, zo'n 200 km 
lang Het tweede deel, van Beersel tot Voeren 
over ongeveer dezelfde afstand, is in de 
maak Wandelaar en auteur-fotograaf is de in 
toensme gespecialiseerde joernalist Paul 
Maes 

De Taalgrensroute is echter geen echte 
beschrijving van de taalgrensdorpen en -
steden, maar loopt erlangs en soms een 
beetje ver erlangs en dat ontgoochelt ons De 
te volgen weg, loopt over Grote Routepaden 
(de rood-wit aangestreepte GR-wegen) die 
weliswaar steeds langs fraaie landschappen 
trekken, beantwoordt met aan de titel 

Het boek is verdeeld in 10 dagtrajekten, 
telkens van om en bij de 25 km lang Terecht 
schenkt de auteur grote aandacht aan „een 
vergeten stukje Vlaanderen " in Frankrijk De 

beschrijvingen van het landschap zijn natuur
getrouw, duiden mooie plekjes en rare din
gen aan, de technische informatie omtrent 
openbaar ven/oer, toestand van de wegen, 
kaarten en logies zijn nuttig, de gids is fraai 
geïllustreerd 

Tot Geraardsbergen wordt de taalgrens vrij 
nauwgezet gevolgd maar vandaar dwaalt de 
gids af zodat de taalgrens bijwijlen in geen 
velden te bekennen is Zo zien wij met goed in 
waarom een zoveelste beschrijving van het 
kasteel van Gaasbeek in deze gids thuishoort 
tenwijl het fraaie taalgrensstadje Edingen dat 
zoveel te bieden heeft het met een naams
vermelding moet stellen Net zoals het nabij
gelegen landschapspark met kasteel van Ter 
Rijst in de taalgrensgemeente Heikruis, geen 
vermelding van de Kartuizerij te Herne, geen 
beschrijving van het baljuwhuis te Galmaar
den, mets over de kruisweg van Meunier in de 
kerk van St-Pieterskapelle, mets over de 
miraküleuze waterput in het mooie Sinte 
Renelde {Saintes), geen woord over hettijde-
loze Bellingen met zijn abdijhoeve van Can-
timpre waarover Anton van Wilderode dicht
te 

„Hier ging een stoet van gebeden 
en zegening door de zee 
van groen in dat ander verleden 
De eeuwen, de dag van heden 
September rond Cantimpre 

I p V de wandelaar nog maar eens naar de 
kastelen van Gaasbeek of Beersel te leiden. 

waar het sommige dagen koppenlopen is, 
had de auteur zijn lezers beter écht langs de 
taalgrens geleid 

Tot slot vragen wij ons af of een reisgids die 
het met even heeft over het kaatsen, de 
nationale sport van de Dender- en Markbe
woner, wel ter plekke is geweest Net zoals 
WIJ ons afvragen waarom in het hoofdstuk 
over het mystieke Pajottenland met geen 
gebenedijd woord gerept wordt over het 
Stevemsme of over de Kristus-op-de-koude-
steen, een oer-typisch beeld eigen aan de 
streek Bovendien vragen wtj ons af waar de 
auteur de informatie vandaan heeft dat Pieter 
Breugel in St -Anna-Pede gewoond heeft 

Mét Paul Maes betreuren wij dat deze 
streek geen overnachtingsmogelijkheden 
biedt voor zacht toensme dat hier onbetwist
baar thuishoort en het Pajottenland de meer
waarde zou bieden waar het recht op heeft 

Ondanks deze kritiek raden wij De Taal
grensroute, deel 1, ten zeerste aan, zowel 
wandelaars als fietsers zullen er mooie delen 
van Vlaanderen en Wallonië door leren ken
nen WIJ kijken met belangstelling naar het 
tweede deel uit 

(mvl) 

- De Taaalgrensroute, van Cassel tot Beersel. 
Deel 1. Paul Maes. VisumGIds 
Uitg. Roularta Books, Zellik. 206blz., 498fr. 
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LEZINGEN, UITSTAPPEN, FOTO'S, KAARTEN, VLAGGEN 

30 JAAR TAALGRENS IN BRABANT 
Met de tentoonstelling Dertig jaar taalgrens 

in Brabant wil het Rodenbachfonds aanslui
ten by de aktualiteit van de staatshervorming 
en de splitsing van de provincie Brabant 

Tegelijk wordt,,herdacht' hoe de wet die 
de taalgrens in België vastlegde juist 30 jaar 
geleden officieel van kracht werd Nu is het 
deze taalgrens die in Brabant de nieuwe 
provinciegrens gaat vormen 

De tentoonstelling wordt ingezet met een 
kartografische voorstelling van de (Belgi
sche) taalgrens 

Vervolgens wordt door middel van een 
reeks originele foto's van de gemeenten aan 
weerszijden van de (Brabantse) taalgrens 
een beeld geschetst van deze ,,nieuwe" 
provinciegrens Tegelijk wordt per gemeente 
tekstuele informatie verschaft over de sociale, 
ekonomische, kulturele, histonsche en geo
grafische toestand 

BIJ de opbouw van de tentoonstelling wordt 
er rekening mee gehouden dat de taalgrens 
als het ware „doorheen de foto's" loopt, 
zodat elke bezoeker zich zelf een beeld zal 
kunnen vormen over de eigenheid van en/of 
de overeenkomsten (verschillen) tussen bei
de grenskanten 

Ter afronding wordt met de vlaggen \/an de 
(samengevoegde) Vlaamsbrabantse grens
gemeenten een dekoratief element aan de 
tentoonstelling toegevoegd 

In het kader van de tentoonstelling is er ook 
een voordrachtenreeks, waarin door deskun
digen op verschillende aspekten van het 
tema wordt ingegaan de ingewikkelde Belgi
sche ,,toestand", het ontstaan van de taal
grens en zijn ontwikkeling tot Vlaams strijd
punt, de splitsing van de provincie Brabant en 
haar „plaats" (met Brussel') in Europa 

Met drie tematische grens-uitstappen en 
twee literaire avonden als interludium wordt 
het geheel vervolledigd 

Naast een voorstelling van de Vlaams-
Brabantse taalgrensgemeenten wordt in de 
begeleidende katalogus een histonsch over
zicht van de taalgrens en van de provincie 
Brabant geschetst Het probramma van uit
stappen en voordrachten wordt eveneens 
uitgebreid toegelicht 

VOORDRACHTENREEKS 
EN DAGUITSTAPPEN 

Vrijdag 6 augustus om 20u Het Belgisch 
Labyrinth, door Geert Van Istandael, joerna-
hst BRTN 

Maandag 9 augustus om 8u daguitstap 
naar Aalter en bezoek aan het Grammens-
huis met Frank Seberechts, histonkus Groe
ne Dorp-wandeling, begeld Juul Wydoo-
ghe 

Dinsdag 10 augustus om 20u Waarom 
barst België en Zwitserland met', door prof 
Lode Wils, KU Leuven 

Woensdag 11 augustus om 20u Inleiding 
tot de geschiedenis van de taalgens door 
Frank Seberechts 

Donderdag 12 augustus om 20u De taal
grens als Vlaams strijdpunt door Luc Bouva, 
histonkus 

Vrijdag 13 augustus om 20u Vrijdag de 
dertiende sterke verhalen uit Vlaams-Bra-
bant, door Patrick Bernauw, auteur 

Maandag 16 augustus om 9u Daguitstap 
naar Edingen met bezoek Kerk StPieters-
Kapelle, Kapucijnenklooster en Park van 
Edingen Begel Juul Wydooghe 

Dinsdag 17 augustus om 20 Vaan taal
grens tot provinciegrens door Jos Vandeput-
te, griffier prov Brabant 

Woensdag 18 augustus om 20u Vlaams-
Brabant waarheen"^, door Francis Stroo-
bants, Komitee Halle-Vilvoorde 

Donderdag 19 augustus om 20u En wat 
dan met Brussel'', door Andre Monteyne, 
Vlaams Komitee voor Brussel 

Vrijdag 20 augustus om 20u Het Pajotten-
land door schrijvers heen door Stefan Van 
den Bossche, auteur 

Maandag 23 augustus om 8u Daguitstap 
naar Hoegaarden met holle-wegen-wande-
ling, bezoek aan Toontuinen en Brouwerij De 
Kluis Begel Juul Wydooghe 

Dinsdag 24 augustus om 20u Brabant en 
Europa een nieuwe dimensie in de Vlaamse 
Beweging, door Erwin Brentjens, leraar 

- De tentoonstelling 30 jaar Taalgrens 
in Brabant loopt van vrijdag 6 augustus tot 
dinsdag 24 augustus m de feestzaal van de 
gemeenteschool-Centrum, H. Ghyselen-
straat 19,1750 Lennik. Elke dag van 10 tot 
12u. en van 14 tot 17u. 

- Katalogus over ontstaan en vastleg
ging van de taalgrens in België door Mark 
Deweerdt, historiek van de prov. Brabant, 
Euro-Brussel, kennismaking met Vlaams
brabantse taaigrensgemeenten. 100 biz., 
200 fr. -(- 50 fr. portkosten op rek. 979-
3535057-91 van FVK-Brabant te Lennik. 

- Voor alle informatie over dit gebeuren 
(o.m. inschrijving voor de uitstappen): 
FVK-Rodenbachfonds, Zwartenbroek-
straat 127 te 1750 Lennik (02/532.114.41). 

Na jaren strijd wordt Brabant dankzij het 
splitst. 

Sint-Michielsakkoord toch ge-
(foto Dann) 
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VICTOR DE LILLE /2 

DE GOUDEN JAREN VAN DE DUIMPJES 
Victor De Lille hield zijn handen af van de 

gemeentepolitiek, hij volgde des te meer de 
nationale politiek. Zijn eigen politiek denken 
situeerde zich tussen de traditionele Katholie
ke Partij en de Frontpartij. Zichzelf getrouw 
wenste hij echter van geen van beiden een 
aanhanger te zijn. Vooral de Katholieke Partij 
mag geregeld rekenen op een scherpe uit
haal van de vinnige uitgever. Wanneer gaat 
deze partij nu een eindelijk wat voikser, dus 
wat meer Vlaamsgezind worden ? Onomwon
den noemt hij de katolieken van Gent-Eekio 
„reactionairen, militaristen en franskiljons". 
Vooral de totaal verouderde franskiljonse 
aristokraten, voor wie de eenheid van de 
partij boven alles gaat en dit ten koste van het 
volk, moeten het ontgelden. De Lille, die heel 
zijn leven een overtuigd kristen bleef, voelde 
zich politiek eigenlijk meer aangetrokken tot 
de Fronters. Stond hij aanvankelijk afkerig 
tegenover de aktivisten, langzamerhand 
wordt zijn houding milder om tenslotte te 
eindigen in een heftige verdediging van die
genen die werden veroordeeld om hun „akti-
vistische aktiviteiten". 

„DE HALFBAKTE 
VAN GENT" 

Wie in die dagen over Aktivisme sprak 
dacht ook aan amnestie. Hierin is De Lille 
zeer kategorisch. Geen van de aktivisten 
heeft met opzet kwaad willen doen, zij wer
den niet veroordeeld om hun samenwerking 
met de Duitsers maar om hun Vlaming-zijn. 
Amnestie is voor De Lille dan ook een uitwis
sen van de zogegezegde misdaad. Van een 
begenadiging of een andere vorm van terug
keer in de maatschappij wil hij niet weten. 

Een ander brandend probleem die dagen 
was de vernederlandsing van de universiteit 
te Gent. Er werd maar weer eens geschermd 
met de vrijheid van taalkeuze (waarbij de 
Franstaligen natuurlijk de sukkelaars waren) 
en met het argument: „Les Flamands veulent 
détruire, parce qu'elle est frangaise, la glo-
neuse université de Gand". De Lille wordt 
bijna wanhopig van zoveel kwade wil van 
Franstalige kant en steekt duchtig de draak 
met al deze drogredenen. Allerminst spaart 
hij daarbij de hogere geestelijkheid en vooral 
kardinaal Mercier werd op de korrel geno
men. Wanneer tenslotte in 1923 Vlaanderen 
opgescheept wordt met de fameuze ,,Nolf-
barak", heeft De Lille het over ,,de halfbakte 
van Gent" en over ,,het lollekensspel" aldaar. 
Op 27 februari 1930 wordt de Gentse hoge
school dan eindelijk Vlaams. ,,Vlaanderen is 
geen kolonie meer" jubelt de uitgever van '/ 
Getrouwe Maldeghem. 

Alhoewel hij niet tot de grote Vlaamse 
„klassieke" voormannen gerekend 
wordt toch is de invloed van Victor De 
Lille op de ontvoogding van de Vlaam
se plattelandsbevolking biezonder 
groot. (foto WIJ-archief) 

Op algemeen binnenlands vlak herleidt De 
Lille de politiek tot de tegenstelling overheer
sende VJa\en-onderdrul<te Vlamingen. Heftig 
trekt hij van leer tegen het militarisme en 
tegen elk samengaan met Frankrijk. 

Op kerkelijk vlak was hij van mening dat 
uiterst weinig hogere geestelijken de gerecht
vaardigde Vlaamse eisen steunden en dat zij 
er meestal de voorkeur aan gaven Vlaams-
volkse priesters op het matje te roepen. 

Internationaal gezien kant De Lille zich 
tegen het kommunisme, bepleit vrede en 
ontwapening en veroordeelt de arrogante 
houding van de geallieerden tegenover 
Duitsland, houding waarvan hij reeds zeer 
vroeg het gevaar onderkent. 

BEERNEM 
Hoogtepunt in de tweede helft van de 

twintiger jaren wordt echter ,,de zaak van 
Beernem". 

Reeds lang deden allerlei geruchten de 
ronde in de streek maar wanneer in de 
kermisnacht van 7 op 8 november 1926 
Hector De Zutter verdwijnt barst de bom. Pas 
drie weken later wordt het verhakkelde lijk uit 

de vaart Moertbrugge-Oostkamp opgehaald. 
De hele zaak dreigt weer eens de doofpot in 
te gaan maar dan duikt Victor De Lille op. 
Reeds eerder had zijn joernalistenneus gero
ken dat het rond Beernem met pluis was, 
maar nu ziet hij in deze moordzaak vooral de 
onmacht van de kleine man tegenover de 
machtige Westvlaamse kasteelheren. Alhoe
wel hij wars is van alle sensatie in die zin dat 
hij slechts zelden de kolommen van 'f Getrou
we Maldegtiem openzet voor „bandieterijen" 
en schandaaltjes waar die jaren nochtans niet 
arm aan waren, meent hij deze keer zijn 
weekblad te moeten gebruiken om de on
machtige kleine man een helpende hand toe 
te steken. 

Dat het hem geen windeieren zou leggen 
kon hij bij voorbaat vermoeden maar niet 
totaal zeker weten. Wat hij helemaal zeker 
niet kon voorzien was hoever de macht van 
zijn tegenstanders ging. Victor De Lille gaat 
zelf op speurtocht en vindt ondanks de ang
stige zwijgzaamheid van de bevolking de 
verdachten. Maar weer dreigt de zaak in de 
vergetelheid te gaan. Nu is de maat vol en de 
onstuimige uitgever trekt alle registers open. 
Via het 't Getrouwe Maldeghem komt er een 
heftige aktie op gang, waarbij ook politici en 
figuren uit de rechterlijke wereld niet ge
spaard worden. Het Brugsch Handelsblad 
meent de beschuldigden in bescherming te 
moeten nemen. Ook goed voor Victor De 
Lille. Het wordt een vinnige pennetwist tussen 
beide bladen waarbij de „lieflijkste" venwijten 
niet uit de lucht zijn. De oplage van 't Getrou
we van Maldeghem stijgt tot 45.000, natuurlijk 
verspreid over gans Vlaanderen. Er wordt tijd 
noch moeite gespaard. Victor De Lille richt 
een steunfonds op voor de moeder van het 
slachtoffer, organiseert bedevaarten met een 
meetingachtig karakter en weet de verdach
ten voor de rechtbank te krijgen, waar zij 
schuldig bevonden worden! 

DE POLITIEK 
Ondertussen heeft De Lille het spel ten top 

gedreven door zich in 1929 verkiesbaar te 
stellen. De traditionele partijen fronsen even 
de wenkbrauwen op: wat zou dat uitgevertje 
in de politiek gaan doen ? Ze misrekenen zich 
echter duchtig, door geen rekening te hou
den met de populanteit van De Lille bij zijn 
lezers. Met 12.905 stemmen belandt hij in de 
Kamer van Volksvertegenwoordiging. Alhoe
wel De Lille wat zijn gedachtengoed aangaat 
dicht bij de Vlaamse nationalisten stond en 
bovendien in deze kringen goed gekend was 
door zijn vooroorlogse aktiviteiten kwam hij 
toch met een afzonderlijke lijst op. In het 

V 
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arrondissement Brugge behaalde hij 7 543 
stemmen en met zijn geapparanteerde lijst in 
Roeselare-Tielt nogmaals 5 362 Dit beteken
de voor de Vlaams-nationalisten waarschijn
lijk een zetel verlies alhoewel zij van de 
Maldegemnaar nu ook weer met veel tegen
kanting moesten verwachten Als volksverte
genwoordiger deed de nu 66-jarige Victor De 
Lille het kalmpjes aan 

Zijn andere aktiviteiten begon hij trouwens 
ook meer en meer over te hevelen naar zijn 
zonen waarbij vooral de tweede oudste Josef 
De Lille een rol zou gaan spelen Hij nam 't 
Getrouwe Maldeghem over terwijl broer Ga
briel voortaan de lokale verslaggeving zou 
bezorgen Vooral Josef had een aardje naar 
zijn vaartje en brengt het in oktober 1932 na 
een verwoede strijd tot burgemeester van 
Maldegem Kwestie van de steun van f 
Getrouwe Maldeghem - geen weekblad 
meer maar een begrip geworden - met te 
vertiezen ziet Hendrik Elias zich op nationaal 
vlak bijna verplicht een koalitie te sluiten met 
Jozef De Lille Bij de parlementsverkiezingen 
van 1932 worden beiden volksvertegenwoor 
diger via de Vlaams-nationale lijst Dit belet 
Jozef De Lille met een onafhankelijke koers te 
blijven varen Omwille van zijn scherpe 
„Rede voor de vrede wordt hem in decem
ber 1933 zelfs het burgemeesterschap ontno 
men 

Victor De Lille had zich ondertussen volle
dig teruggetrokken op ,t Kasteeltje met zijn 
moedige vrouw Octavie De Zutter Weliswaar 
volgde hij de gebeurtenissen nog op de voet 
maar een aktieve rol speelde hij met meer De 
vele verwezenlijkingen in de streek en met in 
het minst de hechte band die hij schiep 
tussen 't Getrouwe Maldeghem en zijn lezers 
maakten hem tot een geëerd man De man 
die voor mets of niemand boog, kreeg echter 
een te zware slag toen op 13 maart 1940 zijn 
echtgenote overleed Enige maanden later 
op 15 juni 1940 volgt Victor De Lille haar, 77 
jaar oud 

We vermeden tot nu toe te spreken over de 
merkwaardigste verwezenlijking van de wel 
merkwaardige Victor De Lille, namelijk zijn 
,,Duimpjesuitgave 

Reeds jaren ergerde Victor De Lille zich aan 
de golf van goedkope, weidgerekte sensatie 
lektuur vaak uit het Frans vertaald, die Vlaan
deren overspoelde Het volk, in zoverre het 
met analfabeet was, of te arm om geld uit te 
geven aan enig druksel moest het stellen 
met deze „keukenmeidenlektuur , die zeker 
met erg verheffend kon genoemd worden Er 
waren de reeksen van Davids- en Willems
fonds, maar Victor De Lille oordeelde waar
schijnlijk zeer terecht dat deze boven de pet 

van de gewone man gingen en bovendien -
een uiterst belangrijke faktor in die tijd -
waren ze te duur Vergeten we met dat het 
nog de tijd was dat vier of vijf gezinnen -
vooral dan in de steden - samen een krant of 
, boek kochten waaruit dan voorgelezen 
werd 

ZOETE KOEKJES ~^ 
Reeds op 10 maart 1887 ging De Lille in 'f 

Getrouwe Maldeghem van start met een 
rubnek ,,Duimkens korte wetenswaardig 
heden een paar versregels belangrijke ge
beurtenissen kernachtig samengevat enz 
De naam Duimkens ontleende hij aan een 
in de streek populair gebak - een soort 
koekjes - die vooral in de eindejaarsperiode 
erg in trek waren In het begin van de 
negentiger jaren begint Victor De Lille in 't 
Getrouwe Maldeghem enige bladzijden in te 
lassen die uitgenomen konden worden en 
tot een boekje verzameld Het wordt geen 
sukses en onze uitgever moet op zoek naar 
een andere formule Zelf was hij literair zeker 
met onbegaafd Wanneer hij in 1888 deelnam 
aan de novellenwedstrijd uitgeschreven 
door het Jan Frans Willemsgenootschap, 
behaalde hij er een prijs met zijn Pieter 

In het BRTN-feuilleton De Bossen van Vlaanderen speelden Jo De Meyere en Gunther Lesage de verzonnen figuren van 
joernalist-uitgever Constant en zijn zoon Gerard Reynaert. In werkelijkheid ging het om Victor De Lille, uitgever van 't 
Getrouwe Maldeghem, en zijn zoon Josef. (foto BRTN) 
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Avezoete, werk waar hij weer de zijde l<iest 
van de werl<lieden tijdens de industriële revo
lutie. 

In 1896 meent De Lille de oplossing gevon
den te hebben. In zijn „Duimpjes" zal hij een 
heruitgave brengen van het werk van mevr. 
Courtmans (6-10-1811 - 22-9-1890). Deze 
nu bijna vergeten schrijfster had op de literai
re vorming van de jonge De Lille een belang
rijke invloed uitgeoefend. Zij publiceerde des
tijds een indrukwekkend aantal romans en 
novellen, romantisch van inslag maar met 
een sterk sociaal karakter. Haar werk blijft nu 
nog belangrijk voor de kennis van bepaalde 
aspekten van het negentiende-eeuwse leven 
zoals onderwijs, taalkunde, enz. 

De Lille zou voortaan zijn ,,Duimpjes" af
zonderlijk laten verschijnen. Voor de abon
nees van 't Getrouwe Maldeghem zou de 
reeks gratis zijn, wie alleen de ,,Duimpjes" 
wenste te ontvangen, betaalde twee frank per 
jaargang, wat minder dan de helft was van 
het lidmaatschap van Willems- of Davids-
fonds en bovendien beloofde de uitgever een 
omvangrijker leespakket. Op 10 januari 1897 
verschijnt dan het eerste „Duimpje" : Karet 
Klepperman van mevrouw Courtmans. De 
Lille ziet de zaken groots en verspreidt bij 
wijze van reklame tienduizend eksemplaren 
gratis in heel Vlaanderen. 

Tegelijkertijd wordt het „literaire" program
ma van de reeks afgekondigd. De ,,Duimp
jes" zullen openstaan voor alle schrijvers mits 
zij goede lektuur brengen. Hieronder ver
stond De Lille lektuur op een behoorlijk peil 
zowel katollek en zedelijk als letterkundig. 

De eerste twee jaar was hij echter verplicht 
zijn talentenjacht te beperken tot de omge
ving van Maldegem. Zo krijgt hij de medewer
king van de toen zeer populaire vrederechter 
Pieter Ecrevisse (3-6-1804 - 16-12-1879), 
naast Conscience wellicht de meest gelezen 
schrijver van zijn tijd. Sociaal bewogen was 
Ecrevisse ook een voor die tijd fel strijdbaar 
Vlaming, zeer bekommerd om het ondera/ijs. 
Een jaar later publiceert Victor De Lille in zijn 
„Duimpjes" Orize jongens van 1798 van 
priester Pattijn. Het was immers het honderd
ste bedenkingsjaar van de Boerenkrijg. 

Bij gebrek aan belangstelling van jonge 
schrijvers grijpt de uitgever dan terug naar 
het werk van mevrouw Courtmans. Ondertus
sen is het hem ook duidelijk geworden dat hij 
zijn eigenlijke doel gemist heeft. Zijn lezers 
zijn priesters, leraars, enz. maar het grote 
publiek voor wie de ,,Duimpjes" bestemd 
waren, wordt niet bereikt. 

In 1899 verschijnt in de reeks ,,Moeder 
Thecla's huismiddeltjes" een bundeling van 
rubrieken verschenen in Gazet van Antwer
pen. De Lille verandert ook de uiterlijke vorm 
van de reeks: geen losse afleveringen meer, 
maar netjes verzorgde, ingebonden boekjes. 
Moeder Thecia bleek echter geen huismid-
deltje te bieden om de oplage te doen 
sti jgen! Maar dan verschijnt een jonge bak
ker uit Avelgem ten tonele: Frank Lateur of 

Men zegt van Conscience dat hij zijn 
volk leerde lezen, 't zelfde kan met 
evenveel overtuiging van Victor De 
Li l le g e z e g d w o r d e n , (foto wu-archief) 

Stijn Streuvels. Er wordt een kontrakt geslo
ten waarbij Streuvels' Lenteteven in de reeks' 
zal laten verschijnen. Maar de jonge schrijver, 
die ook elders reeds waardering genoot, stelt 
zijn eisen: gedaan met het krantenpapier dat 
de uitgever voor zijn reeks gebruikte, een 
verzorgd lettertipe en een ander formaat. Het 
wordt een enorm sukses en... een schandaal. 
De kritieken op Streuvels eersteling waren 
niet mals. Er wordt hem venweten de Vlamin
gen ,,bedorven en beestachtig" voor te stel
len en velen voelen zich geschokt. De gevol
gen blijven niet uit. Lenteleven werd een 
verboden boek, dat stilletjes natuurlijk des te 
ijveriger gelezen werd, maar erger voor De 
Lille was dat de onverwachtse stijging van het 
aantal abonnementen - er waren vijf delen 
per jaar voorzien - hem financieel bijna de 
das omdeed. 

GOUDEN JAREN 
De redding kwam er dank zij de oprichting 

van de „Duimpjesraad", bestaande uit enke
le leden van ,,Eigen Leven", een Vlaams 
katoliek genootschap, ontstaan in 1898, met 
als voornaamste doel de Vlaamse Beweging 
katoliek te houden. Op 12 april 1899 werd de 
Duimpjesraad officieel opgericht met o.m. 
prof. J.E. Vliebergh (24-1-1872 - 6-1-1925) 
en M.E. Belpaire (31-1-1853 - 3-6-1948) als 

WÊfÊ leden en priester August Cuppens (22-5-1862 
^ B - 1-5-1924) pastoor van Loksbergen als 
^ H voorzitter. 
^ H Een gouden tijd scheen nu aan te breken 
^ B voor De Lille, maar wel moest hij er rekening 
^m mee houden dat hij in de toekomst nog 
H l slechts voor de uitvoering van de geplande 
^M uitgaven instond. Daar stond tegenover dat 
^ H hij zijn literair wervingsterrein aanzienlijk zag 
H Q toenemen, daar de raad er zich op toelegde 
l i lH levende, katolieke schrijvers bekend te ma-
• H ken en bereid was een hulpkas op te richten 
^ H om jong talent aan te moedigen. Bovendien 
H kon er bijna telkens op een lovende kritiek in 
WÊ de Dietsche Warande en Belfort gerekend 
[ H j worden. Een tijdje bestond er zelfs een 
|MH „Duimpjesboekhandel" onder impuls van de 
WÊ jonge, geestdriftige L. Scharpé (24-10-1869 
J H - 4-5-1935). De abonnees van de ,,Duimp-

B H jes" konden zich hier boeken aanschaffen 
V H over diverse zaken, tegen een sterk vermin-
l l l derde prijs. De Duimpjesreeks moest welis-
flj waar iets duurder worden om de kosten te 
y ^ dekken, maar de lezers ontvingen dan ook 

zeven deeltjes per jaar, plus een toemaatje in 
plaats van de oorspronkelijke vijf deeltjes. 

Financiële moeilijkheden kreeg De Lille 
nochtans aan de lopende band. Daarbij 
kwam nog dat de verstandhouding met de 
invloedrijke juffrouw Belpaire nogal stroef 

z i j n was. Zij stond eerder wantrouwig (vooral 
met financieel) tegenover de Maldegemnaar, wat 
• De tot de nodige strubbelingen leidde. 

chief) jQj,(^ waren de eerste jaren van deze eeuw 
een bloeiperiode van de uitgave, maar on-

„g.Q danks de herinrichting van de Raad in augus-
reeks' ''̂ ^ ^ ^ ° ^ '"^^ " ° 9 ^"''"^ ^' Cuppens als 
II voorzitter, maar met Omer Karel De Laey (13-

[ ste t ^ ° ' ' ' ^ ^ ^ ~ '' ̂ "̂  ^ ' ^ ^ ° ^ ' ^'® sekretaris nu, zou 
' ^ ( de samenwerking toch eindigen, en op 1 

° januari 1903 werd de Raad officieel ontbon-
; u . den. August Cuppens zou niettemin ,,Duimp-
^ 1 jesvoorzitter voor het leven" blijven en als 
. p_ geestelijk raadsman optreden. Met het uit-

gZil eenvallen van de Raad stond De Lille op-
^ ( l' nieuw voor het probleem hoe jong talent 
^ l' aantrekken. Gelukkig was er de inmiddels 
j ' meer en meer bekend geraakte Stijn Streu-
j g X vels. Zijn bewerking van De Vos Reinaerde 
or De ^^'''^'" ^^" ®°°'^ lukse-editie uitgegeven met 

pentekeningen van Gustaaf van de Woestij-
' " I ne. Streuvels maakte De Lille er ook opmerk-

^ ̂ " zaam op dat het vrij moeilijk was jaarlijks drie 
^^ goede, oorspronkelijk Vlaamse werken te 

vinden. Dus werd er van start gegaan met een 
nevenreeks buitenlandse schrijvers, waarbij 
Streuvels voor vertaalwerk zorgde onder
meer uit de Russische, Skandinavische en 
Duitse literatuur. Het Franse taalgebied werd 

:hting angstvallig vermeden, zeker geen toeval, 
enke- Mettertijd trok Streuvels zich echter meer en 
laams meer terug maar inmiddels had Victor De Lille 
3, met nieuwe en bekende auteurs aan zijn reeks 
eging verbonden. René De Clercq (14-11-1877 -
jrd de 12-6-1932) met Tenve en Maurits Sabbe (9-2-

o.m. 1873 - 12-2-1938) met Een mei van vroom-
1925) held. Ook Karel Van de Oever (19-11-1879 -
i8) als 6-10-1926) geraakte met Kempische vertel-
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Me< depoft : 2,C0 fr. — Ver^chijnejide minstenc trimestrieel. 

I3UIMPJESUITGAVE 
j O t O N I J l C v . n ^ 

Jaa / / t o Fab 1̂ 99 

'I Wa« ^««of^ in 
de nieuwjukrmft»iMj 
•OU 'B Tontclük b«u 
b«pro«M woraan 

nvcfec Tontin wtrrfi 

•ftn HolUnd wordt 
de titfil tocif e a e ^ 
ran K»nin^im ^0» 
drn VréM 

Cjtar Niklau aal 
»1>B rredekconrrvain 
haie Tarblyrplaats 
hovden. 

E«r>t wai DntM«l 
f •Docn'l 

TruiKh* lur^c t« 
R^wal om «eoen 
ItmadcT. di« •#« 
oaneo tckoolkBaap 
f ewur^d kabbao 

iVaaidant Fa ara 
iterfl aan ee»« b*-
rv»«rt«, terw^t bei 
^«nicbi rmaBnooni 
•laa t« UruM«r loopt 

D« ^>«naaUv1X)r-
KjtUv Loub«< komt 
m sgad plaats 

Paru« huUt Fa 
nama I OnuUc ( 
Vicftor Nipolcon U 
DraaacJ boudttichin 

Eene Bcl^itcha 
rpoorvefTaaap to 
^ orvt, 3o dooaen, en 
op feea soodag. 

13* Boekdeel, 

Stijn Streuvels 

D B N ^ B D H Y S N 

• f B \ ^ y ^ t K r » 

lIaid«cbcB — Dnik. Vicroa Da U i u — 1I99. 

I I m I I I I I M M < I M i > I H I M Si; 

In 1899 geeft de jonge Streuvels bij Victor De Lille zijn eerste bundel proza-
schetsen onder de titel Lenteleven uit, het werd het 12de deel van de 
Duimpjesuitgave. Het boek verweirte in het katolieke Vlaanderen van toen 
„groot schandaal"... 

Me< depoft : 2,C0 fr. — Ver^chijnejide minstenc trimestrieel. 

DIT IS DE 

I3UIMPJESUITGAVE 
j O t O N I J l C v . n ^ 

Jaa / / t o Fab 1̂ 99 

'I Wa« ^««of^ in 
de nieuwjaarmaaiMj 
•OU 'B Tontclük b«u 
b«pro«ld woraan 
X>t}9VfAift Httlfa-

nacbc Tontin wtrrfi 
Aaa WUhcltBina 

•an Holland wordt 
de titfil tocif eaegd 
•an K»nin^im ^0» 
drn VréM 

Gaar Niklaa« aal 
»1>B rredekconrrvain 
kaïe •arblurplaats 
h<mden. 

E«r>t wai DntM«l 
f •Docn'l 

Truitcb* lur^c t« 
R^w«l om «eoen 
ItmadcT. di« •#« 
oanea •ckoolknaap 
f ewur^d kobbao 

iVaaidant Fa ara 
aterfl aan ee»« b*-
rv»«rt«, terw^l bet 
gamcbi TaaBnooni 
•laa t« UruM«r loopt 

D« ^>«naaUvoor-
Kjttor Loubet komt 
m sgad plaats 

Parua huUt Fa 
naaaa I OnUlag f 
Vicftor Nipolcon U 
DraaacJ boudttichin 

Eene Bclgiacha 
rpoorvefTaaap to 
^ orvt, 3o dooaen, en 
op feea sondag. 

13* Boekdeel, 

Stijn Streuvels 

D B N ^ B D H Y S N 

• f B \ ^ y ^ t K r » 

lIaid«cbcB — Dnik. Vicroa Da U i u — 1I99. 

11 m 111II111111M i > I I I 1 1 isi; 

sets bij de „Duimpjes" In 1909 duiken dan 
Jongens van Lier op De zeer jonge en nu 
bijna vergeten Jozef Arras en vooral Felix 
Timmermans (5-8-1886 - 24-1-1947) Deze 
laatste was toen helemaal nog met de uitbun
dige schrijver zoals we hem kennen uit Pallie
ter Integendeel, de jonge Timmermans was 
een zwaarmoedig mens met belangstelling 
voor spiritisme, theosofie, enz Alhoewel de 
weemoed nooit uit zijn werk zou verdwijnen, 
werd Timmermans pas later de sprankelende 
levenskunstenaar Zijn eerste veelzeggende 
titel Schemeringen van de dood Voor deze 
nu bijna onvindbaar geworden uitgave tellen 
verzamelaars vandaag sommen neer die zelf 
Victor De Lille met verbijstenng zouden gesla
gen hebben 

124 DUIMPJES 
Een zware slag kreeg de reeks door een 

aanvankelijk veelbelovend opzet Toen de 
Raad reeds op zijn laatste benen liep in 1902, 
werd er nog een wedstrijd uitgeschreven voor 
een „vaderlandse novelle", voor een bijbels 
verhaal en voor de levensgeschiedenis van 
een bekend Knsten Alhoewel het initiatief 
maar weinig sukses kende, eindigde het toch 
in een samenwerking met A Mervilhe die een 
biografie over Pius X zou brengen Mervillie 
was echter een overdreven perfektionist, zo
wel wat taal als inhoud betrof, bovendien 
kostte zijn opzoekingswerk - er kwam on
dermeer een Romereis bij - handenvol geld 
De lezers waren dan nog teleurgesteld en 
velen zegden hun abonnement op Wanneer 
de uitgever eind 1911 een balans maakte van 
zijn ,,Duimpjesreeks" moest hij toegeven dat 
de gloriepenode van de uitgave voorbij was 

Weliswaar kon hij nog enige gekende namen 
brengen maar eigenlijke bloei en vaart zat er 
met meer in de reeks Was De Lille misschien 
beter wat soepeler geweest in zijn opstelling 
en verdroeg hij wellicht met genoeg inspraak 
van buitenaf' Toen, tijdens de eerste wereld
oorlog de uitgever voor een tijd buiten spel 
werd gezet, deed dit zeker geen goed aan de 
uitgave Pas in 1922 kon De Lille de draad 
weer opnemen Er kwamen nog enkele op
merkelijke nummers, maar in 1926 stierf de 
reeks een stille dood 

Hiervoor zijn meerdere oorzaken te vinden 
1 De opkomst van een aantal popularise

rende reeksen zoals de Wereldbibliotheek in 
Nederland 2 De opkomst van nieuwe uitge
verijen zoals Lannoo in Tielt en de Standaard 
Boekhandel in Brussel 3 De uitgever werd 
ouder en wou het wel wat rustiger aan gaan 
doen En 4 was er de groeiende belangstel
ling juist in deze jaren voor de gebeurtenis
sen in Beernem 

Toch mocht Victor De Lille trots gaan op 
zijn ,,Duimpjesreeks In het geheel versche
nen er 124 nummers, waarvan enkele door 
De Lille zelf geschreven Weimg volksreeksen 
kenden een zo lang leven als de ,Duimpjes 

waarbij De Lille steeds trachtte werk van 
waarde te brengen Merkwaardig genoeg 
verscheen het nummer 100 nooit Het lag in 
de bedoeling van de uitgever een herden
kingsalbum van dit nummer te maken Het 
plan viel echter in het water bi) gebrek aan 
medewerking Dan de ,,voorzitter voor het 
leven maar aangesproken De pastoor van 
Loksbergen ging vnj snel akkoord en be
loofde verschillende werken Het probleem 
met August Cuppens was echter dat hij een 
beminnelijk en gemoedelijk man was, steeds 
vol plannen en goede voornemens, maar dat 
hij met bepaald uitblonk in literaire vlijt en 
Ijver Dus kwam ook van dit plan mets terecht 

en het honderdste „Duimpje" zag nooit het 
daglicht 

Victor De Lille behoort met tot de ,,klassie
ke" grote Vlaamse voormannen maar zijn 
hele leven was een ononderbroken en onver
droten inzet voor zijn land en volk Zijn 
onststuimige, vrijgevochten natuur bracht 
hem wel eens tot zaken, die in die tijd zeker 
voor eerder onortodoks doorgingen 

Begaafd en veelzijdig als hij was, bleef 
Victor De Lille echter altijd trouw aan zijn 
ideaal van volksopvoeding en volksverhef
fing, rol die zeker met onbetekenend was 

Mija Proost 
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VLAAMSE UITGEVERS GOED 
VOOR 4.000 NIEUWE BOEKEN 

In 1992 was het Vlaamse jeugdboekenaanbod goed voor bijna 30 % van alle 
uitgekomen titels. Een weliswaar lichte daling (-5 %) die geen invloed had op 
de hoge kwaliteit. («oto P. v.d. Abeeie) 

115 leden van de Vereniging van Uitgevers 
van Nederlandstalige Boeken (VUNB) brach
ten in 1992 samen 3 956 boektitels op de 
markt Het gaat om nieuwe titels en heruitga
ven Dat IS 428 meer dan in 1991 In 1991 
waren er 96 uitgevers die nieuwe titels aan
meldden Nieuwe uitgevers die aansloten bi) 
de uitgeversbond en anderzijds meer aktivi-
teit bij enkele uitgevers met een beperkt 
fonds, dat zorgt voor de stijging met bijna 
10% tot net geen 4 000 nieuwe titels en 
heruitgaven De groei van het aantal uitgaven 
IS wel minder uitgesproken dan in 1991 Per 
uitgever waren er in 1991 gemiddeld 36,75 
titels In 1992 waren er 3 956 titels voor 115 
uitgevers, of gemiddeld 34,4 titels per uitge
ver 

RECHT OP KOP 
Traditiegetrouw zorgt een minderheid van 

de uitgevers voor een meerderheid van de 
aangemelde titels 50 uitgevers brachten 1 tot 
10 titels op de markt, 17 uitgevers publiceer
den 11 tot 20 titels, 20 anderen 21 tot 50 titels 
28 uitgeverijen (of 24% van het aantal uitge
vers) met meer dan 50 titels zorgden voor 
2 835 titels of 71,6% van de totale produktie 

En 12 van deze 28 uitgevers hadden in 1992 
een produktie groter dan honderd titels Dat 
zijn ACCP (185), De Ballon (199), Vanden 
Broele (113), Hemma (104), Van In (103), 
Infoboek (122), Lannoo (142), MIM (102), 
Peickmans (153), De Sikkel (108), Standaard 
Uitgeverij (296) en Zuidnederlandse Uitgeve
rij (169) Als we de ISB-uitgeversnummers 
van de werkmaatschappijen van Wolters Klu-
wer België bij bekaar brengen (CED-Samsom 
58, Kluwer 95, Novum 21, Plantyn 95, Story 
Scientia 36 en Wolters Leuven 55), komt er 
een dertiende grote uitgever bij met 348 titels 

Kinder- en jeugdboeken, stnps en peuter-
boeken inbegrepen, waren in 1992 goed voor 
29,55% van het aantal aangemelde titels, dat 
IS 5% minder dan in 1991 Het aantal titels 
daalde ook absoluut van 1 260 titels in 1991 
tot 1 169 titels in 1992 Opmerkelijke stijgers 
zijn Recht (van 282 naar 361 titels). Kunst 
(van 60 naar 96), Geschiedenis (van 115 naar 
167 titels) en Leermiddelen (van 645 naar 832 
titels, de nieuwe leerplannen voor de een-
heidsstruktuur is daar met vreemd aan) Ook 
literatuur stijgt lichtjes alle genres samen, 
inklusief literatuurgeschiedenis, is er een klei
ne absolute stijging van 425 naar 464 titels 
bijna 12% van de titelproduktie 

IMPORT 
Met ,,import' is hier uitsluitend de invoer 

vanuit Nederland bedoeld Vierendertig leden 
van de Verenigde Boeken Importeurs (VBI) 
meldden in 1992 5 001 nieuwe titels en heruit
gaven aan, 737 meer dan in 1991 

In 1991 hielden enkele importeurs zich met 
aan de meldingsplicht In 1992 werd dit 
rechtgezet, zodat een juister beeld van de 
markt ontstond Zes importeurs (17,6%) wa
ren goed voor 3 427 titels of 68,5% Deze zes 
grote, d w z meer dan 200 titels, zijn Denis & 
Co (664), Wolters Kluwer (inklusief Wolters 
Leuven 1 125), MAKLU Uitgevers (293), Sin
gel 262 (444), Standaard Uitgeverij (567) en 
Westland (334) Zeer opvallend bij de import 
vanuit Nederland is het grote aandeel van de 
literatuur Iets meer dan een vierde van het 
totaal aangemelde aantal titels, 1 366 of liefst 
27,3%, bestaat uit literatuur Ook Religie 
(7,4%), Technologie (7,5%) en jeugdliteratuur 

(11,3%, in 1992 met 13,7% nog hoger sko-
rend) doen het goed 

4000 VOORBIJ 
Naast de leden van de VUNB vroegen 160 

„andere uitgevers" samen 442 ISBN's aan 
Het gaat om heemkundige kringen, over
heidsinstellingen, musea enz Van deze uit
gevers IS slechts een minderheid heel pro-
duktief Slechts 7 onder hen publiceerden 10 
of meer titels Byblos (20 titels), de stripuitge-
vers Glenat (21 titels) en Claude Lefranc (15 
titels), Imschoot (10 titels), het Hoger Instituut 
voor de Arbeid (KULeuven, 27 titels), de 
Afdeling PMA van het Departement Werktuig-
kunde (KULeuven, 12 titels en het Studiecen
trum Open Hoger Ondenwijs vzw (10 titels) 
Naast deze titels waren er ook 17 zgn 
eenmalige nummers 

Alles samen zijn in 1992 in Vlaanderen 
3 956 + 442 -i- 17 = 4 415 boeken versche
nen met ISBN, nieuwe titels en heruitgaven 
bi] mekaar 
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BASIEL DE CRAENE- POEZIEDAG 
De vzw Basiel De Craene organiseert op 

zaterdag 28 augustus de Basiel De Craene -
Poeziedag De poeziedag gaat door op het 
Poezieplein in Gerolswal te Merendree (Ne-
vele) 

PROGRAMMA 
Om 10 uur is er een Plechtige Euchanstie-

vienng in de Sint-Radegundiskerk in Meren
dree, ter nagedachtenis van priester-dichter 
Basiel De Craene, Mana Bonquet en van de 
dichter Frank Meuyiand die in Gent overleed 
op 31 mei j I De mis wordt opgedragen door 
E H J Botterman, pastoor te Merendree, in 
concelebratie met de deelnemende pnester-
dichters De homilie wordt gegeven door 
Prof Dr Herman Mertens, hoogleraar aan de 
KU-Leuven De viering wordt opgeluisterd 
door het koor Lauda Sion uit Manakerke, 
o IV Jef Van Bemmel en met de medewer
king van Annick Callebaut, voordrachtkunste
nares ZIJ brengen psalmen van Maurits Van 
Vossole 

Om 11 uuris er de voormiddagbijeenkomst 
op het Poezieplein Johan van Mechelen 
herdenkt Frank Meyland, Marleen Cromme-
linck draagt voor uit het werk van de onlangs 
overleden dichter De deklamators Annick 
Callebaut, Katelijn De Nayer, Anne-Sophie 
De Smet en Lut Verschueren dragen voor uit 
de inzendingen voor de poëzieprijsvragen, 
Roni Ranke presenteert het geheel Tot slot 
van het voormiddaggedeelte spreekt de Ne
derlander Hans Werkman uit Amersfoort over 
,,Poëzie m Nederland vandaag' 

Wie vooraf inschrijft kan om 12 30 uurm het 
parochiehuis deelnemen aan het aperitief en 
het middagmaal 

Om 14 uur speelt het koperensemble Kali-
son uit Smt-Niklaas op het Poezieplein 

De namiddagbijeenkomst gaat van start 
om 14 30 uur op het Poezieplein Hubert De 
Vogelaere uit Gent spreekt over de Poëzie in 
Vlaanderen in 1992-1993 Tijdens deze lezing 
treedt Leen Vermeiren op als deklamator De 
reeds vermelde deklamatoren dragen ven/ol-
gens voor uit de inzendingen voor de Poëzie
prijsvragen 

JURY 
Vervolgens wordt het verslag van de jury's 

bekendgemaakt bekendmaking en uitrei
king van de Prijs Anton Van Wilderode voor 
leerlingen van de derde graad van het Sekun-
dair Onderwijs, de Prijs Basiel De Craene 
voor debutanten uit het Fonds Maria Bonquet 
en de Poezieprijs van Merendree 1993, ge
schonken door de Cultuurkommissie van de 
gemeente Nevele 

Tot slot spreekt Antoine Van Speybroeck, 
burgemeester van Nevele-Merendree en 
voorzitter van de vzw Basiel De Craene 

De namiddag wordt opgeluisterd door het 
koperensemble Kalison 

In de tent kan u doorlopend terecht aan de 
standen met ondermeer poezietijdschriften-
en uitgaven 

Voor het aperitief en het middagmaal dient 
voor 15 augustus te worden ingeschreven 
aan 500 fr per persoon op rek nr 449-
5620721-36 t a v Basiel De Craene vzw 

In de tent op het Poezeplein is er ook 
gelegenheid om de meegebrachte brood
maaltijd te gebruiken Er is koffie en fnsdrank 
te bekomen 
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TOERISME 

FIETSTOCHT DOOR KATHARENLAND 
De Katharen zijn de ketterse gemeenschap 

uit de twaalfde en dertiende eeuw die in de 
Franse Languedoc, aan de voet van de 
Pyreneeën, hun geloof beleefden en zich 
tegen inquisiteurs en kruisvaders in burchten, 
gebouwd op de hoge bergtoppen, ver
schansten De mountain bike is die stevige, 
dikbandige alle terremenfiets die sinds een 
vijftal jaar geheel jeugdig West-Europa ver
overd Escape is de Leuvense reisorganisatie 
die de sublieme idee bedacht en uitwerkte 
om een en ander te kombineren En wij, wij 
wilden het ook allemaal wel eens meemaken 

De formule van de katharentocht is een
voudig Een zevendaags mountain bike-tra-
jekt van om en bij de 60 kilometer per dag 
doorheen een schitterend en relatief onge
rept stukje Frankrijk De katharenburchten 
bereiken en bezoeken is de steeds weerke
rende uitdaging 

Met zes deelnemers vertrokken we op n 
zondagmorgen vanuit het stille stadje Axat 
Een 34-jange ingenieur als oudste deelne
mer, een 17-jarige, en zéér wilskrachtige 
scholiere als jongste van de sportieve bende 
Het was warm en zonnig, wat in deze streek 
blijkbaar met altijd het geval is Een van de 
twee begeleiders had de tocht vorig jaar 
meegemaakt in somber weer en pakte uit met 
heroïsche modderverhalen 

Geen modder gedurende deze tocht, maar 
toch wel een beetje heroïek De tweede dag 
al, toen de route ons naar de burchten 
Queribus en Peyrepetuse leidde Klimtochten 
van telkens bijna 7 kilometer met verraderlijke 
en uiterst steile laatste honderden meters De 
kleinste versnelling is nauwelijks rond te 
krijgen Maar een voet aan de grond zetten is 
een kapitulatie die je jezelf met kunt aandoen 
En de drinkbus is dan al lang leeg En warm is 
het En af en toe komt een auto langs je 
gereden 

Ook Montsegur, Puilarens, Rennes-le-Cha-
teau en vele andere venijnige klimmen en 
schitterende arendsnesten worden beklom
men Het zijn behoorlijk lastige tochten, maar 
een superatleet moet men met zijn Tot ieders 
tevredenheid werd ruim tijd genomen om 
regelmatig te zwemmen of om gewoon de 
bergen en dalen te bewonderen 

Ook de echte ,,bikers" vinden in dit katha-
rengebied een gedroomd parcours Geite-
paadjes, weggetjes bestaande uit weinig 
meer dan grote keien, boomstronken en 
karresporen en bossen vormen een uitda
ging voor de technische rijder En hoe hoger 
men klimt, hoe langer men afdaalt Vele 
voorzorgen konden toch met verhinderen dat 
een valpartij, uiteindelijk zonder veel erg, ons 
even opschrikte Het gebeurde na een haar
speldbocht \\\üens de afdeling van de Peyre
petuse De volgwagen was echter in de buurt 

en de ongelukkige was bovendien verpleger 
van beroep De schaafwonden kregen de 
beste verzorging 

De groep van acht kon het best met elkaar 
vinden Solidariteit tussen fietsers is groot, 
hoewel toch ijveng werd gestreden om een 
denkbeeldige bolletjestrui Het slapen ge
beurde in snel opgezette tentjes, soms op 
een kamping, meestal in de vrije natuur 
Escape had vooraf idyllische plaatsjes uitge
zocht waar wel steeds water aanwezig was 
Zoals een vervallen boswachtershuis, aan de 
rand van een bos, met nergens in de omge
ving ook maar iemand te bespeuren, maar 
met toch een kraantje „eau potable" De 
geïmproviseerde barbecue smaakte er heer
lijk 

Het eten 's avonds werd gezamenlijk klaar
gemaakt met behulp van een gaskonvektor 
Lekkere en voedzame maaltijden, met voor
gerecht en dessert, alles in dezelfde gamelle 
Verorberd bij toortslicht We kwamen heus 

mets tekort En ook was daar steeds, dis-
kreet, ons schopje 

Reizen met Escape is een plezante beleve
nis, enigszins in het verlengde van de scouts-
kampen, maar met echt goedkoop 

De ,,pelgrimsweg naar de katharenburch
ten" kost 18 540 frank, de huur van de 
degelijke en goed geoliede fiets inbegrepen 
Niet inbegrepen is het vervoer naar de start
plaats en de ingangsticket van de diverse 
burchten De uitwisseling van adressen voor 
de aanvang van de tocht maakt het wel 
mogelijk om de verplaatsingskosten te delen 
Maar geld of thuis is het laatste waaraan met 
denkt, op pelgrimstocht 

Filip Delos 

- De reisorganisatie Escape Sports organiseert 
allerhande avontuurlijke en sportieve vakanties. 
Escape Sports is gevestigd in de Redingenstraat 
27 te 3000 Leuven. Tel: 016/20.76.76 - Fax: 
016/20.53.23. Elke werkdag ban 9 tot 17 uur. 

DE KOMMEL, 
EUREGIO-TREFPUNT INVOEREN 

(Piihli mededeling) 

De Voerstreek blijft het trefpunt voor mensen die 
een groene en gemoedelijke vakantie wensen Voor 
hen IS er zeer onlangs een nieuw onderdak bijgeko 
men met name het hotel-restaurant taverne De Kom 
mei in s Gravenvoeren De gelegenheid is een rustiek 
hotel waar families, zakenlui groepen - ja, zelfs 
feestnummers' - welkom zijn 

EUREGIO-TREFPUNT VOOR... 

De Kommel ligt aan schrik met Kerkhofstraat 
maar buiten de naam heeft het trefpunt mets met deze 
ietwat rare omschrijving te maken Integendeel, de 
prachtige ligging met panoramisch uitzicht is een feest 
voor iedereen die een ideale uitvalsbasis zoekt voor 
streekverkenning of eigen-zinnige toeristische trips 

Wie het met zover zoekt logeert op wandelafstand 
van de dorpskern 

...TOERISTEN... 

Wat biedt De Kommel'> 11 zeer komfortabele 
kamers met bad, douche TV en telefoon Families 
(tot 4 personen) kunnen een kamer betrekken met 

speciale tarieven voor kinderen, maar ook met bie-
zondere voorwaarden voor groepsverbhjven vanuit 
De Kommel stevig op slap gaan is een lust voor 
familie(s) of groepen 

Achteraf smaakt de kuhnair verfijnde burgerkeu
ken des te beter' 

...ZAKENLUI... 

En omdat, doeners ook welkom zijn werden voor 
hen alle mogelijkheden voorzien, zo kunnen zij vanuit 
De Kommel verder zaken blijven doen een aangepas
te vergaderruimte met telefoon fax, PC, fotokopie, 
verkeersinfo en werkfaciliteiten op de eigen kamer 

En natuurlijk staan, wat in het wereldje genoemd 
wordt, de „just in time menu's zo klaar' 

...STREEKVERKENNERS 

't Meest aantrekkelijk van De Kommel is het aanbod 
voor „kleinschalige happenings' tot 20 mensen, fami
liefeesten en vergaderingen Maar bovenal zal de gast 
wat graag de schreden richten naar de sfeervolle 
taverne met- specialiteiten, door de baas Euroregio-
snacks genoemd 

In Vlaanderen is de Voerstreek het gebied dat met 
alleen het verst van de zee verwijderd ligt maar ook 
het hoogst boven zeeniveau uitsteekt en dat is aan het 
klimaat en de natuur te merken De natuur van 
Voeren, die boeiende zo verscheiden en goed be
waarde rijkdom wandelend ontdekken is wat de streek 
zo aantrekkelijk maakt 

- Wie er alles wil van weten kan terecht bij Stanny 
en M -Rose Brouwers De Kommel, Kerkhofstraat 
117d te V% 's Gravenvoeren (tel fax 041/810 185) 
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EEN KAMPIOEN 
VAN DEZE TIJD 

D
E Indurains zijn mensen die we
len dat niets vanzelf komt. Dat 
alles moet verdiend worden. 
Het graan groeit niet zonder 
zaaien of zonder zon en regen. 
De natuur moet inderdaad mee-
willen. Tegen de overmacht, de 
tegenslag is geen mens be
stand. Indurain is zich daarvan 
bewust. Vandaar zijn relative
ringsvermogen. Zijn zogeheten 

berekende bescheidenheid. Ook in momen
ten van overloos geluk zal hij geen tegen
stander uitdagen of onderschatten. Indurain 
reed zes Tours vooraleer een eerste keer te 
winnen. Eerst leerde hij meerijden, daarna 
leerde hij „la grande boude" uitrijden en 
pas daarna begon hij aan winnen te den
ken. Hij begon met tweemaal op te geven 
alvorens in 1987 zevenennegentigste te 
worden... Vervolgens eindigde hij als 47ste, 
17de en 10de. Daarna was het raak. En 
hoe. En nog steeds. 

VERGELIJKINGEN 
Met drie Touroverwinningen vervoegt In

durain legenden als Philippe Thys, Louison 
Bobet en Greg Lemond. Anquetil, Merckx 
en Hinault blijven met vijf Tourzeges nog 
buiten schot. 

Indurain wordt dezer dagen vaak met Jac
ques Anquetil vergeleken. Omdat Ie Nor
mand de basis voor zijn suksessen ook in 
de individuele tijdritten legde. Daarna reed 
MaJtre Jacques puur defensief. Een kompu-
ter op twee wielen avant la lettre. 

De vergelijking is begrijpelijk maar niet 
helemaal juist. Anquetil won immers zijn 
eerste Tour als drieëntwintigjarige debutant. 
Dat was dus andere koffie. Het kan de ou
dere lezer gek in de oren klinken maar 
misschien moeten we Indurain vergelijken 
met... Louison Bobet. De bakker van Saint-
Méen was immers achtentwintig toen hij de 
eerste van zijn dne Tours (ook op rij!) won. 
Voordien had hij ook al twee keer opgege
ven en was geëindigd als vierde, derde en 
twintigste. 

Bovendien was Bobet ook een „kam
pioen van de arbeid". Een kampioen met 
een bijna ascetische levenswijze die voor 
elk sukses moest vechten. Hij deed dit wel
licht met méér panache en een ander tem

perament dan Indurain maar daar kunnen 
verklaringen voor gevonden worden. De tij
den waren anders. Er werd geen drie weken 
lang ,.gevlamd" aan rekordgemiddelden. 
De renners namen in die jaren nog tijd om 
te rekupereren ,,op de fiets". Zelfs onder de 
dwingelandij van kannibaal Merckx was ef
fen uitblazen nog mogelijk. Vandaag niet 
meer. De druk is veel te groot geworden. De 
sponsors drummen op de stoep. Ze willen 
suksessen. Er wordt nog enkel gesproken 
over onmiddellijk rendement. Er mag nooit 
gefaald worden. Indurain won voor Banesto 
drie Tours en twee Giros op rij maar wist in 

Ze hebben het moeilijk met Mi
guel Indurain, de jongens van de 
velo. De boerenzoon uit Navarra 
is geen danl<baar mediafiguur. 
Hij legt nooit ronkende verklarin
gen af. Hij jaagt geen mens tegen 
zich in het harnas. Hij is de gebo
ren eenvoud. Eén en ander wordt 
verklaard door zijn afkomst. Indu
rain, de oudste zoon tussen vijf 
kinderen, groeide op met de na
tuur. Hij at zijn dagelijks brood -
niets meer en niets minder - in 
dankbaarheid. Hij wist zijn 
ouders werken van de ochtend 
tot de avond zonder klagen. Zon
der uitbundigheid ook maar zich 
terdege bewust van hun eigen
waarde en onafhankelijkheid. 

Parijs niet of zijn sponsor volgend jaar nog 
wel zou voortdoen... Het wil wat zeggen. 

F KEER? 
Het IS waar dat Indurain maling heeft aan 

spektakelnummers. Aan inspanningen die 
mets opbrengen. Hij heeft daar zijn redenen 
voor. Hij kent zijn grenzen en beperkingen. 
Hij weigert allures van onovenA/innelijkheid 
aan te nemen. Hij beseft maar al te goed 
hoeveel noeste, onopvallende maar onafge
broken arbeid hij heeft moeten verrichten 
om de top te halen. Zijn palmares zegt daar 
veel over. Zo reed hij zeven Ronden van 
Spanje zonder ooit te winnen. Driemaal gaf 
hij op. Hij eindigde verder als 84ste, 92ste, 

Indurain heeft lak aan spektakel. Al 
zou je dat op deze foto niet zeggen. 

(foto epa) 

7de en 2de. Hij was dus nooit een natuurta
lent dat maar hoefde te verschijnen om te 
winnen. Indurain kreeg niets cadeau. 

Er werd, terecht misschien, geklaagd over 
het gebrek aan spankracht in deze Tour. De 
spankracht van de Ronde is doorgaans om
gekeerd evenredig groot aan... het meester
schap van de overwinnaar. Mag men dit 
laatstgenoemde verwijten ? 

Waarmee we met gezegd hebben dat In
durain zeker nog een vierde en misschien 
zelfs nog een vijfde keer kan winnen. 

Veel zal afhangen van de eigen motivatie 
en van de gedrevenheid en het zelfvertrou
wen van de tegenstanders. Indurain moet 
immers altijd en overal tachtig kilo lichaams
gewicht meesleuren. Dat blijft zeer veel en 
moet vroeg of laat tol eisen. Daar staat 
tegenover dat zelfs de beste tegenstanders, 
Rominger inbegrepen, nog altijd één of 
meerdere zwakke dagen kennen. Rominger 
verloor de Tour in de eerste week. Hij en 
zijn ploeg werden verrast door het tempo en 
overmand door de tegenslagen. Nadien her-
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In het klassement van de Tour vielen de Vlaamse wielrenners niet zo snel op, 
maar als er gegrapt en gegrold mocht worden, stonden ze op de eerste rij. 
Demonstreert Peter De Clercq op deze foto met een dubbele nul-bril misschien 
de povere rezultaten van zijn ploeg ? (foto Reuter) 

stelde de Zwitser zich schitterend en won 
nog drie ritten maar hij kon de gele trui op 
geen enl<ele col uit de wielen rijden. Wereld
kampioen Bugno werd een schim na één 
week illusies wekken. Hij eindigde op veer
tig minuten. Chiapucci verloor de tour in 
de... eerste Alpenrit. Belofte Zulle bleek nog 
te groen achter de oren. Hij had vijf kwartier 
meer nodig dan Indurain om de tour af te 
maken. Probeer het allemaal maar uit te 
leggen. 

De Tour leende zich overigens tot veel 
merkwaardige vaststellingen. Onder de eer
ste tien van de eindstand vinden we negen 
verschillende nationaliteiten. Drie, of moeten 
we zeggen vijf, enorme verrassingen: de 
Pool Jaskula, éénendertig en derde, de Co-
lumbiaan Mejia, en de Deen Rils. En verder 
onze eigen Johan Bruyneel en de Oekraïner 
Poelnikov. Hem Verbruggen, de vader van 
de mundialisering van de wielersport, zal 
nooit zo stout gedroomd hebben. Andere 
onthutsende konklusie: de eerste Fransman 
eindigde vijftiende, de eerste Nederlander 
vijfenveertigste. We moeten stoppen of we 
gaan onszelf nog als een groot wielerland 
beschouwen... 

KARAKTER 
We hebben het al vaker geschreven: zon

der karakter, ambitie, gedrevenheid en vol
hardingsvermogen wordt niemand kam
pioen. 

Nog vonge week smeekten we Johan 
Bruyneel in zijn eigen kansen te willen gelo
ven en niet tevreden te zijn met de vijftiende 
plaats wanneer hij veertiende kan eindigen. 
Bruyneel heeft in de laatste Toura/eek de 
verwachtingen overtroffen en zijn ploeg 
Once voor een ware afgang behoed. 

Bruyneel kan veel meer dan hij zelf wil 
geloven. Hij mag niet voor zijn verantwoor
delijkheden terugdeinzen. Hij schikt zich 
nog te graag in een dienstbare rol. Breu-
kink, zijn zogeheten kopman, maakt al jaren 
veel lawaai voor niets. Johan is oud genoeg 
om een en ander in te zien en ernaar te 
handelen. Bruyneel is immers onze enige 
rondehoep in deze bange dagen. Zijn aan
leg IS veelzijdig. Hij kan tijdrijden, hij durft 
spurten, hij valt niet achterover op de eerste 
de beste molshoop, hij durft ondernemen. 
Hij kweekte karakter door beproevingen in 
zijn privé-leven. In tegenstelling tot het gros 
van onze renners trok hij er na één week 
koersen geen streep onder. 

RODE U\NTAARN 
Museeuw verdient natuurlijk ook enig res-

pekt. Hij droeg twee dagen de gele trui en 
spurtte tot in Parijs vruchteloos achter een 
ritovenwinning. Ook hij was in de eerste 
Tounweek voor alles een wegbereider voor 
Cipollini die op de eerste de beste col node 

moest afhaken. We betwijfelen of de veelge-
loofde ploegleider Patrick Lefevere in deze 
zijn kaarten wel verstandig schudde... 

Achter alles geraakten veertien landgeno
ten in Parijs. Enkelen van hen zagen we 
zelden of nooit in de wedstrijd. Koereurs die 
nochtans een reputatie moesten ophouden: 
Sergeant, Dernies, De Clercq, Peeters en... 
Edwig Van Hooydonck. De tweevoudige 
winnaar van de Ronde van Vlaanderen be
stond het als laatste in de Franse hoofdstad 
aan te komen. Honderdzesendertigste. We 
hebben er moeite mee. En veel zelfs. Voor 
vijf jaar gold de Kempenaar nog als „de" 

absolute belofte. Men sprak van een kleine 
Merckx. Edwig heeft de venwachtingen niet 
kunnen inlossen. Daar zullen wel redenen 
voor worden aangevoerd maar desondanks 
blijft het een harde noot om kraken. 

In L'Equipe lazen we dat hij met zo zwaar 
tilde aan die rode lantaarn, dat hij in de 
koers gebleven was omdat de ploegleiding 
dat wilde, dat hij de Tour zo gauw mogelijk 
wil vergeten om...het volgende seizoen voor 
te bereiden. Zo verneemt een mens nog 
eens wat. 

Flandrien 

NIET TE GELOVEN 
Alles is mogelijk in gekommercialiseer-

de topsport. In Marseille bestond Jean-
Pierre Bernès - het vermeende brem 
achter de omkoopzaak Marseille-Valen-
ciennes - het een ereronde te lopen voor 
de openingsmatch van de Franse kompe
titie. Een paar dagen eerder was hij voor
lopig vrijgelaten zonder van enige smet te 
zijn witgewassen. Geen vierentwintig uur 
na afloop van de match diende Bernès 
dan zijn ontslag in als manager van de 
klub en we veronderstellen dat hij daartoe 
goede redenen moet hebben gehad. 

Het wordt nu afwachten hoe de zaak 
afloopt. Het onderzoek is met gedaan. 
Bernès blijft ontkennen. Ondanks de be
wijzen evident zijn. Het omkoopgeld is 
terecht en de herkomst geïdentificeerd. 

We moeten erkennen dat de Belgische 
Voetbalbond destijds moediger en door

tastender optrad m soortgelijke affaires. 
Beerschot werd met „minder bewijzen" 
naar tweede klasse gestuurd en ook 
Standard werd niet ontzien toen de waar
heid aan het licht kwam. Ere wie ere 
toekomt. Zou de Franse Voetbalbond, die 
blijkbaar met andere dan sportieve belan
gen rekening houdt en hoopt dat het 
gerecht ,,haar" vuile was wil doen, dan 
echt niet beseffen dat de eerste opdracht 
de geloofwaardigheid van de sport be
treft? Overigens hebben er zich in de 
rand van de affaire die Frankrijk op zijn 
kop zette een reeks andere problemen 
gesteld. Omtrent de persvrijheid en het 
recht op privacy bijvoorbeeld. 

Bernard Tapie en zijn medewerkers 
deinzen inderdaad voor niets of niemand 
terug. Ze wanen zich God in Frankrijl^ en 
misschien zijn ze dat nog ook. 
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MEESTER VAN DE GRIEZEL 

Het landhuisje van E. Allen Poe in Fordham Village, een van de groene 
buitenwijken van New York, werd steeds meer ingesloten door de oprukkende 
stad. 

Edgar Allan Poe werd geboren in Boston 
(19 jan 1809) als zoon van rondreizende 
toneelspelers Op tweejarige leeftijd werd hij 
door zijn ouders verlaten en geadopteerd 
door de koopman John Allan Hij werd later 
wegens speelschulden van de universiteit 
van Virginia weggestuurd, ontvluchtte vervol
gens het kantoor van zijn stiefvader, om dan 
nog enige jaren een opleiding aan de militaire 
akademie te volgen 

Hl) was werkzaam als joernalist en redak-
teur bij verschillende tijdschriften Hij debu
teerde met gedichten die in 1827 werden 
gebundeld in Tammerlane and other poems, 
een bundel die verscheen in 1845 The 
Raven and other poems 

DRANK EN DRUGS 

HIJ was ondertussen verslaafd geraakt aan 
drank en verdovende middelen, wat zijn hal
lucinaties betreffende het leven en de dood 
verstevigde, wat dan weer tot „inspiratie" -
het IS bekend dat opium enkel de gevoelens 
binnenin stimuleert - van zijn griezelig fan
tastische verhalen leidde Verhalen die hem 
bekendheid zouden brengen, meestal detek-
tiveverhalen met S Auguste Dupin in de 
hoofdrol Het verhaal-procede van de mis
daadroman - de weergave van de feiten in 
omgekeerde volgorde - is trouwens van 
hem afkomstig 

Tot zijn bekendste boeken horen De 
moorden in de Rue Morgue, De Goudkever, 
Fantastische vertellingen en Hef verhaal van 
Arthur Gordon Pym uit Nantucket 

Poe stierf in Baltimore (7 oktober 1849) 
tijdens een bezoek voor een lezing, als ge
volg van overmatig drankgebruik 

BALTIMORE 
in de gids voor Amerika van dr A J van 

Zuilen zul je vergeefs zoeken naar een aan
duiding over het graf van E A Poe Ook het 
rode, bakstenen huis van Poe, met witte deur 
en messing deurklopper is met vermeld Er is 
weliswaar met veel te zien, maar Poe leefde 
hier met zijn tante Clemm en zag hier de 
kleine Virginia, die later zijn vrouw zou wor
den, opgroeien En hier stierf ook de weduwe 
van David Poe 

Daarnaast is er een oud huisje m Rich
mond, Virginia, daterend uit de tijd van Jaco
bus II en waann een museum gewijd aan 
Poe, eveneens vergeten Het is een laag huis 
met drie dakvensters, gebouwd met grote 

zwartberoete stenen Poe woonde er met, 
alleen in een soortgelijk huis in de omgeving 

Hier vindt men een trap en stoelen afkomstig 
uit het huis van stiefvader John Allan, en de 
kandelaars van mevrouw Mary Shew, voor 
wie Poe het gedicht The Bells schreef Ook 
een schilderij, de waterval van de James 
River, door Poe zelf geschilderd en op de 
boven etage de illustraties van J Curling voor 
The Raven, en zelfs een opgezette raaf op 
een tafel, met de tekst Duisternis daar en 
mets meer 

MARIO PRAZ 
In de geroemde Insight Guide over Wash

ington wordt even de naam van Poe ge
noemd in verband met Baltimore, maar zon
der enige verdere kommentaar En dan weet 
je dat de auteur Mario Praz gelijk heeft (Lust, 
dood en duivel, in de literatuur van de roman-
tiek/Huis van het leven) wanneer deze schrijft 
in Het Verdrag van de Slang (snel naar De 
Slegte, voor meer dan 600 biz eruditie aan 
590 fr) ,,Amenka heeft geen enkele tempel 
met een ,,dichtershoek , en zijn eerste dich

ter wiens roem de grenzen van het vaderland 
overschreed, Edgar Allan Poe, heeft een graf 
dat waardig noch passend is Het graf ligt in 
Baltimore Via Lexington Street, Fremont Ave 
nue en Fayette Street, brede straten in de 
troosteloze volkswijk Bloomsbury, bereikt 
men het kleine kerkhof waar zich het graf van 
Poe bevindt Niets plechtigs in de omgeving 
een hoge, rode behangselfabnek een school 
beheersen deze hoek waar de tram knerst, en 
het graf lijkt op een plompe suikerpot van een 
boerenservies, met een zwaar deksel en 
marmeren zijkanten die zo afgesleten zijn 
door de weersinvloeden dat het gezicht van 
de dichter in het medaillon onherkenbaar is 

De lier, de acanthusbladeren zijn op een 
alledaagse manier uitgevoerd, erachter, op 
de muur hangt een marmeren plaatje dat 
afgesleten is door de regen en dat een 
roestig bronzen versiering draagt waann een 
hulde IS gegraveerd van toegewijde Fransen 
en het graf en de grafsteen bieden de tneste, 
vervallen aanblik van dingen die jaren achter
een op de binnenplaats van een uitdragenj 
hebben gelegen 

> 

31 WIJ - 29 JULI 1993 



MENGELWERK 

VIRGINIA CLEMM 
In de Insight Guide over New York krijgt het 

huis dat E.A. Poe kocht in 1846 enkele regels. 
Dat was een afgelegen boerderij-cottage in 
Fordham Village, toen een van de groene 
buitenwijken van New York. Poe gebruikte 
bijna al zijn geld, verdiend met het schrijven 
van krantenartikels. Schreef G.B. Shaw niet 
over hem: Hij was de grootste dagbladkriti-
kus van zijn tijd: hij wees onmiddellijk de 
belangrijkste Europese literaire werken aan, 
wanneer de Europese kritici nog wachtten tot 
iemand het hen voorzei. 

Hij hoopte, naast de stilte nodig om te 
schrijven, nog meer de zuivere lucht en de 
rust te vinden die nodig waren om zijn jonge 
vrouw, Virginia Clemm, te genezen. De bur
gerij was geschokt geweest toen Poe in 1835 
zijn 13-jarig nichtje tot bruid nam, maar nu 
tien jaar later waren ze nog steeds samen. Na 
in Philadelphia te hebben gewoond, waren ze 
naar de stad N.Y. gekomen, wat echter Virgi
nia te veel werd. 

Maar het was al te laat voor Virginia, haar 
gezondheid ging zienderogen achteruit, en 
nu raakte ook nog hun geld op. Poe had 
belegd in The Evening Post, maar die ging 
failliet. In minder dan een jaar stierf Virginia, 
maar Poe bleef, zich wentelend in zijn verdriet 
en tegelijkertijd zijn mooiste verzen schrij
vend met het melancholische en melodieuze 
Annabel Lee en The Bells. 

Hij kwam de dood van Virginia nooit echt te 
boven en probeerde zelfs zelfmoord te ple
gen, om dan later ver van huis in Baltimore te 
gaan sterven. 

REDDING 
Latere bewoners zagen het New Yorkse 

huis steeds meer ingepalmd worden door de 
tentakels van de stad. Pas aan het begin van 
deze eeuw waren het enkele literaire entoe-
siastelingen die konden voorkomen, dat 
Poe's laatste, echte huis, afgebroken werd. 
Ze maakten zoveel heibel dat het stadhuis 
een speciaal park kreëerde, op een meer 
geschikte en dichtbij gelegen plaats, waar
naar het huis in 1913 in zijn geheel werd 
verplaatst. 

Omringd door bomen, is het een oase van 
rust, waar meer dan 5.000 bezoekers uit de 
hele wereld, jaarlijke passeren. De meubels 
en enkele persoonlijke zaken zijn nog origi
neel, maar het is vooral de sfeer die telt. Er is 
de kamer waar Poe getuige was van het 
sten/en van Virginia. Je kijkt door het raam 
waardoor ook Poe dikwijls moet hebben 
gekeken, misschien wel de komplekse ver
zen van zijn Annabel Lee citerend. 

In ieder geval vergeet je dat de gore wijk, 
The Bronx, daarbuiten ligt en zie je andere 
beelden. 

ACHT VAN LATEM 
Nog tot 12 september lopen op 6 

plaatsen in en rond St.-Martens-Latem 
onder de noemer Acht van Latem niet te 
missen tentoonstellingen. 

Op de Artiestenzolder van het Latem-
se gemeentehuis hangt werk van Gus-
tave Van de Woestyne, in het Museum 
Gevaert-Minne in de Latemse Kapittel-
dreef van Valerius De Saedeleer. 

In het Museum Dhondt-Dhaenens in 
Deurie kunnen Binus Van Den Abeele 
en George Minne bekeken worden. Een 
boogscheut verder wacht werk van 
Gust De Smet'm het naar hem genoem
de museum. 

Van Albert Servaes kan werk bekeken 
worden in het Molenhuis van Bachte-
Maria-Leerne en buiten Latem, in het 
Museum van Deinze en Leiestreek is 
werk te zien van Constant Permeke en 
Frits Van den Berghe. 

Acht grote namen, acht keer hoge 
kwaliteit! 

Al deze tentoonstellingen zijn open 
van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17u.30, 
dinsdag is de gezamelijke sluitingsdag. 

Eén toegansprijs voor alle tentoon
stellingen kost 200fr., de katalogus 
300fr. Alle inlichtingen bij VW-Deinze; 
09/386.23.23. Bezoeken en Leietrip sa-

f f f 

men zijn ook mogelijk. Info: Golden 
River Line Rederij: 09/225.15.05. 

Op de tentoonstellingen is het boek 
over Albijn Van Den Abeele te koop aan 
voordeelprijs: 1.450fr. 

Willem Sneer 

SATERDAG 

AHASVERUS 
„Brood 1fr. duurder" 
las Ahasverus 
Kruimeldieven 

Sa bena failliet 

• 

IVlick Jagger 
weldra in Rocic'n'rollstoel 

* 

Zomer '93: straits verkiezing 
IVlis Sissippi 

Na botsing ...MiGraine 

* 

Zetduivel: 
Renteschreeuwbal 

IVlag boer Van Paemel 
nu oot( baron worden? 

Sarajevo: alleen Wiiiy geloofde nog 
in Ciaes 

Zetduivel: 
IVIen Itan geen twee metsers 
tegelijlc dienen 
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HERSENBREKER 
OPGAVE 189 
HORIZONTAAL 

2 
7 
9 

11 

14 
15 
16 

19 
21 

22 

23 

Geborsteld diertje (4) 
Knipwerktuigen voor militairen' (12) 
In dit geval is alles gezegd wat ervan 
gezegd kan worden (10) 
Pijnlijk bericht over de inhoud van de 
geldlade (9) 
Met gezwinde spoed (4) 
Klanten bedienen (8) 
Wat voor anderen wellicht het plegen van 
een mishandeling zou zijn, is noodzake
lijk om te kunnen voetballen of wielren
nen (7) 
Terug (6) 
Moet je zaaien als je storm wild oogsten 
(4) 
Voor zo'n toestemming moet je hogerop 
zijn (10) 
Op Franse wijze stompzinnig (7) 

VERTIKAAL 

10 
12 
13 

Werd minder en minder (5) 
In veiligheid gebracht, gelukkig (5) 
Dat hoor je van de bel, van de messen en 
vorken, en van de losse geldstukken in je 
zak (8) 
Totaal verziekt (7) 
Eentonige loofboom (2) 
Voor 't antwoord op deze vraag heb je 
een spiegel nodig (3, 3, 2, 5) 
Dit verschijnsel verraadt onzekerheid (6) 
Flink nsiko gelopen tijdens de reis (7) 
Blijvende gewassen (7) 

17 

18 

Dit dier kan zich over zichzelf voortbewe
gen (3) 
Zulke gronden zijn door iemand nagela
ten (5) 

20 Maakte er een allegaartje van (6) 

24 Dit kledingstuk is met aan mode onder
hevig (2) 

OPLOSSING OPGAVE 187 
Horizontaal: 1 ploeg, 5 vaststellen, 8 
onderkruiper ,9 had, 10 groeiden, 11 
duiker, 12 toga, 13 gevaarte, 15 
geleur, 17 Ton, 18 wals, 19 orgel 

Vertikaal: 1 paternosterkraal, 2 oplei
ding , 3 goederen (of goede ren), 4 
aan de dijk gezet, 6 terugdraaien, 7 
Torhout, 14 echo's, 16 loer, 18 we 

Els van Bellingen uit de Guido Ge-
zellelaan 11 in 2570 Duffel wint een 
prijsje. Haar gele briefkaart met de 
juiste oplossing van opgave 187 werd 
uit de korrekte inzendingen geloot. 

Wij verwachten uw gele briefkaart 
met de juiste oplossing van opgave 
188 ten laatste maandag 23 augustus 
(we zijn 3 weken met vakantie!) op de 
redaktie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Tot en met opgave 186 van de Her-
senbreker (geplaatst op 8 juli) zijn 36 
opgaven verschenen waarbij elke fout 
loze inzending met een punt werd be
loond Wie 10 punten vergaarde, kon op 
een beloning rekenen De namen van 
deze gelukkigen zijn suksessievelijk in 
WIJ afgedrukt, voor het laatst in ons 
blad van 15 juli Daar hebben zich 
sindsdien bijgevoegd Anne de Cock 
(Denderbelle), Guy De Haeck (Halle) 
Lisette Mertens (Lommei), Jan Poot (Za-
ventem), Machteld Uyttersprot (Hekel-
gem) en Jan de Zaeger (Emblem-
Ranst) 

Intussen hebben verschillende ,vas 
te deelnemers een tweede, en sommi
gen zelfs een derde ronde van 10 pun 
ten volbracht Daarbij zijn hoge scores 
gehaald, wat blijkt uit de rangschikking 
per 8 juli 

32 punten voor Marcel Iserentant 
(Brugge) 

31 punten voor Wilfried Maertens 
(Izegem) en Mark Van de Walle (Aalter) 

30 punten voor Jan van Borm (Bor-
nem Mariekerke) 

27 punten voor Linda De Meester 
(Gent), Kurt Van Sassenbroeck (Sijse-
le), Rita Verlinden (Bonheiden) en Gus-
ta Verhaegen (Antwerpen) 

26 punten voor Louis Mons (Herent) 
en Gabriel Vandenbroucke (leper) 

23 punten voor Urbain Griel (Water-
vliet) en William van Daele (Brussel) 

22 punten voor Johan Depestel (Roe-
selare) 

21 punten voor Jan Vandooren 
(St Martens-Latem) en Jozef Verhae-
ghen (Kruibeke) 

20 punten voor M Martens (Ichte-
gem) 
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TELEVISIE 

ZATERDAG 31 JULI ZONDAG 1 AUGUSTUS MAANDAG 2 AUGUSTUS 
TV 1 
17 30 Vuurtoren, kinderprogr , 17 52 Samson-
clips; 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 Gered 
door de bel, komische serie 18 40 Vlaanderen 
Vakantieland, Provinciedomeinen O VI en The 
Borders, 19 20 Joker- en lottotrekking; 19 30 
Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, weekfinale 
20 25 Parker Kane, TV film 
22 10 Vandaag 
22 30 Sport op zaterdag 
23 00 Weekend War, TV-film 

TV 1 
09 00 Samson; 15 30 24 uren van Francor-
champs, autorennen 17 00 Jonge veearts, ge-
zinssene, 17 50 Samsoncllps; 17 55 Tik Tak; 
18 00 Nieuws; 1810 Wonderjaren, komische se
rie, 18 35 Under Southern Skies, dok serie, 19 00 
The Cosby Show, komische serie, 19 25 Medede
lingen; 19 30 Nieuws. 
19 45 Sportweekend 
20 15 The Sunshine Boys, film 
22 00 Vandaag/Sport 
22 20 Ziggurat, kunstprogr 

TV1 
17 25 De wasbeertjes, tekenfilmsene, 17 52 Sam-
sonclips, 17 55 Tik lak; 18 00 Nieuws; 1810 
IVIooi en meedogenloos, serie, 18 35 Secrets, 
sene, 19 03 Buren, serie, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, schattenjacht 
20 10 Meester, hij begint weer, serie 
20 45 Police Story: Monster Manor, TV-film 
22 20 Over m'n li)f, wetensch sene 
22 50 Tips voor trips 
22 55 Vandaag 
23 20 Dame Edna, show-praatprogr 

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 Robin of 
Sherwood, sene, 19 00 Nieuws. 
19 30 Benidorm, sene (herhaling) 
20 00 The Young Indiana Jones Chronicles, sene 
20 50 Bullitt, film 
23 40 Nieuws 
23 05 in Love and War, film 

Ned. 1 
08 00 Alles kits, kinderprogr , 12 00 Studio sport: 
tennis; 1753 Nieuws; 1800 Nieuws; 1815 Se
samstraat humeur, 18 33 World of golf, kursus 
19 01 Hoe voelen we ons vandaag?, komische 
reeks 19 29 All together now, komische sene, 
20 00 Nieuws. 
20 25 La soupe aux choux, film 
22 08 Paradijsvogels, portretten 
22 40 Prisoner of Rio, film 
00 31 Nieuws 

Ned. 2 
13 00 Nieuws, 17 10 Eindeli|k thuis, jeugdfilm, 
18 00 Nieuws; 18 20 Top 40, hitparade, 18 55 
S.O.S. ter plekke, reddingsakties 19 20 Veronica 
Reisgids, vakantiemag , 19 50 Step by step, komi
sche sene 
20 20 Magnum P.I., sene 
21 10 Veronica goes Asia, reisverslagen 
21 40 Privédetektive Zore, sene 
23 15 Countdown late, ABBA-special 
00 05 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws, 17 35 Het meisje uit het jaar 3000, 
jeugdsene, 18 00 Nieuws; 18 23 Dieren centraal, 
natuurdok, 18 50 Studio sport; 19 21 Lingo, 
woordspel, 19 50 The flying doctors, sene 
20 40 Zappelin, gebeurtenissen 
21 30 Hoteldebotel, komische serie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 45 Nova, aktualiteiten 
23 21 Kinsey, dramaserie 
0015 Studio Sport 
00 22 Nieuws 

TV2 
14 40 Ronde van Frankrijk, Montpellier-Perpignan 

VTM 

17 00 Tekenfilm; 17 15 Star Trek, the next gene
ration, SF-sene, 18 00 Nieuws; 18 05 Tekenfilm; 
18 10 he A-team, aktieserie, 19 00 Nieuws; 19 30 
Benidorm, sene. 
20 00 Caddyshack, film 
22 25 Nieuws 
22 50 Bangkok Hilton, film 

Ned. 1 

13 00 Studio Sport: tennis; 16 05 Medeklinker, 
religieuze muziek 16 29 Waar blijf je anders?, 
diskussie 16 59 Miniatuur; 17 53 Nieuws; 18 00 
Nieuws; 18 09 Nijntje, tekenfilmsene, 1815 Se
samstraat, vakantie, 18 33 Leidsekade live, Ray
mond Van het Groenew/oud 19 06 Monte Cristo: 
de toekomst van een schateiland, dok , 20 00 
Nieuws. 
20 15 Noud dit weer!, zomerprogr 
21 16 Brandpunt, aktualiteiten 
21 47 Inspecteur Resnick, politiesene 
23 34 Albertina Sisulu, dok 
00 21 Nieuws 

Ned. 2 
08 53 Nieuws; 11 30 Tros sport; 13 00 Nieuws; 
17 45 Knoop in je zakdoek, teleac 18 00 Nieuws; 
18 10 The A-leam, aktieserie, 19 00 Candid Came
ra, kameragrappen, 19 20 De Grootmogols, tele
ac 
19 56 Flair, TV-film 
21 33 Ongewenste liefde in de spreekkamer, dok 
22 23 Op zoek naar de bronnen van onze bescha
ving, dok sene 
23 23 De specialist II, teleac 
23 28 Nieuws 

Ned. 3 
08 00 Villa Achterwerk, kinderprogr, 10 00 
Nieuws; 17 55 Paardesport; 18 30 Nieuws; 18 35 
Socutera; 18 45 Studio Sport; 20 00 Nieuws. 
20 15 Geleerd m augustus, portret Dirk Jan Struik 
22 50 Laughing matters, humor 

TV2 
20 00 Tijd voor Koen, licht klassiek 
20 30 De Groene Pracht van Europa, dok serie 
21 25 Tips voor Trips 
21 30 Nieuws 
22 00 Soda Cracker, film 

VTM 
17 00 Tekenfilm, 17 05 Loveboat, sene, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, detektivesene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin, speiprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 55 Zomerrust, sene 
21 25 The Flying Doctors, sene 
22 15 Nieuws 
22 35 Telefacts, aktualiteiten 
23 10 The trials of Rosie O'Neill, advokatenreeks 

Ned. 1 

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 
dromen, 18 33 Parker Lewis, jeugdsene, 19 00 
Steil achterover, komische sene, 19 28 Ja, na
tuurlijk, natuurdok sene, 20 00 Nieuws. 
20 25 Opsporing verzocht, oproep 
21 19 Hier en nu, aktualiteiten 
21 50 Night of the fox, 2 delige TV-film 
23 21 Miniatuur 
23 24 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 17 00 Matinee klassiek 17 34 
Wetenswaardevol met Wubbo Ockels, geologie, 
17 55 Wegwijzer, tip, 18 00 Nieuws; 18 20 De 
Teenage Hero Turtles, tekenfilmserie, 18 46 Be
kijk het maar, kinderprogr , 19 36 WK Fletscross 
1993 Schijndel, impressie 
20 08 Te land, ter zee en In de lucht, spelshow 
21 04 Schone Schijn, komische sene 
21 39 Wonder boven wonder, dramadoku 
22 30 Tros Aktua: allergieën, dok 
23 00 Het elfde uur, hoogtepunten praatshow 
23 50 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1818 Parabolic 
people, heroes, 18 22 The essential history of 
Europe, Luxemburg, 18 55 Studio sport; 19 23 
Geleerd In augustus, dok 
20 20 The Front, film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA, duidingsmag 
23 06 On the air, komische sene 
23 51 Nieuws 
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TELEVISIE 

T V 1 
17 25 De wasbeertjes, tekenfilmserie, 17 52 Sam-
sonclips; 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 
iUlooi en meedogenioos, serie, 18 35 Secrets, 
serie, 19 03 Buren, serie, 19 25 iVlededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, schattenjacht 
20 10 Schone Schijn, komische serie 
20 40 iMargriet, praatshow 
21 50 NV De Wereid, reportagemag 
22 25 Tips voor trips 
22 30 Vandaag 
22 55 De bommen van 5 april, dok 

TV2 

20 00 Biologie anders bekeken, informatief progr 
20 25 IVlijn hart is vol muziek, vrijetijdsbesteding 
21 25 Tips voor trips 
21 30 Nieuws 
22 00 Seduced, film 

VTM 

17 00 Love Boat, sene, 18 00 Nieuws, 18 05 
Magnum, detektiveserie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad 
van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 35 A casualty of war, film 
22 15 Nieuws 
22 50 Special Squad, politieserie 
23 35 Kortvlaams, kortfilms 

Ned. 1 

17 53 Nieuws, 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 
horen, 18 32 Het grote dierenrijk, dieren van de 
savanne 19 01 The Arctic, natuursene, 19 32 
Growing pains, komische sene, 20 00 Nieuws 
20 25 Onvoltooid verleden, TV-film 
21 32 Televizier special, Terug naar Vietnam 
22 15 Birds of a feather, komische serie 
22 51 Rondom Tien, dikke mensen 
23 32 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 1710 Een moeilijke keuze, jeugd 
film, 18 00 Nieuws; 18 20 Countdown, popmag , 
18 50 Empty nest, komische serie, 19 20 Veronica 
film en video. 
19 55 Homefront, film 
21 30 Veronica goes Asia, reisverslagen 
22 00 Nieuwslijn, aktualiteiten 
22 30 Privédetektive Zore, aktieserie 
23 25 De geschiedenis van het geld, teleac 
00 00 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1818 Antilliaans 
verhaal, dok 18 51 Studio sport, 19 20 Van 
gewest tot gewest, regionaal nieuws 
19 53 Brooklyn Bridge, komische sene 
20 22 Dancing, dok 
21 26 2-metersessies, muziekserie 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 06 Tribeca, sene 
23 58 Nieuws 

T V 1 
17 25 De wasbeertjes, tekenfilmserie, 17 52 Sam-
sonclips; 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 18 10 
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Secrets, 
sene, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, schattenjacht 
20 10 Married with children, komische sene 
20 35 Derrick, misdaadsene 
21 35 'Allo, 'Allo, komische reeks 
22 00 Op de koop toe, konsumentenmag 
22 35 Tips voor trips 
22 40 Vandaag 
23 05 De Nieuwsjongens, komische serie 

TV2 

20 00 Boulevard: Aids, de eerste tien jaar, dok 
20 30 Impressies van een verre oceaan, dok serie 
21 25 Tips voor trips 
21 30 Nieuws 
22 00 Westworld, film 

VTM 

17 00 Super 50; 18 00 Nieuws, 18 05 Magnum, 
detektiveserie, 19 00 Nieuws; 19 30 Rad van For
tuin, spelprogr 
20 00 Anderlecht-Standard, voetbal 
21 50 Vlaanderen mijn land, muzikale ode 
22 15 Nieuws 
22 50 Isabel's Choice, film 

Ned. 1 

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 
cijfers/letters, 18 32 Flipper, jeugdsene, 18 57 De 
Zeppelin, 3-delige jeugdfilm 19 30 Markant ach
terland, achtergrondreportages, 20 00 Nieuws. 
20 25 Mata Hari, musical 
22 08 Brides of Christ, dramaserie 
23 19 Dertigers, sene 
00 08 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 18 00 Nieuws; 1819 Ik weet het 
beter, spelprogr ,18 49 Kelly, jeugdsene, 1913 
Gehandikaptensport; 19 55 Gospel Holland, mu
zikaal portret 
20 24 Harley, film 
21 49 Tijdsein, aktualiteiten 
22 19 Een wereld van verschil, bijbelstudie 
23 21 Antenne: Stalin, dok 
23 34 Studio sport 
00 19 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 17 32 Alfred J. Kwak, tekenfilmse
rie, 18 00 Nieuws; 18 17 Terug naar de natuur, 
komische sene, 18 50 Studio sport; 19 20 Lingo, 
woordspel, 19 46 Zeg 'ns AAA, komische serie 
20 17 Twee voor twaalf, kwisprogr 
21 00 Nieuw Amelands peil, nieuwsoverzicht 
21 10 Radikaal en rechtlijnig, dok 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 05 Law and order, misdaadserie 
23 55 Museumschatten 
00 02 Nieuws 

T V 1 
17 25 De wasbeertjes, tekenfilmserie, 17 52 Sam-
sonclips; 17 55 Tik Tak; 18 00 Nieuws; 1810 
Mooi en meedogenloos, sene, 18 35 Secrets, 
sene, 19 03 Buren, sene, 19 25 Mededelingen; 
19 30 Nieuws. 
20 00 Kapers op de kust, schattenjacht 
20 10 De huisdokter, sene 
21 00 De Prehistorie, Bart Peeters 
21 30 Panorama, aktualiteiten 
22 30 Tips voor trips 
22 35 Vandaag 
23 00 Kijk uit, verkeerstips 
23 05 Night Court, sene 

TV2 

20 00 Biologie anders bekeken, huid, haren, ve
ren 
20 25 Tekens: 2-delige dok. over P.P. Rubens 
21 25 Tips voor trips 
21 30 Nieuws 
22 00 Oriana, film 

VTM 

17 00 Tekenfilm; 17 10 Love Boat, serie, 18 00 
Nieuws, 18 05 Magnum, detektivesene, 19 00 
Nieuws; 19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 40 Tien om te zien, show 
21 45 Rescue 911, reddingsoperaties 
22 15 Nieuws 
22 50 Lovejoy, sene 
23 45 The Young Riders, westernserie 

Ned. 1 

17 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 15 Sesamstraat, 
wegen, 18 33 Parker Lewis, komische sene, 18 59 
Nieuw leven, natuurdok , 1 9 49 Pink Panther; 
20 00 Nieuws. 
20 27 Jessica Fletcher, serie 
21 17 Kenmerk, aktualiteiten 
21 47 Wilde Ganzen 
21 54 Oostenwind, vertelling 
22 33 Jonge mensen op het koncertpodium 
23 18 Nieuws 

Ned. 2 

13 00 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 20 Ik weet het 
beter, spelprogr , 18 45 Peter, sketches, 18 55 
Kelly, jeugdsene 19 19 Brilvogels op het rif, 
natuurfilm, 19 48 Overal en nergens, Operatie 
Glimlach 
20 20 Nationale Taptoe Breda '92 
21 24 Vers van de pers, kwis 
21 49 Vier seizoenen met Marjolein Bastet, dok 
22 18 Wereld van verschil, bijbelstudie 
22 44 Nederland zingt: Leeuwarden, koorzang 
2315 882882, praatprogr 
23 47 Konsument en milieu, teleac 
23 52 Nieuws 

Ned. 3 

08 53 Nieuws; 18 00 Nieuws; 18 18 The Ed Sulli
van Show, kompilatiesene, 18 50 Studio sport; 
19 21 Lingo, woordspel 
19 48 In voor- en tegenspoed, komische sene 
20 20 Perry Mason: de zaak van de musical-
moord, TV film 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport Joernaal 
22 30 Nova, aktualiteiten 
23 04 De speurder, politiesene 
23 58 Natuurmoment 
00 04 Nieuws 
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EEN FILM PER DAG 

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 
TV 1 
17 28 Prins Valiant, tekenfilmserie 17 52 Samson-
clips, 17 55 Tik tak, 18 00 Nieuws ,1810 Mooi en 
meedogenloos, serie 18 35 Secrets, serie 19 03 
Buren, serie 19 25 Mededelingen, 19 30 Nieuws 
20 00 Kapers op de kust, schattenjacht 
20 10 Moeders mooiste, komische serie 
20 40 Zeg 'ns AAA, komische sene 
21 05 De Fabriek, sene 
21 55 Tropical Heat aktieserie 
22 45 Tips voor trips 
22 50 Nieuws 
23 15 Dangerous curves, sene 

TV2 

20 00 Vlaanderen Vakantieland, Antwerpen 93 en 
Overijssel (Ned) 
20 40 Ten huize van Ene Suy, portret 
21 30 Tips voor trips 
21 35 Nieuws 
22 05 Plein fer, film 

VTM 
17 00 Tekenfilm, 17 10 Love Boat, sene 18 00 
Nieuws 18 05 Magnum, detektivesene 19 00 
Nieuws, 19 30 Rad van Fortuin, spelprogr 
20 00 Vakantiekriebels, zomermag 
20 30 Soundmixshow, nieuw talent 
21 30 Booker, serie 
22 20 Nieuws 
22 45 Kommisar Schimanski, politieserie 

Ned 1 
17 53 Nieuws, 18 00 Nieuws, 18 15 Sesamstraat 
knuffelen 18 32 Flipper, jeugdserie 19 01 Teken
filmfestival , 19 08 Star Trek, the next generation, 
SF serie 20 00 Nieuws 
20 25 100 W a f I, spelshow 
21 12 The Saint, avonturensene 
22 07 Van Kenia naar Kaapstad, dok 
22 42 In de herhaling. Verslag van een ramp 
23 25 Studio sport 
0010 Nieuws 

Ned 2 
13 00 Nieuws, 18 00 Nieuws, 18 21 Zooveniers, 
gonlla s 18 54 Candid Camera ,19 21 'Allo 'Allo, 
komische serie 
19 58 Stank voor dank, series 
20 33 Blind date, spelshow 
21 25 Vocaal centraal, portret Koos Alberts 
22 09 In the heat of the night, misdaadserie 
23 59 Ruby Wax ten voeten uit, praatprogr 
23 31 Late Night Concert Michael W. Smith 
00 21 Nieuws 

Ned. 3 
08 53 Nieuws 18 00 Nieuws, 18 18 All along the 
watchtower, Shine 18 50 Studio sport 
19 22 A Chorus Line, film 
21 19 North Sea Jazz Festival 1993, kompilatie 
reeks 
22 00 Nieuws 
22 15 Studio sport joernaal 
22 30 NOVA 
23 01 On the waterfront film 

George Burns en Walter Matthau in de toffe klucht The Sunshine Boys. 
Zondag 1 augustus op TV1, om 20u.15. 

ZATERDAG 31 JULI 

EEN SOEPZOOTJE 
Twee Normandische boeren/buren 

zien op een avond een vliegende scho
tel landen en onthalen de „alien" op 
een flink bord koolsoep Een kluchtig 
samenspel van Jean Carmet en Louts 
de Funes (Ned. 1, om 20Ü.25) 

ZONDAG 1 AUGUSTUS 

THE SUNSHINE BOYS 
Walter Matthau en George Bums, 

twee ouwe vanété-artiesten, besluiten 
het nog eens samen te proberen voor 
de TV-kamera*s Dankzij het voortreffe
lijke spel van beide heren worden de 
hiaten in het scenario van Neil Simon 
goed verdoezeld Amerik komische 
film van Herbert Ross uit 1975 (TV 1, 
om 20U.15) 

MAANDAG 2 AUGUSTUS 

STROMAN 
Komedie van Martin Ritt (1976) waar

in de McCarthy-periode op geestige en 
schrijnende manier aan de kaak wordt 
gesteld Alles wat in de jaren 50 naar 
kommunisme zweemde werd vervloekt 
en verbannen Met prachtige vertolkin
gen van Woody Allen en Zero Mostel 
(Ned. 3. om 20U.20) 

DINSDAG 3 AUGUSTUS 

LE GENDARME 
DE SAINT-TROPEZ 

Eerste film in een hele reeks gendar-
me-films, waann Louis de Funès naar 

hartelust in woede-aanvallen mag uit
barsten Deze komedie van Jean Gi-
rault (1964) is onmiskenbaar de beste 
Met Michel Galabru en Jean Lefèvre 
(TF1, om 20U.25) 

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 

WESTWORLD 
Spannende SF-triller (1973) over een 

speeltuin voor volwassenen, waar ro
bots gestalte geven aan allerlei legen
darische figuren uit de geschiedenis 
Yul Brunner is er zo eentje van Een 
goede film van michael Crichton (TV2, 
om 22u.) 

DONDERDAG 5 AUGUSTUS 

ORIANA 
De eerste film van de Venezolaanse 

Fina Torres, over een jonge vrouw die 
haar jeugd probeert te rekonstrueren 
Een weinig onginele en erg literaire 
film, die evenwel de blikvanger werd op 
het Festival van Cannes in 1985 en er 
bekroond werd met de Camera d'Or 
Met Daniela Silverio en Dons Wells 
(TV2, om 22u.) 

VRIJDAG 6 AUGUSTUS 

THE GOOD WIFE 
Australische film van Ken Cameron 

(1986) met Rachel Ward, Bryan Brown 
en Sam Neill Een eenzame, verveelde 
vrouw probeert de gevolgen van de 
Grote Depressie te ontvluchten door op 
zoek te gaan naar de passie die ze in 
haar huwelijk moet missen (TV2, om 
22U.05) 
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LEPEL & VORK 

'tboerenhoF 
CAFE-RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom -Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

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

RESTAURANT-HOTEL 

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

ten 
Overelnde 8 AS 

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

Brood-en 
bankatbakkeri] 

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

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

— Camb/ilwus — 
Kloosterstraat 3 • 3960 Bree 

089/47.28.97 

_JliiW%ft. 
=53 

AFSRANNING 
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. 

Adverteren in WIJ 

rendeert 

02/219.49.30 

Probeer eens! 

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 

^&/fai:^ 

aeie 
gooJ'<nn£W 3mvCfywmH>em 

/ i tp l . i . i t son (eosi 
/ . i . i l voor lÜO pot-
soncn GfüC[)Cf> 
en busscf i op af
s p r a a k tegen spe
ciale pri jzen - toe-
r tstenmenu ?95 (r 

liet ^alingljutó 
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 

DEZE WEEK IN 

Spion in deze tijd 
De spionnen uit de Koude Oorlog zijn 

verdwenen. Nieuwe gevaren verleggen doel 
en metoden van geheime diensten, 

informanten en analisten. Een inside-story: 
deze week in Knack. 

De missie van Claes 
Minister van Buitenlandse Zaken Willy Claes 

ging de afgelopen week bemiddelen m ex-
Joegoslavië. Over de stappen die hij daar 

ondernam en de houding van de EG-landen 
ten opzichte van voormalig Joegoslavië en 

het Balkan-konflikt vertelt hij, 
deze week in Knack. 

Schwarzenegger: 
minder hard 

Arnold Schwarzenegger, de grootste 
aktieheld ter wereld, wil zijn image 

"ontharden". Want, zegt hij, het publiek is al 
dat geweld beu. Een gesprek over de in 

Amerika geflopte blockbuster "Last Action 
Hero", deze week in Weekend Knack. 

En verder... 
• GlMV-direkteur Gerard Van Acker over de 

overheidsbednjven • De toekomst van de 
Volksunie • De handelingen van Hugo Claus 

• Zwart tegen zwart in Zuid-Afrika • De 
Verenigde Staten geven een nieuwe definitie 

aan Arbeid • Op bedevaart naar Assisi 

4 MAGAZINES IN 1 : 
KNACK + WEEKEND KNACK + 

TELE KNACK + TALENT 
(de betere personeelsaanbiedingen) 

E L K E W O E N S D A G T E K O O P 
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HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 

Het Partijbestuur van de Volksunie volgde met 
grote belangstelling de begrotingsbesprekingen die 
zowel in de Vlaamse regering als in de federale 
regering plaatsvinden 

Wat de Vlaamse regering betreft is de Volksunie 
van mening dat de Sint-Michielsmiljarden die zeer 
beperkt zijn geen versoepeling van het uitgavenbe
leid mogen voor gevolg hebben 

Het blijft een dwingend gegeven, ook op het 
Vlaamse beleidsniveau, de openbare schuld onder 
kontrole te houden 

Wel IS zeker dat de overheid door het nemen van 
strukturele beslissingen de tew/erkstelling moet akti-
veren Het sociale zekerheidsdebat is dus met 
alleen een debat voor de Belgische regenng en het 
Belgische parlement, maar evenzeer een debat 
voor de Vlaamse regerng en het Vlaamse parle
ment 

De Volksunie meent dat het in het algemeen 
Vlaams belang is dat aan alle maatschappelijke 
knngen matiging in de looneisen moet worden 
gevraagd Elke maatregel die arbeidsuitstotend 
werkt moet worden afgewezen 

De Volksunie stelt vast dat de Belgische regering 
in de begrotingsbespreking aarzelend optreedt en 
de problemen naar het voorjaar 1994 verschuift Dit 
IS onaanvaardbaar In een periode waar met veel 
nodig IS om de internationale muntspekulatie ook 
tegen de frank vorm te geven is een stringent 
begrotingsbeleid noodzakelijk om ook de positie 
van de frank te handhaven 

Andere houdingen zijn onverantwoord 

DE DOOD VAN EEN STAALARBEIDER 
Enkele weken geleden kreeg ik een telefoontje uit 

het Universitair Ziekenhuis te Gent Ik herkende 
onmiddellijk de hese stem van Hendrik Verbesselt, 
de staalharde sekretaris en bezieler van het Staalar-
beiderskomitee Wegens ziekte had hij het formulier 
van de ,,lk Blijf'-aktie met kunnen invullen en hij was 
bang dat ik tevergeefs naar zijn naam zou hebben 
gezocht in de VU-advertentie Ik heb hem nog 
dezelfde dag bezocht en hem namens de Volksunie 
een bos gele bloemen overhandigd Toen ik hem tot 
afscheid de hand drukte zij hij ,,Senator, ik blijf, ik 
blijf trouw'" 

Op 12 juli 1993 heeft Hendnk ons verlaten, maar 
zijn naam blijft onafscheidelijk verbonden met de 
strijd voor de staalindustrie in Vlaanderen in het 
algemeen en voor SIDMAR m het bijzonder Ik hoop 
dat ooit iemand een tesis zal schrijven over de 
enorme betekenis van dat Vlaams-Waals konflikt 
voor de federalisering van België 

Dan zal blijken dat de Volksunie de enige partij 
was die pal achter de Vlaamse staalarbeiders stond, 
dat alle andere partijen én de vakbonden radikale 
tegenstanders waren van het ekonomisch federalis
me, dat nu door iedereen als vanzelfsprekend wordt 
aanvaard Toen organiseerde de VU-Gent-EekIo 
een betoging die volledig in het teken stond van 
onze sociale en Vlaams-nationale inzet voor de 
tewerkstelling in Vlaanderen en voor het ekono
misch federalisme In het parlement heeft de VU 

door ontelbare initiatieven die idee uitgedragen en 
op die manier de publieke opinie en de politieke 
wereld wakker geschud 

Tijdens gans die periode stond Hendrik Verbes
selt met zijn staalarbeiderskomitee op de bres Hij 
heeft ontelblare pamfletten opgesteld, die getuig
den van een grote deskundigheid De VU-mandata-
nssen stonden samen met hem en zijn staalarbei-
ders aan de poorten van SIDMAR om zijn teksten op 
duizenden eksemplaren te verspreiden Bij bittere 
vrieskou, bij regen en ontij, 's morgens om 5 uur of 
's avonds laat, Hendrik was altijd op post 

Samen zijn we naar de Europese Kommissie 
getrokken en naar minister Eyskens om voor het 
Vlaamse staaHe pleiten, samen hebben we voor de 
poort van de bedrijven de arbeiders toegesproken 
Als op 5 mei 1993 de federale grondwet in het 
Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, dan heeft 
Vlaanderen dat ook aan de eenvoudige staalarbei-
der Hendrik Verbesselt te danken Zijn trouw staat m 
schril kontrast met de ontrouw van enkele deser
teurs 

Door zijn overlijden verliezen wij een vriend en 
medestrijder Aan zijn nabestaanden bieden wij 
onze oprechte deelneming aan en wij kunnen hen 
verzekeren „Wij zullen Hendrik nooit vergeten, hij 
blijft voor altijd bij onsi' 

Oswald Van Ooteghem, 
eresenator 

POLITIEKE VROUWENGROEPEN LANCEREN PETITIE 

HERDENKING HERMAN 
VAN DEN REECK 

Voor de 34ste maal wordt op zondag 26 septem 
ber a s de jaarlijkse bezinmngsstonde gehouden 
aan het eregraf van Herman Van den Reeck op de 
stedelijke begraafplaats Schoonselhof te Antwer
pen Samenkomst aan de ingang van het kerkhof, 
om 11 uur vertrekt een optocht naar het graf van 
Herman 

Het programma van deze bezinmngsstonde voor 
ziet een welkomstwoord, een bloemenhulde, een 
In Memoriam, samenzang en een toespraak door 
Herman Sommen voorzitter van het komitee 

BIJ minder gunstig weder gaat de bezinmngsston
de door in de wachthal van de begraafplaats en 
daarna worden bloemen naar het graf van Herman 
Van den Reeck gebracht 

U kunt deelnemen aan die bloemenhulde door 
storting van 200 fr op de bankrekening nr 407 
3051171-251 n v Komitee Herman Van den Reeck 
te Borgerhout Niet vergeten naam of naam van uw 
organisatie en het adres te vermelden De namen 
worden voorgelezen tijdens de herdenking 

Vlaamsgezinden uit,,diverse richtingen' zijn wel 
kom mits eerbied voor eikaars levensbeschouwelij 
ke en partijpolitieke overtuiging 

De organisaties worden met aandrang verzocht 
hun vaandel of wimpel mee te brengen voor de 
erewacht rond het graf Het einde van deze ontmoe
ting IS voorzien tegen 12 uur 

De politieke vrouwengroepen VU-Vrouwen, Aga 
lev Vrouwenwerking, CVP-Werkgroep Vrouw en 
Maatschappij, Socialistische Vrouwen, Commission 
Interfederale des Femmes du PS, Femmes Ecolo 
Femmes FDF en Femmes PSC lanceerden een 
petitie met het oog op een evenwichtige vertegen
woordiging van mannen en vrouwen aan de politie
ke besluitvorming Hienn waren de VLD vrouwen 
blijkbaar met geïnteresseerd 

De petitie is geïnspireerd op de verklanng, aange
nomen ter gelegenheid van de Eerste Top ,,Vrou
wen in Invloedrijke Posities ' gehouden in Athene 
op 3 november 1993 

Vanuit de vaststelling dat de gelijkheid in rechte 
met heeft geleid tot een gelijke vertegenwoordiging 
in de politiek - vrouwen vertegenwoordigen 
slechts +/- 10% van de verkozenen in het parle
ment sedert midden jaren '70 - vinden de politieke 
vrouwenorganisaties dat er dnngend wettelijke 
maatregelen moeten genomen worden om de aan

wezigheid van vrouwen in de politieke instellingen 
te bevorderen 

Konkreet betekent dit dat een minimumregeling 
moet worden vastgelegd die bepaalt dat met meer 
dan 2/3 van de kandidaten op verkiezingslijsten en 
op politiek belangrijke plaatsen van hetzelfde ge
slacht mogen zijn zoals in het voorliggende rege
ringsvoorstel Het uiteindelijke doel is een 50/50-
verhouding tussen vrouwen en mannen in de poli
tiek te realiseren 

De politieke vrouwen doen dan ook een oproep 
tot de hele bevolking om deze eis te steunen door 
de petitie voor eind september te ondertekenen De 
handtekeningen zullen door de verschillende poli
tieke vrouwengroepen worden ingezameld en de 
rezultaten van deze aktie zullen worden overge
maakt aan de eerste minister 

Wie wenst kan de petitie verltrijgen bij de VU-
vrouwen, Barrilundepiein 12, 1000 Brussel, 
02/219.49.30. 

ADVERTENTIE 

RESTAURANT HASSELTBERG 
NIEUWELAAN 47, 1860 MEISE - TEL 02/269.70.45 

MENU'S 
AAN 950 

en 1.600 fr. 

WOENSDAG EN 
ZONDAGAVOND 

GESLOTEN 
InclusiefprIJs voor 

BANKETTEN 
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ORDE VAN HET BLIKKEN SPOOR VOOR 
SOCIETE DU NOBLE CHEVALIER ST.-GEORGES 

Het Komitee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad heeft 
zijn tiende Blikken Spoor toegekend aan de Societe 
du Noble Chevalier St -Georges Deze vzw krijgt de 
Blikken Spoor vanwege haar manifest frankofiele 
karakter, haar minachting voor het Vlaamse volk en 
voor het Vlaams karakter van de guldensporenstad 
Kortrijk De heren van Saint Georges uiten hun 
voorliefde voor het Frans in hun eentalige maand
blad Saint Georges News Hun recepties en avond 
feesten worden steevast in het Frans aangekon 
digd Daarom worden zij bedacht met de tiende 
Blikken Spoor 

Het tijdschrift van de soclété draagt de 
schone titel Saint Georges News... 

Het Komitee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad zet zich 
in voor de bescherming van het Vlaams karakter van 
de stad Kortrijk Daarom wenst zij diegenen die 
onze taal met eerbiedigen zoals de nobele heren 
van de klub St Georges, aan te klagen Voormalig 
burgemeester De Jaeqere deed 10 jaar geleden in 

De overhandiging van het Blikken Spoor aan société-bestuurslid dhr. De Witte (midden) 
door v.l.n.r. Griet Vandeputte, Jan Deweer, Giel Seynaeve, leden van het Komitee Kortrijk 
Vlaamse Kultuurstad. (foto weVaKo) 

zijn 11 juli-toespraak een oproep aan alle inwoners 
van Kortrijk om met kracht het gebruik van het 
Nederlands te bevorderen Hi| stelde toen dat 

anderstaligen onze taal dienen te eerbiedigen Het 
Komitee Kortrijk Vlaamse Kultuurstad zet zijn woor 
den in daden om 

VUJO VIERT 11 JULI 

„WELKOM AAN DE 
VLAAMSE KUST" 

Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap deelden Volksunie jongeren over de 
ganse kust aan spelende kinderen vlaggetjes uit Zij 
waren bedrukt met de slogan Welkom aan de 
Vlaamse Kust Het vriendelijke initiatief viel bij vele 
toeristen enorm in de smaak 

Met deze strandaktie benadrukten deze Volks 
uniejongeren het Vlaamse karakter van onze kust 
Terzelfdertijd wezen ze op de gastvrijheid die ken 
merkend IS voor ons toerisme Met Welkom aan de 
Vlaamse Kust hopen de Volksuniejongeren duide 
lijk te maken dat alle toeristen van harte welkom zijn 
maar dat van eenieder respekt gevraagd wordt voor 
de eigenheid van de streek 

De ommezijde van het vlaggetje was tevens een 
wedstrijdformulier waarbij aan de kinderen werd 
gevraagd een slogan te bedenken rond deze 
Vlaamse Kust Uit de inzendingen zullen 50 

pluchen welpjes verloot worden Deelname is volle 
dig gratis en ook zij die geen formulier in handen 
kregen kunnen nog deelnemen tot 30 augustus Het 

Na gedane arbeid tijd voor een kiekje onder het motto: „Je bent mooier als je lacht". 
(foto WIJ) 

volstaat de zelfbedachte slogan samen met een 
briefje met naam thuisadres en leeftijd op te sturen 
naar ofwel Bernard Desweigh Benediktijnenstraat 

16te8450 Bredene ofwel Geert Lambert Batterij 
straat 16 te 8400 Oostende De 50 winnaars zullen 
persoonlijk gekontakteerd worden 
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ANTWERPEN 
JULI 
31 MERKSEM: Kaartavond in Vlanac, Bredabaan 
360 Aanvang 20u Deelname 100 frp p Inschrij
ving ter plaatse Iedereen welkom' 

AUGUSTUS 
I MERKSEM: Dagtrip met de Vlaamse Kring Groe-
ninghe naar Planckendael, per trein en boot In-
schrijvingspri|S 450 fr p p Info bi| Ronnie Herbosch 
(tel/fax 03/647 11 74) 
6 MERKSEM: Werkvergadenng van de Vlaamse 
Knng Groeninghe n av tentoonstelling van kunst 
en hobby op 28 en 29/8 a s m Vlanac Om 20u in 
Vlanac, Bredabaan 360 Alle potentiële tentoonstel-
Iers zijn welkom Info Ronnie Herbosch 
(03/647 11 74) 
10 HEIST O/D BERG: Werkvergadenng voor alle 
medewerkers van de Vlaamse Kring Rodenbach 
Plaats Neerweg 21 om 20u 
I I BERCHEM: Bezoek aan tentoonstelling „De 
Panoramische Droom', met FW-Berchem Aan
vang om 19u stipt in het Bouwcentrum, Van Rijs-
wijcklaan Inkom 150fr (20pers) + lOOfr gids De 
mannen zijn hartelijk welkom 

14 HEIST O/D BERG: Drank- en ontmoetingsgele-
genheid tijdens festiviteiten in sportcentrum De 
Lichten n a v spektakulair huwelijk TV-opname 
door BRTN-De Droomfabriek cafetaria van Vlaam
se Kring Rodenbach en animatie vanaf 15u Helpen 
de handen voor toog zijn weJkom Info Roger Van 
Dyck, 015/24 80 86 
29 WOMMELGEM: Met de bus naar IJzerbede
vaart Vertrek om 7u15 Kerkplein Wommelgem, 
7u25 Autolei/Herentalsebaan (pizzarest), 7u35 
Dorpsplein Edegem, 7u 40 One Eiken, 7u 45 Els-
donk kerk Terug rond 21u30 300 f r p p , 12j 
gratis Inkomkaarten 120fr Na14u30verrassings-
uitstap Inschrijven bij W Herbosch (03/353 68 94) 
of K De Grijze (03/449 82 12) Org KC Jan Puimè-

ge 

SEPTEMBER 
21 BERCHEM: Bezoek aan het Hessenhuis, ten
toonstelling ,,Verhaal van een Metropool', met FW-
Berchem Om 12u 45 stipt s Avonds om 20u inKC 
Berchem Lut Van de Velde over Ikonografie in de 
Gouden Eeuw Met dia-voorstelling Org FW-
Berchem 

OOST-VLAANDEREN 
AUGUSTUS 
7 WAASMUNSTER: Barbecue op de terreinen van 
de Hollandse Molenwijk, om 19u Kaarten bij Patnck 
DHaese, Sousbeekstraat 59, Antoine van Goe-
them. Rivierstraat 64 of Enwin Verdurmen, Kapelwijk 
24 Org Amedee Verbruggenknng 
29 ST.GILLIS-WAAS: Met de A Verbruggenknng 
naar IJzerbedevaart en bezoek aan Oudenaarde 
Reiskosten 200 fr,-121 lOOfr Info en inschrijvin 
gen voor 21/8 bij L De Munck (770 57 87), R De 
Grave (770 70 62), A Kegels (773 49 98), A Maes 
(770 63 80), M D Hollander (779 75 36), T Van 
Landeghem (772 26 23) of M Aerssens (772 39 27) 

SEPTEMBER 
5 WELLE: Het bestuur en mandatarissen van VU-
Denderleeuw-Welle nodigen alle leden en simpati 
santen uit op haar Pannekoeken slag, in zaal Bolt-
leshof Langestraat, vanaf 14u 
24 DEINZE :11e familiefeest in de Volkskring Org 
\/ü Deinze 
25 ERPE-MERE: Eetfestijn in St Janshof, Keers-
Iraat 218 te Ottergem Van 11 u 30 tot 21 u Keuze uit 
verschillende menu's Org VU-Erpe-Mere 

WONDELGEM IN DE KNOOP 

DRUKTE ROND 
GAVERSTRAAT 
BLIJFT DUREN 

Reeds in het nog zelfstandige Wondelgem wer
den het schepenkollege en gemeenteraad medio 
zeventiger jaren gekonfronteerd met de vraag of de 
nieuwe Gaverstraat, die het trace volgt van de 
vroegere kaarsrechte landweg, al dan met aanslui
ting zou geven met de industrieweg 

Na advies van diverse hulpdiensten besloot men 
de verbinding toch te voorzien Evenwel zou er in 
deze straat een snelheidsbeperking gelden 

De winkelbuurt rond de Vierweegse had ook toen 
al nood aan parkeerruimte Om dit te kunnen 
realiseren had de toenmalige bestuursmeerderheid, 
waarvan de VU deel uitmaakte, de idee uitgewerkt 
om het geplande sportkompleks Neptunus een 
multifunktionele bestemming te geven 

Daartoe plande men de aankoop van het domein 
Les Hêtres ten behoeve van de sociaal-kulturele 
sektor en de gemeentelijke technische diensten 
Meteen kwam dan het terrein van het voormalige 
gemeentehuis (St Markoenstraat) vrij en kon men 
daar een buurtparking en groenaanleg voorzien Dit 
plan droeg eveneens de goedkeurig van de toen
malige, met zuilgebonden, Wondelgemse Midden
stand 

Wat men nu heeft teweeggebracht door het 
afsluiten van de Gaverstraat, is een verleggen van 
de verkeersdruk naar de ai overbelaste Vienweegse 

De dorpskern van Wondelgem wordt weer een 
stuk minder leefbaar en het ongenoegen van de 
inwoners van de aanpalende verkavelingen (Woes
tijnegoed, Galge, Vienweegse) groeit met de dag 
Het klem geraakte verkeer zoekt immers allerhande 
uitwegen Bovendien beschikt de toch al drukke 
Botestraat, net vanwaar de verkaveling Parkstad 
begint, nog steeds met over voetpaden 

De VU van Wondelgem pleit voor een globaal 
verkeersbeleid i p v lapmiddelen en het verschui
ven van de verkeersproblematiek Wat voor de VU 
helemaal met kan is dat een of andere politieke 
fraktie, die in Wondelgem opgeld wil maken, een o i 
onvoldoende bestudeerde maatregel perse wil 
doordrukken 

De burgemeester heeft reeds verklaard dat hij de 
situatie volgt en laat evalueren Wij zien met belang
stelling uit naar de resultaten 

(h.l.) 

WEST-VLAANDEREN 

JULI 

17 STENE: VU Stene viert 25 jaar fietsend Af
spraak om 15u aan De Vlasschaard om samen met 
minister Sauwens naar Zandvoorde te fietsen Daar 
na terug naar De Vlasschaard waar het avondmaal 
wacht Deelname fietstocht 20 fr (verzekering), 
maaltijd 450 fr (koude schotel + 2 glazen wijn), 
kinderschotel 180 fr (-i- 1 fnsdrank) Inschrijven en 
info bij VU-Stene 

AUGUSTUS 
8 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u 30 Verzamelen voor 
wandeling te Diksmuide o I v Rik Willaert Org 
Wandelklub Vlaams Huis '' 
13 IZEGEM: Vlaams Huis om 20u zesde kaarting 
Org Kaartersklub De Vlaamse Vrienden 
21 IZEGEM: Vlaams Zomerfeest in kasteel en 
domein Wallemote Om 20u optreden Hank Taylor 
and his Blue Cats Vvk 100fr, kassa 120 fr Ook op 
22/8, om lOu wandeling in de zuidhoek van 

Izegem Zelfde uur voetbalmatch VC Vlaams Huis 
tegen een gelegenheidsploeg 's Middags barbe
cue en aperitief Vooraf inschrijven (volw 300 fr, 
kind 150fr) Vanaf 13u schattenjacht Koffietafel 
en taart Om 18u opstijgen warme luchtballon 
Org VU, VUJO, FW, VWG, Wandelklub Vlaams 
Huis en Kaartersklub De Vlaamse Vnenden 
29 IZEGEM: Vlaams Huis, 4u voettocht naar Diks 
muide t g V de IJzerbedevaart Org Wandelklub 
Vlaams Huis 
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STRUKTUURPLAN 
OVERUSE SKOORT 
OP MILIEU-
PROJEKTENWINKEL 

Het Provinciaal Instituut voor Hygiene van de 
provincie Antwerpen organiseerde op 4 juni 1993 te 
Malle de eerste Milieuprojektenwinkel Deze milieu-
happening kon rekenen op de aanw/ezigheid van 
nninister De Batselier van Leefmilieu en had tot doel 
de verschillende gemeentelijke initiatieven rond 
milieu en natuurbehoud in de kijker te stellen Een 
40-tal Vlaamse gemeenten werden uiteindelijk ge-
selekteerd om hun projekt voor te stellen 

De ingediende projekten hebben zowel betrek
king op de afvalproblematiek, milieuhygiënische 
aspekten, natuur en groenbehoud en tenslotte 
beleid en sensibilisatie Een lijst van de initiatieven, 
waaronder heel wat interessante projekten, kan 
men steeds bekomen bij de gemeentelijke diensten 
ROG en Milieu 

Voor Overijse werden de tentoonstellingspanelen 
van het Struktuurplan Overijse opgesteld De ten
toonstelling was vorige zomer in het kader van het 
inspraakinitiatief Struktuurplan te bekijken in het 
Gemeentelijk kultureel centrum ,,Den Blank" 

Het projekt Ruimtelijke ordening - struktuurplan-
ning Overijse oogstte veel sukses op de milieubeurs 
te Malle 

*,52M«ft-CUfc^ n.U/ï i 

,,..tK-A^,'^ J ? ' \ 

Schepen Marcel De Broyer, met de nodige fierheid voor de terechte belcroning. 
(foto WIJ) 

Er was met alleen veel belangstelling vanwege 
het publiek, ook de jury had mets dan lof voor het 
projekt Struktuurplanmng Overijse Het projekt kan 
als voorbeeld staan voor tal van andere gemeenten 
in Vlaanderen, die zich willen bezinnen over hun 
ruimtelijke problematiek, aldus de jury 

BRABANT 
AUGUSTUS 

29 LENNIK: Daguitstap naar IJzerbedevaart en na 
15u geleid bezoek aan Brugge Busreis leden VU-
Lenmk 150 fr, met-leden 250 fr Info en inschrijvin
gen 02/532 42 51 of 532 16 23 Org VU-Lennik 
29 DIEST: Met de bus naar de IJzerbedevaart 
Reiskosten 350fr,tot14j 150fr Info en inschrijvin
gen bij MauritsSels (013/31 23 66) Org IJzerbede-
vaartkomitee Diest 
29 BUIZINGEN: Naar IJzerbedevaart Vertrek ge
meenteplein Buizingen om 8u en aan Don Bosco-
kerk om 8u 10 Met daarna aangenaam boek aan 
een ambachtelijke brouweni Inschrijven bij Juul 

Denayer (356 30 25) of Yvonne Hofmans-Turneer 
(356 50 84) Deelname 300fr,-12j gratis 

SEPTEMBER 

3 HALLE: Spaghetti-kermis in zaal 't Vergeet-mij-
nietje. Kasteelstraat 124 (naast kerk) te Essenbeek, 
vanaf 18u Spijskaart soep, scampis, spaghetti en 
gebak Ook op 4/9 vanaf 18u Org VU Groot-Halle 
18 LENNIK: Benefieteetfestijn t v v de herstellings
werken aan de IJzertoren Uitgebreid Kaas- & Vlees-
buffet ini de Sporthal te Lennik Vanaf 17u Ook op 
19/9 vanaf 12u Org Ijzerbedevaartwerkgroep 
Pajottenland 

Hotel - Restaurant - Feestzaal - Tea-Room 

Hostellerie 

^tttm 
t en gastronomisch kompleks gelegen op amper 1S mm van 
de kust, stelt U een zee voor van kalmte komlori keuken 
rust rustiek en romantiek 

WIJ bieden U 
- 14 luxueuze hotelkamers met alle denkbare komfort 

Fijne Franse keuken a la carle en 8 menu's van 71S fr tot 
16(X) fr 
Fcn hart voor de kinderen eigen speelruimten en aange
paste menu s 
Kamer (2 pers ) met uitgebreid ontbijt 2400 fr 

- Volpension 2450 fr per persoon Halfpension 2050 fr per 
persoon 

- Gastronomische weekends van vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag 5400 fr per persoon 

SEMINARIEMOGEI IJKHEDEN conferentiezaal met alle nodige multifunctionele apparatuur 

Voor gratis informatiepakket nopens onze mogelijkheden 

Oerenstraat 13 8690 Alveringem tel 058/288 007 fax 058/289 381 

De jury lauwerde daarom Struktuurplanning-
Overijse met een eerste prijs in de kategorie beleid 
en sensibilisatie, waardoor Overijse de enige 
Vlaamsbrabantse gemeente werd, die in de prijzen 
viel 

Alvast een flinke aanmoediging voor het gemeen
tebestuur om voort te gaan op de ingeslagen weg 
en in het bijzonder een pluim op de hoed voor de 
Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid 
Marcel De Broyer Nogmaals proficiat' 

BUIZINGEN 
NAAR DIKSMUIDE 

Vertrek op het gemeenteplein te Buizingen om 8 
uur en aan de Don Boscokerk om 8u 10 

Tijdens de voormiddag nemen we deel aan de 
plechtigheid op de bedevaartweide s Middags is er 
tijd om in Diksmuide te gaan eten Op een nog af te 
spreken uur (15u '^) verzamelen we en nadien 
brengen we op de terugreis een leerrijk en vooral 
aangenaam bezoek aan een ambachtelijke brouwe
rij Terug thuis rond 20u 

De inschrijvingen zo vlug mogelijk bij Juul Denay 
er, Kormjkveld 7 te Buizingen (356 30 25) of bij 
Yvonne Hofmans Turner Kerkhoflaan 23 te Buizin-
gen (356 50 84) Prijs voor de bus 300 fr per 
persoon, Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis 
mee 

Adverteren in WIJ 
rendeert 

02/219.49.30 
Probeer eens! 
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De redaktle 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 beschikbaar is. De redak-
üe 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 redaktle. 

ERC-FENIX: 
ALLEMAAKNIKS! 

Onbegrijpelijk dat er in deze dagen nog 
altijd stemmen opgaan in Vlaanderen en in 
Limburg voor de realisatie van het Fenix-
projekt Alsof de beleidsverantw/oordelijken 
nog mets geleerd hebben uit het onderzoek 
naar het KS-dossier, waar blijkbaar enorme 
blunders begaan zijn en miljarden overheids
geld werd verkwanseld ' 

We komen juist terug van enkele dagen 
bezoek aan het Nationaal Park De Hoge 
Veluwe in Nederland, het grootste natuurre
servaat van Nederland, dat tewerkstelling 
brengt en winstgevend is Je kan daar uren 
lang wandelen door bos en heide met zand
verstuivingen en grasvlakten zover het oog 
reikt Voor de bezoekers staan er 800 witte 
fietsen gratis te wachten Je kan er op kleine 
geasfalteerde fietspaden heerlijk en onge
stoord fietsen Het Rijksmuseum Kroller-Mol-
ler met de werken van Van Gogh is een 
bezoek ovenwaard Het bezoekerscentrum 
De Aanschouw en het pas geopende Muse
onder geven een beeld van al wat leeft en 
geleefd heeft op de Veluwe, en ook onder de 
grond van de Veluwe Alles werd edukatief 
verantwoord uitgebouwd Je kan er heerlijk 
pik-nikken of lekker tafelen Waarom kan iets 
gelijkaardigs bij ons in Limburg met uitge
bouwd worden met het geld van K S ' We 
hebben er in onze gouw „van nature uit" alle 
mogelijkheden voor 

Politici, verantwoordelijken, ga eens een 
dagje naar de Hoge Veluwe, denk eens goed 
na en kom dan terug en maak werk van een 
natuurreservaat Midden Limburg Je zorgt op 
deze manier voor blijvende, verantwoorde 
werkgelegenheid in verbondenheid met onze 
heerlijke natuur 

Maak er aub geen tweede,,Warredal" van i 

Wilfried Rosiers, Neeroeteren 

OUDE GETROUWEN 
De goedkeuring van het Sint-Michielsak-

koord IS in de Vlaamse beweging (wat kan 
men anders venwachten) op gemende ge
voelens onthaald 

Ik zelf ben er fier op, samen met zoveel 
andere oude getrouwen de federale staat op 
een totaal vreedzame wijze te hebben tot 
stand gebracht Vanuit een minderheidsposi
tie zegt Hugo Schiltz, en hij heeft volkomen 
gelijk Want ook in haar elektoraal beste 
penode haalde de VU geen 20% van de 
stemmen, in eén landsgedeelte dan nog Wij 
hebben het mirakel, door het overreden van 
de andere partijen tot stand gebracht, want 
die waren zeer lange tijd openlijk of geniepig 
tegen Dat het proces zo lang, te lang, heeft 

geduurd, was dus alleen de fout van CVP-SP-
VLD Deze laatste partij zou nu trouwens nog 
de klok terugdraaien, moest daar een reële 
mogelijkheid toe bestaan De hartelijkste ge
lukwensen dus aan alle oude getrouwen die 
onder leiding van Frans Van der Eist en Hugo 
Schiltz het onmogelijke waar maakten Want 
slogans roepen en het onderste uit de kan 
eisen in aanwezigheid van uitsluitend gelijk
gezinden, IS zoveel gemakkelijker dan aan de 
onderhandelingstafel tegenstanders van uw 
gedachtengoed, die dan nog de grote meer
derheid vormden, stilaan van mening te doen 
veranderen Maar dat zullen sommige,,zuive
ren" uit de Vlaamse beweging wel nooit 
begrijpen en dus ook met erkennen 

Herman Van Den Abbeele, 
Schoonaarde-Dendermonde 

AMBASSADEURS 
Ook na het lezen van het omslagverhaal 

Twistappel of pronkstuk (WIJ, 22 juli j I) over 
de kulturele ambassadeurs van Vlaanderen, 
IS het mij nog met duidelijk geworden waar
om ene Stijn Coninx die titel mag voeren 

In april j I nep hij mee op om mee te 
stappen in de optocht voor het unitaire België 
(hij vond wel geen ander argument dan het 
stokoude klisjee ,,ons landeke is al zo klem, 
en dan nog eens delen") 

Vorige week werd hij hien/oor door een 
voor kommunautaire vrede pleitende vorst 
beloond door een adellijke titelverlemng Het 
IS eenieders volste recht uit twee ruiven te 
willen eten, maar daarom moet gemeen
schapsgeld nog met daann gepompt wor
den Wat voor baat de merknaam Vlaanderen 
heeft bij de steeds in het Engels zingende 
The Radio's is mij trouwens ook een raad
sel 

De echte ambassadeurs voor Vlaanderen 
zijn en blijven voor mij nog steeds die tiendui
zenden kleine, onbekende landgenoten die 
nu tijdens hun vakantie waar ook ter wereld, 
op een terrasje, aan de hotelbar, op het strad 
of in het vliegtuig andere mensen, soms tot 
het vervelende toe, vertellen over ons schoon 
landeke, over Dijle en Schelde, blond schui
mend bier, over Brugge en Johan Bruyneel 
Daar gaat geen frank overheidsgeld mee 
gepaard en toch is het des te doeltreffender 

Mare Hendrickx, Mechelen 

PROJEKT 
Positief aan de maatschappelijke ontwerp

tekst van de VU is dat op een eerlijke manier 
gepoogd wordt een diskussie te starten over 
het Vlaanderen dat wij willen Of is het Vlaan
deren 2002-poeha zoveel beter' Ook positief 
IS dat voorzitter Anciaux bereid is de diskus
sie aan te gaan met alle leden van de VU 

Als Vlamingen moeten wtj eindelijk eens 
leren dat een pluralistische samenleving 
slechts mogelijk is wanneer we ook eerbied 
hebben voor de ideeën van anderen Dreigen 
met veto's en splintergroepen is zeker geen 
volwassen, demokratische en pluralistische 
houding Misschien zorgt dit en/oor dat de VU 
de media haalt Of dit er ook voor zorgt dat de 
VU zijn imago van terminale patiënt kwijtraakt 
betwijfel ik sterk 

De VU heeft gestreden voor een zelfstandig 
Vlaanderen Nu dit zelfstandig Vlaanderen er 
IS blijft een VU nodig om van een zelfstandig 
Vlaanderen een leefbaar Vlaanderen te ma
ken Een leefbaar Vlaanderen wordt met ge
maakt met Links-Rechts slogans en salon-
oorlogen Slechts in de mate dat een ant
woord wordt gegeven op essentiële vragen 
als 

- Hoe de beschikbare arbeid (her-)verde-
len over allen ' 

- Hoe sociale rechtvaardige zekerheids-
sisteem werkbaar en betaalbaar maken en 
houden'' 

- Hoe samenleven met andere kuituren in 
Europa, in de wereld? 

Zal de VU een plaats vinden in de politieke 
kaart van Vlaanderen"? De ontwerptekst voor 
het kongres van Leuven is een eerlijke po
ging om antwoorden te formuleren Zij is met 
links, ZIJ IS met rechts, zij is met centrum, zij is 
eerlijk 

Ik ben bereid in Leuven te diskussieren 
Veel wegen leiden naar Rome Laat ons in 
Leuven een goeie weg kiezen door in een 
open sfeer met mekaar te diskussieren Laten 
we Vlaanderen tonen wat demokratie in het 
Vlaanderen van morgen betekent 

Jan Claerebout, Lochristi 
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