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,,Het vervroegde ontslag van Martens V brengt in de praktijk enkele minder fraaie 
implikaties met zich mee. Zo zal nog wel het Sinterklaaspakket met de 

belastingverlichtingen worden goedgekeurd, maar door de begrotingsopmaak voor 
1986 uit te stellen, komt de Zwarte Piet van de kompenserende besparingen 

niet uit de hoek." 
(Financieel Ekonomische Tijd, 18 juli 1985) 

Het einde 
van de demokratie 

Toen de laatste wagen met P-plaat woensdagochtend was 
weggereden vanop de parkeerplaats voor het Paleis der Natie 
werden de zware hekkens dichtgeschoven en de beveiligde 
deuren gesloten van het gebouw dat symbool staat voor onze 
grondwettelijke demokratie. Het parlement is met vakantie, 
alhoewel de rustperiode relatief kort zal zijn. Over een goede 
maand immers komt de kommissie voor de grondwetsherzie
ning al bijeen. En de week daarop moeten de gekozenen des 
volks zich uitspreken over de artikels van de Grondwet die na de 
verkiezingen, dus door het volgende parlement, eventueel kun
nen gewijzigd worden. En daaromtrent wordt grote heibel 
verwacht. 

In Vlaanderen is een algemene konsensus gegroeid ten gunste 
van een ruime herziening van de Grondwet, ledereen is het er
over eens dat het zo niet langer kan. Er moet een fundamentele 
en verregaande herinrichting komen van de staat België, waar
door de beide gemeenschappen ruime bevoegdheden en midde
len krijgen om een eigen beleid te voeren. Afgaande op talloze 
verklaringen is een overgrote meerderheid van parlementsle
den gewonnen voor een verklaring tot herziening van de 
Grondwet die naderhand reële mogelijkheden biedt voor de uit
bouw van een echte federale staat. Toch dreigt hel fout te lopen. 

De struikelsteen wordt vermoedelijk het befaamde „artikel 
59bis". Deze nummering duidt op het grondwetsartikel waarin 
staat dat het onderwijs een nationale, dus Belgische kwestie is. 
Alle Vlaamse partijen, daarin bijgetreden (en aangepord) door 
alle Vlaamse verenigingen van enig belang, hebben bij herha
ling en steeds nadrukkelijker gezegd dat het hele onderwijsbe
leid moet toevertrouwd worden aan de bevoegdheid van de ge
meenschappen. Deze eis tot federalizering van het onderwijs 
wordt trouwens ook onderschreven door de meeste franstalige 
partijen, alhoewel zij het wat de financiële kant van de zaak 
betreft toch helemaal anders bekijken... Maar over het principe 
is er weinig diskussie. Er is bijgevolg een ruime (wisselmeer
derheid bereid. 

Eén partij, de franstalige kristendemokraten (PSC), weigert 
echter. Het gevaar is groot dat dit dwergpartijtje, dat amper 7% 
van de bevolking van België vertegenwoordigt, het hele scenario 
in de war stuurt en erin slaagt de uitgesproken wil van de over
duidelijke meerderheid te dwarsbomen. PSC-voorzitter Deprez 
herhaalde gisteren nog alles in het werk te zullen stellen opdat 
de federalizering van het onderwijs opnieuw voor jaren onmo
gelijk wordt gemaakt. Met als argumentatie dat hij geen garan
ties krijgt ter vrijwaring van de belangen van de Waalse 
katolieke scholen en de financiële kant van de operatie. 

In een goed georganiseerde demokratische samenleving moe
ten er uiteraard waarborgen zijn voor de rechten van de 
minderheden. Maar daar gaat het hem nu niet om. Het punt aan 
de orde is enkel de principiële kwestie of men in 1986 of later zou 
mogen praten over de federalizering van het onderwijs. Wan
neer één partijtje echter - waarvan de toppolitici trouwens 
meermaals bewezen hebben onbekwaam én wetsovertreders te 
zijn - erin slaagt de wens van een meerderheid te boykotten, nou, 
dan gaat het slecht met onze demokratie. Dan is het fundament 
van ons duur bevochten systeem ondermijnd. De PSC is immers 
best misbaar bij de stemming over zo'n verklaring tot grond
wetsherziening. Dit is een bevoegdheid die in de eerste plaats het 
parlement toebehoort en niet de regering. Die desgevallend en
kel moet uitvoeren wat een meerderheid gestemd heeft. 

De vraag daarbij aansluitend is natuurlijk hoe zoiets mogelijk 
is. En wie zich medeplichtig maakt aan deze onduldbare aanflui
ting van de demokratische spelregels. Niemand zal ontkennen 
dat de PSC haar buitensporige macht dankt aan de Vlaamse 
zusterpartij. Als de CVP nu eens voor de eerste keer sinds jaren 
de Vlaamse belangen boven de PSC zou verkiezen, dan stuikt het 
hele PSC-plan in elkaar. Wij vrezen echter dat de CVP en de PSC 
samen een duivels plan uitbroeden in de lokalen van hun 
gemeenschappelijk partijlokaal. Dit zou er kunnen in bestaan 
dat er ofwel helemaal niks in huis komt van dat artikel 59bis, on
der het mom van de Waalse ziel van 't kind en met de truuk van 
de „regeringskrisis in de krisis". Ofwel mag er straks misschien 
toch wel over gepraat worden, maar dan tegen een zeer hoog en 
onrechtmatig losgeld dat Vlaanderen aan Wallonië dient te be
talen. In beide konstrukties is het verraad even weerzinwekkend 
als onvergeeflijk. 

(pvdd) 

Spaarplan? 
470 miljard extta-schuld 

„Het is sinds 1979 dat de financieringsbehoeften 
van de overheid groter zijn dan wat gezinnen en 
bedrijven samen kunnen sparen."Zo meldde onlangs 
het Planbureau. De Nationale Bank meldde voordien 
dat nooit voordien in de Belgische geschiedenis de 
rijksschuld op vijfjaar tijd zo sterk is toegenomen als 
nu, sinds 1980. „Dank zij", of ondanks, het „spaarplan" 
van Martens 1 tot 5bis. 

BIJ herhaling reeds heeft het 
Planbureau de jongste tijd 
kritiek uitgebracht op het 

beleid van de opeenvolgende re-
genngen-Martens 

Het antwoord is daarop een 
krampachtig citeren uit internatio
nale rapporten, zoals dat van de 
OESO (Organisatie voor Ekono
mische Samenwerking en Ontwik
keling) Dikwijls betreft het veral
gemenende beschouwing 

Zonder kontrole 
Maar intussen zitten we met de 

bikkelharde realiteit van de soci
aal-onverantwoorde werkloos

heidsgraad Met de wetenschap 
ook dat een vernieuwend sociaal-
ekonomisch beleid uitblijft 

Behalve de politieke onwil om 
komaf te maken met de verspillen
de kompensatiepolitiek is er, als 
gevolg van het onrechtvaardige 
Belgische beleid de enorme toe

name van de rijksschuld Met de 
val van Martens V maken we het 
nu ook mee dat 1986 waarschijn
lijk zal ingezet worden zonder 
njksmiddelenbegroting Inmiddels 
vliegen de miljarden-uitgaven na
genoeg ongekontroleerd de pan 
uit Dit IS trouwens ook een jaren
lange klacht van het Rekenhof 

Vandaag stellen we vast dat 
van de „toegelaten" aangroei van 
de rijksschuld in '85, hetzij 497 
miljard, er in de eerste helft van dit 
jaar reeds 470 miljard extra schuld 
werd gebpoekt In het kader van 
het „spaarplan" en het herstelbe
leid allicht? Maar het uittredend 
kabinet houdt een goocheltruukje 
achter de hand de weddes van de 
ambtenaren zullen eind van het 
jaar niet in december, maar begin 
januari '86 worden uitbetaald Mar
tens V blijft maar de mosterd 
halen voor rekening van anderen 

Met zicht 
op 13 oktober! 
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Zaterdag, 31 augustus in de Krankhoeve te Bonheiden doorlopend van 9u. tot 21 u. en later 

Tentoonstelling VU-propaganda-
materiaal verkiezingen 

De Volksunie staat in de startblokken. Haar schema 
voor een krachtige, stevige en voldoende verkiezings
campagne is uitgewerkt 

Ukan er kennis mee maken op 31 augustus. Umoet 
er kennis mee maken indien u mandataris of kandidaat 
bent, indien u zich bezighoudt met de propaganda van 
uw afdeling en/of uw arrondissement 

HEEL w a t p ropagandamate 
riaal zal er reeds te be
z icht igen zi jn A f f i ches 

ve rs van de pe rs 

Heel w a t t ips zul len u v isueel 
g e t o o n d w o r d e n Z o de mogel i jk
heden van n jdende af f ichage 

Krankhoeve 
Dit alles in het rust ige kader van 

de K r a n k h o e v e te Bonhe iden , 
G r o t e Doels t raat nr 1 (Bonhe iden 
ligt nabi j M e c h e l e n en vanaf het 
kerkp le in is bewegw i j ze r i ng voor 
zien) O p za terdag, 31 augus tus 
Vana f 9 u to t 21 u en later 

M e t u i teraard mogel i jkheid to t 
een gezel l ige babbel me t part i j -
ve ran twoorde l i j ken en deskund i 
g e n over de e igen a r rond issemen-
te le o f persoonl i jke campagne 

De stier 
bij de horens 

Heel wa t mil i tanten en leden 
investeerden reeds in de VU-ver -
k iez ingsoverwinn ing Dank aan 
hen allen die het varkent je mee 
hie lpen wassen Reeds twee-en-
een-kwar t mi l joen is vandaag, half 
juli, ingezameld 

Afspraak m de Krankhoeve te Bonheiden op de laatste zaterdag van augustus' 

N u ech te r is het ogenbl ik aan
g e b r o k e n o m de st ier definit ief bij 
de horens te va t ten en de 3 
mi l joen, nod ig voor de sponsonng 
van één b o o d s c h a p in de 2 mi l joen 
V laamse huisbussen, rond te ma
ken 

D e 3 mi l joen ligt zeker voo r het 

... en WIJ 
WIJ ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in evenals scheld- en smaadbne-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

ie veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

gr i jpen Maar de t i jd dr ingt de 
verk iez ingen k o m e n t w e e maand 
v roege r dan gep land 

Inves tee r vandaag nog . Aa rze l 
n ie t langer en neem kon tak t met 
het A l g e m e e n Sek re ta r l aa t ( te l . 
02-219.49.30). A l l e In l i ch t ingen 

w o r d e n u t o e g e z o n d e n . 

Agenda 
No tee r a lvas t in uw a g e n d a : 

V U - V E R K I E Z I N G S K O N G R E S 
Z o n d a g , 22 s e p t e m b e r 1985, 
in „ d e S i n g e l " te A n t w e r p e n 

NOGMAALS PEER 

Wij van 18 juli 11 bevat een „recht op 
antwoord" van de burgemeester van 
Peer 

Aanvankelijk hanteerde de burge
meester een ganse reeks argumenten 
om de schorsing van onze voorzitter 
Fons Van Dyck te verrechtvaardigen 
Deze argumenten zijn met terug te 
vinden in het schorsingsbesluit maar 
verschenen nadien in de plaatselijke 
pers Het is dus de burgemeester en 
niemand anders, die de schorsing in 
een politieke kontekst heeft geplaatst 

VU-Peer heeft al die argumenten 
een voor een en zakelijk weerlegd De 
weerlegging moet op de burgemees
ter indruk gemaakt hebben, want hij 
bleef het antwoord schuldig Momen
teel gebruikt hij nog slechts een argu
ment De feiten, zo stelt hij, zijn duide
lijk „De gemeentewet voorziet uitdruk
kelijk dat een gemeentebediende zich 
publiek van kntiek op het bestuur, 
waarbij hij is tewerkgesteld, moet ont
houden" Dus 

VU-Peer heeft er de burgemeester 
reeds eerder op gewezen dat de ge
meentewet noch een andere wet of re
glement zulks verbiedt Toch gaat hij 
voort met het verspreiden van deze 
onwaarheid Dat „Wij" zijn bnef of> 

neemt getuigt van de openheid van de 
VU-pers die wij nooit aantreffen bij de 
Peerse CVP-knngen 

W I J danken alle mensen uit Vlaande
ren (en Brussel) die geld storten of 
stortten op het Steunfon(d)s (rek 
145-0586858-67) Met gerechtvaardig
de trots hebben wij aan het gezin Van 
Dyck de ontstolen wedde uitbetaald 
en reeds dne verzoekschriften bij de 
Raad van State laten indienen 

Het bestuur van VU-Peer 

BESLISSINGSRECHT! 

Rondom het Heizeldrama is er al 
heel wat te doen geweest, zelfs de re-
genng had er last mee De eerste 
pnkkel werd gegeven door een kom
missie (waaronder een van onze parle
mentsleden) die prachtig werk aflever
de Spijtig genoeg moet er altijd eerst 
bloed vloeien voor men wakker wordt 
Destijds werd er spijtig genoeg geen 
kommissie opgesteld rond de zaak-
Happart, dan had men al veel vroeger 
de onkunde of de zwakheid van No-
thomb aangevoeld Happart heeft toch 
heel wat bendestreken op zijn gewe
ten, maar de regenng en vooral No-
thomb bleven steeds in gebreke Het 
wordt dringend tijd dat ook Binnen
landse Zaken wordt gesplitst zodat 
elke gemeenschap beschikkingsrecht 

kri jgt W I J moeten met steeds het 
slachtoffer zijn van de beslissings
macht van enkele personen met Wil-
tned Martens aan kopi 

F.O., Borgerhout 

EEN BROK 
GESCHIEDENIS 

Het gebeurde voor 150 jaren, toen 
grote machten beslisten, met vereen
de krachten, dat twee vervreemde 
volksrassen samen een pand, bestaan
de uit twee vertrekken, met eigen 
stamgenoten moesten betrekken, op
dat later hun wederzijdse erven een
dracht en macht zouden verwerven 

Dat tweedelig pand doopte men tot 
belgenland, de toekomstige bewoners 
waren al beroemd, ze werden zelfs de 
dappersten aller Galliërs genoemd 

Het waren Germanen, bekend als 
Vlamen, en Latijnen, genoemd de Wa
len, verschillend van leven taal en 
zeden, ook vreemd aan elkaar in 't 
verleden 

Die Vlamen, ondanks hun meerder
heid in aantal, aanvaardden gelijkheid 
overal, maar die Walen, nog niet tevre
den, zouden weldra het nabunge ver
trek betreden 

De Vlamen, mets vermoedend en 
nog onervaren, maakten geen gebruik 

van hun overmacht, doch de trotse 
Walen eisten met grote gebaren alleen 
en overal de macht 

Bij de stam der Vlaamse Germanen, 
waren liberalen en klenkalen die hun 
moedertaal hadden miskend en d'an-
dere Vlamen in armoe en onwetend
heid hielden gekneld 

Het duurde zo bijna 70 jaren dat 
Vlaamse renegaten en njke potentaten 
het arme broedervolk aan hun lot 
hadden overgelaten 

Maar naar 't einde der vonge eeuw 
verdrongen jonge Vlamen met meer 
zo gedwee en bewust van eigen kun
de en kracht die Walen en renegaten 
gedeeltelijk uit hun macht 

Er zijn, helaas, nu nog ontaarde 
Vlamen, die er zich met voor schamen 
hun eigen volk te laten vernederen en 
benadelen, door met de Walen geza
menlijk de koek te verdelen 

De tijd IS gekomen dat Vlamen en 
Walen uit alle standen de toekomst 
van hun land bewerken met eigen 
handen, dat tweedelig pand zal dan 
worden verlaten, wil men het nadien 
verkopen, voor mij niet gelaten 

J D.D., Erembodegem 

TRIKOLORE LEEUW 

Het Belgisch Staatsblad van 11 juli 
heeft dus de afbeelding met beschrij
ving gepubliceerd van wat genoemd 
wordt de officiële vlag van de Vlaam
se Gemeenschap 

Om het rood van tong en klauwen te 
rechtvaardigen voert de heraldicus Er-
nest Warlop aan dat die kleuren reeds 
voorkwamen in het oude wapen van 
de graven van Vlaanderen Dat is 
onbetwistbaar juist 

Maar waarom moet de Vlaamse 
Gemeenschap in haar wapen terug
gaan naar de Middeleeuwen? Onze 
gemeenschap telt toch ook onderda
nen die in het aloude hertogdom Bra
bant en Limburg wonen 

Een leeuw met zwarte klauwen is 
volgens de heraldische wetten even 
korrekt als een witte leeuw met gele 
klauwen op een zwart veld, zoals die 
van de stad Gent 

De huidige institutionele Vlaamse 
Gemeenschap is het voorlopige eind-
produkt van een lange en harde strijd 
van de Vlaamse Beweging En deze 
heeft altijd in haar schild een zwarte, 
leeuw zonder rood gevoerd Het ware 

logisch geweest als deze monochro
me zwarte leeuw het symbool van de 
Vlaamse Gemeenschap zou gewor
den zijn, net zoals de Franse Gemeen
schap het symbool van de Waalse 
Beweging, de rode haan, heeft geko
zen 

Nu het allemaal officieel vastgelegd 
IS, kunnen we voortaan een onder
scheid maken tussen de bevlagging 
aan onze openbare gebouwen en de 
uitingen van een nog strijdend volk op 
zijn elf-julivienngen of nog, een Vlaan
deren dat berust tegenover een Vlaan
deren dat beweegt 

LE., Tervuren 

TAALKLACHTEN? 
Taalklachtenbus P.B 73 
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Raf Declercq 
vraagt uitleg 

Geen A-boot 

De Zeebrugse havenfeesten 
dreigden eventjes verstoord te 
worden door de komst van een 
nukleaire onderzeeboot, de USS-
Sea Devil Plaatselijke aktiegroe-
pen verzochten de parlementsle
den uit het Brugse hun licht op te 
steken 

VU-kamerlid Raf Declercq stel
de daaromtrent een dnngende 
vraag aan de minister van lands
verdediging Die antwoordde dat 
het om een routinebezoek ging 
door een kernduikboot die gewa
pend IS met konventionele raket
ten Vraag is natuurlijk of deze 
verklaring met de waarheid 
strookt Ondertussen werd het 
bezoek van deze duikboot afge
last 

De Brugse Volksunie lag overi
gens mee aan de basis van de mo
tie „Brugge, kernwapenvrij" Het is 
voor de VU dus uitgesloten dat 
een boot met atoomwapens aan 
boord de Brugse haven mag bin
nenvaren Ook VU-voorzitter Vic 
Anciaux reageerde aldus Niet 
zonder evenwel te herinneren aan 
die andere schandvlek die op Zee-
brugge kleeft, nl de Belgische 
wapenhandel waarvan deze ha
ven de draaischijf is Wordt het 
niet de hoogste tijd dat men daar
tegen iets onderneemf? 

Op de valreep 

Eén van de meest trieste krea-
turen van de voorbije legislatuur is 
ongetwijfeld CVP-fraktieleider 
Luc Vanden Brande Deze Me-
chelse volksvertegenwoordiger 
werkte zich weliswaar herhaalde
lijk in het nieuws, maar steeds op 
een negatieve wijze Het aantal 
stoere verklaringen en wetsvoor
stellen van hem, die naderhand 
even vlug weer werden ingeslikt, 
IS kwasi ontelbaar Waardoor deze 
man genoegzaam als „Luc Van
den Blusse" naam maakte 

Net v'o'or het parlement zijn 
deuren sloot is hij nog maar eens 
een erg misplaatst en doorzichtig 
nummertje op de Kamertnbune 

komen verkopen Misbruik ma
kend van het vertrouwen van de 
Kamervoorzitter wou hij justitiemi
nister Gol een lesje spellen Volle
dig onaangekondigd en volkomen 
lossttaand van de agenda Vanden 
Brande vroeg wanneer hij einde
lijk eens een antwoord zou krijgen 
op de tientallen door hem gestelde 
parlementaire vragen Wat de 
grond van de zaak betreft heeft 
deze tafelspringer natuurlijk gelijk 
Teveel vragen blijven te lang of he
lemaal onbeantwoord Maar de 
CVP-woordvoerder is de allerlaat
ste die hierover lastig mag doen 

Indien wij een optelsom zouden 
maken van alle vragen van VU-ge-
kozenen aan CVP-ministers waar
op geen antwoord kwam, dan zou 
dit een veelvoud zijn van de aan
klacht van Vanden Brande 

Vanden 
: ' Brande: 
\ veel geblaat 

In plaats van daarover lastig te 
doen zou Vanden Brande best 
eens nagaan hoever het staat met 
de regionalisering van de nationale 
ekonomische sektoren, de federa-
lisenng van het onderwijs, de af
zetting van Happart, de benade
ling van Vlaanderen bij de behan
deling van zowat alle dossiers, 
enz Allemaal zaken die geblok
keerd zitten „dankzij" zijn eigen 
partij' 

Hansenne, 
innovator 

Minister voor arbeid en tewerk
stelling, de Waal Hansenne, heeft 
andermaal enkele „vernieuwende" 
expenmenten voor verbeterde te
werkstelling goedgekeurd 

Zondag kon men een speciale opvoenng van „Ie arque beige" beleven 
In het kader van de vriendschapsbanden stapte ook de muziekkapel van 
het Zaïrese leger mee op tijdens het traditionele troependefile Na het 
bezoek van zijne majestateit aan onze ex-kolome schijnt de relatie tus
sen België en Zaïre immers weer koek en ei te zijn Alleen de niet-regle-

mentair ingevoerde chimpansees ontbraken er nog aan 

w^ 
DEZE 

\NEEK DiT:gL 
Na de senatoren zijn deze week 
ook de volksvertegenwoordigers 
met vakantie gegaan Op „reces" 
noemen ze dat in het 
parlementair spreektaaltje 
Dinsdagnacht, na de 
gebruikelijke afscheidsgroeten, 
drumden ze langs de smalle 
klepdeuren, uit de arena naar 
buiten Ik liep er tussen Toch 
voelde ik me op een afstand 
Rustig, niet gehaast heb ik ze 
allemaal bekeken Er is veel 
veranderd in de Belgische 
praatbarak Tijdens de twintig 
jaren dat ik het politieke spel 
meespel, ziet het politieke kruim 
er totaal anders uit Hugo Schiltz 
en ik zijn bij de oudsten, met in 
leeftijd maar in jaren 
lidmaatschap De grote namen 
die met tremolo's België 
vertegenwoordigden, zijn 
verdwenen De Vanden 
Boeynantsen lopen er verweesd 
bij Alleen bij de Waalse 
katolieken tronen nog enkele 
nobiljons en unitaire bourgeois 
De Waalse socialisten 
betekenen weinig Zij die nog 
een toontje hoger zingen, 
denken Waals België kan hun 
gestolen worden De unitaire 
staat dient hen alleen nog om 
de lieve centen Zelfs de Waalse 
liberalen herwinnen de geest 
van hun oude voormannen, die 

ooit aan de top stonden van de 
Waalse beweging Een van hun 
leiders voorspelde me dat het 
gedaan was met België „We 
zien elkaar weer", zo zei hij, „om 
zo vlug mogelijk het land sterk 
te federalizeren" Langs de 
Vlaamse kant is het algemeen 
beeld helaas veel oppervlakkiger 
Vooral de liberalen Het gebrek 
aan blauwe persoonlijkheid is 
opvallend Ik kan niet zeggen dat 
ze nog de ouwe Belgen zijn, 
maar evenmin vertonen zij een 
uitgesproken Vlaams karakter 
Hun mosselhouding drukt het 
Vlaams peil omlaag 
De kadodders willen wel Vlaams 
zijn, maar ze durven met Hun 
boegbeelden zijn omhuld met de 
Belgische machtsaureool Die 
heerlijkheid vervult hen met 
glorie 

Het Vlaams gelaat van de 
socialisten is een nieuw 
fenomeen Onloochenbaar Ook 
betrouwbaar^ We zullen 
afwachten tot zij terug 
uitgenodigd worden aan de rijke 
tafelen van het Belgisch bestel 
Zullen ZIJ dan hun woorden 
gestand blijven"? Ik twijfel eraan 
Ik hoorde Tobback reeds 
zeggen dat de 
federalizeringsgedachte voor 
hen met prioritair is 
Globaal gezien is het 

uitgesproken Waals perspektief 
groter dan het Vlaams De 
vertegenwoordigers van het 
Vlaamse volk denken 
voortdurend eerst Belgisch Als 
puntje bij paaltje komt wordt de 
groeiende Vlaamse natie in het 
Belgisch parlement een 
onderdanige dienstmeid De 
Vlaamse Leeuw van Poma en 
konsoorten heeft inderdaad 
geen tanden Laat staan haar op 
zijn tanden 

Tussen heel die troep 
Kamerheren en -dames lopen de 
twintig Vlaams-nationalisten van 
de Volksunie Onze partij heeft 
in de voorbije jaren het Belgisch 
pKDiitiek schouwspel danig 
gewijzigd Wij moeten verder de 
motor zijn in de machtsvorming 
van de Vlaamse natie 
Ik wens onze 37 
parlementsleden en alle 
militanten een prettige vakantie 
Een weldoende maar korte 
rustpauze Want dan komt de 
grote slag Op 13 oktober wordt 
de sterkte van onze motor 
bepaald 

V I C A N C I A U X 

In het kader van de „lopende za
ken" worden in Jumet en Bonse-
cours (Henegouwen) nieuwe 
werkregelingen ingevoerd 

Zoveel IS duidelijk Hansenne 
heeft uitgesproken voorkeur voor 
„experimenten" in Wallonië Tel
kens wordt er arbeidsduurverkor
ting ingevoerd met behoud van de 
volle wedde 

Al die tijd dat Hansenne onder
hand uitpakte met expenmenten 
voor herschikking van de tewerk
stelling blijkt steeds duidelijker dat 
Hansenne in het wilde weg experi
menteert en zeker geen aanzet 
geeft voor verbeterde tewerkstel
ling 

Stop lozingen 

De akties van de internationale 
milieu-organisatie Greenpeace zijn 
voldoende bekend en berucht 
Sinds geruime tijd strijdt deze ver
dienstelijke groepering tegen het 
lozen van titaandioxide in zee Ook 
de beide VU-Europarlementsle-
den Jaak Vandemeulebroucke en 
Willy Kuijpers lieten zich met on
betuigd ZIJ stelden een ontwerp
resolutie op die dergelijke vervui
lingen moet verbieden 

Voorts schreven zij een open 
brief aan de Raad van ministers 
voor Leefmilieu, met de vraag het 

Kuijpers 
tegen 
T02-lozingen 

probleem als pnoritair agendapunt 
te bespreken op de eerstvolgende 
milieuraad De weldenkende en 
zelfs de zg progessieve pers 
heeft dit VU-imtiatief doodgezwe
gen Dit schrijven heeft nochtans 
positief resultaat gehad Het pro
bleem van het storten van titaan
dioxide stond inderdaad als eerste 
punt op de agenda en de Belgi
sche verantwoordelijke drong aan 
op een stopzetting van deze stor
tingen tegen 1987 

Wat betreft de lafhartige en 
dodelijke bomaanslag tegen het 
Greenpeace-schip in Nieuw-Zee-
iand stuurden de VU-Europarle-
mentsleden een rouwtelegram 
naar deze milieuvereniging 

Vlaamse 
Beweging 

Vorige week deed de Volksunie 
nadrukkelijk beroep op de Vlaam
se stnjd- en kultuurveremgingen 

om de eis tot federalizenng van 
het onderwijs kracht bij te zetten 

Ondanks de vakantie is deze 
oproep met onbeantwoord geble
ven Drie grote, met partij-politieke 
orgamzaties reageerden krachtig 
en overtuigd Het Davidsfonds, het 
IJzerbedevaartkomitee en de 
VAB-VTB onderschrijven immers 
de eis om het befaamde artikel 
59bis, dat de kommunautarizering 
van het onderwijs moet mogelijk 
maken, in de lijst van verklaring tot 
grondwetsherziening op te ne
men 

Voortsukkelen? 

Alleen een fikse elektorale af
straffing zal in staat zijn het ramp
zalige beleid van Martens en de 
zijnen te doen ophouden De 
meeste leden van het groepje, dat 
zich nog steeds „regering" durft 
noemen, zijn immers van mening 
dat de huidige koalitie moet wor
den voortgezet 

De voorzitter van de f ranstalige 
liberalen, Louis Michel, heeft dit 
onomwonden verklaard Voor 
hem IS er slechts heil te verwach
ten van opnieuw een roomsblau-
we regenng Waarbij hij natuurlijk 
vergeet dat Martens V gevallen is 
door de ruzie van zijn partij met de 
PSC 

Michel kiest 
voor 
prutswerk 
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Vakantiepret, voor veel gezinnen in mineurtoon. Ondanks de voorgehouden „gezindsvriendelijke politiek" 
van de Belgische regering voelen steeds meer gezinnen de krisis alsmaar harder in hun budget 

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen publiceerde zopas een temanummer, met uitgebreide 
beschouwingen over „gezinnen en de krisis". 

De kritiek op het regeerbeleid wordt met omfloerst: „ Wanneer de grote dijken van de sociale zekerheid bre
ken, hoelang zullen de molshopen van de gezinnen aan het water nog weerstaan ? Mollen zijn wel uitstekende 
zwemmers, maar vroeg of laat verdrinken ook zij." 

Van boni 
naar mali 

Met de jaren dat de opeenvol
gende regeringen-Martens, van 1 
tot 5 en sinds kort zelfs 5 bis, hun 
saneringsbeleid hardnekkig door
voerden werd de Vlaamse ge
meenschap alsmaar dieper in de 
rode cijfers gesleurd. 

Zelfs toen de ekonomische kri
sis, midden de jaren 7 0 , in de 
Westerse wereld losbrak pres
teerde de Vlaamse gemeenschap 
aanvankelijk nog bijzonder be
hoorlijk Bijvoorbeeld in 76 had de 
„Vlaamse betalingsbalans" nog 
een boni van 193 miljard frank. Dit 
en andere cijfers werd niet vrijge-
gegeven door een of ander minis
terieel kabinet 

Het waren alweer universitaire 
studies die zulks uitwezen. Derge
lijke opgesplitste analyses is men 
sindsdien blijven verrichten, waar
door bleek dat met het aansle
pend beleid van de opeenvolgen
de regeringen-Martens ook de 
Vlaamse gemeenschap in sociaal-
ekonomisch nauwe schoentjes te
recht kwam. 

Ondanks krampachtig herhaal
de zegekreten van Vlaamse minis
ters in de Belgische én de Vlaam
se regering. 

SA Belgique, 
NV België 

Onlangs werd een historische 
uitspraak van een Belgisch pre
mier merkwaardig geaktualisserd. 
Ondervoorzitter Paul Francken 
van het Vlaams Ekonomisch Ver
bond werd gehuldigd bij gelegen
heid van ZIJ afscheid uit het VEV-
direktiekomitee. 

Paul Francken stelde zeer tref
fend: „In de dertiger jaren verge
leek eersteminister Theunis ons 
land met een NV, hij zegde dat na
tuurlijk in het Frans-,, La Société 

ALLEREERST dient de vraag 
gesteld hoe het mogelijk 
is dat een minister van 

financiën, die voogdijminister is 
van beide openbare kredietinstel
lingen, dergelijke taal laat gebrui
ken door woordvoerders van 
ASLK en Gemeentekrediet 

De minister moet toch als gee-
neen weten dat ook de taalwet 
van openbare orde is en dient 
nageleefd te worden. 

Anonime Belgique" Ik ben ge
neigd dat beeld over te nemen. Wij 
geloven immers in de rol van de 
onderneming en de vrije markt-
ekonomie. Maar ik ken geen enke
le NV waar 40 procent van de aan
delen recht geeft op 60 procent 
van de dividenden, en omge
keerd..." 

Voor een goed verstaander is 
dit klare taal Maar de Belgische 
regeerders blijven tot op vandaag 
hardhong. 

Vlaams 
reservoir 

Door het plotse afhaken van 
Martens V wordt de opmaak van 
een rijksbegroting 1986 uitgesteld 
tot het late najaar. Zulks betekent 
dat begin volgend jaar onvermijde
lijk zal gewerkt worden met „voor
lopige twaalfden", en dat bij de 
opmaak van de nieuwe njksbegro-
ting de verkiezingsbeloften van de 
regeerpartners zwaar zullen door
wegen. 

Waarbij op nationaal niveau de 
Vlamingen alweer het grootste of
fer gedwongen zullen moeten op
brengen. 

De opmaak van de rijksbegro
ting wordt een koehandelszaakje. 
Nu reeds meer dan zeven jaren 
geleden werd er onder meer door 
de „Leuvense professoren" op ge
wezen, en bij herhaling, dat het 
budgetair tekort voor het leeu
wendeel IS toe te schrijven aan 
Wallonië. Vlaanderen is een groot 
geldreservoir waaruit Wallonië put 
om het hoofd boven water te 
houden 

Becijferingen blijven uitwijzen 
dat het budgetair tekort van alleen 
de Waalse overheid ongeveer 
reeds voor de helft op papier 
wordt „gefinancierd" door een ex
tern deficit, met andere worden 
door opstapeling van schuldenlas 
ten. Mede verrekend voor reke 
ning van de Vlamingen 

Miskenning 
Waarom zou de taalwet dan zo 

hinderend zijn voor beide instellin
gen? Even nagaan. Als men de 
„werkingsmiddelen" vergelijkt met 
de tewerkstelling van het N-F per
soneel, dan blijkt uit de balans van 
december '84 dat één Vlaams 
personeelslid bij de ASLK goed is 
voor 197,2 miljoen frank in Vlaan
deren ingezamelde spaargelden. 
Langs Waalse (franstalige) kant 

Onderwijs 
zaak van 
gemeenschap 

Het ziet er naar uit dat het na de 
zomervakantie, zoalniet vroeger, 
tot een ernstige regeringsrei zal 
komen betreffende de verklanng 
voor grondwetsherziening. En in 
het bijzonder wat betreft de regio
nalisering van de bevoegdheden 
op gebied van onderwijsbeleid. 

Vooral aan het adres van de 
Vlaamse ministers kan er, op het 
moment dat zij stilaan hun vakan-
tievaliezen pakken, slechts met 
aandrang herinnerd worden aan 
de niet alleen de sinds geruime tijd 
door de Volksunie gestelde eis 
voor regionalisering van het on-

werd er voor elk personeelslid 
slechts 156,6 miljoen spaargeld 
genoteerd 

Anders uitgedrukt- nagenoeg 
58,2 procent van de lokaliseerbare 
geldmiddelen bij de ASLK komen 
van Vlaamse spaarders (Goed 
voor 455,6 miljard frank). Deson
danks stelt de ASLK slechts 52,5 
procent Vlamingen in haar perso
neelskader tewerk 

De franstaligen zorgen voor 
41,8 procent ASLK-spaarinlage, 
maar genieten daarentegen van 
liefst 47,5 procent bij de tewerk
stelling. 

Deze percentage-cijfers zijn 
enigszins misleidend. Men zou het 
verschil in de N-F verhoudingen 
gering kunnen vinden. In de wer
kelijkheid gaat het om een aan
zienlijk aantal betrekkingen. 

Gelijkaardige toestanden treft 
men aan bij het Gemeentekrediet 
Alhoewel, hier is het nog erger 
gesteld. In strijd met de taalwetge
ving heeft het Gemeentekrediet 
nog immer geen taalkaders inge
voerd. De werkelijkheid staat in 
schril kontrast met de huilbuien 
van ASLK en Gemeentekrediet 

Niet de taalwet is hinderend 
voor de werking van beide open
bare kredietinstelling. Storend is 
vooral dat in beide instellingen de 
kommerciële werking gehinderd 
wordt door het miskennen van de 
preciese inbreng van de (N-F) 
kliënteel, wat onder meer maar 
zeker niet uitsluitend tot uiting 
komt bij de organisatie van de 
personeelsbezetting. 

derwijs, inbegrepen het universi
tair onderwijs én daarbij inbegre
pen het fundamenteel wetensv-
chappelijk onderzoek. 

In een gezamenlijke 11-juli ver
klaring hebben VEV en talrijke 
Vlaamse verenigingen erop gewe
zen dat bijvoorbeeld de koheren-
tie van het wetenschappelijk on
derzoek bij konsekwente regiona
lisering mets dan baat kan hebben. 
Dat integendeel aan het weten
schappelijk onderzoek in Vlaamse 
instellingen schade wordt berok
kend zolang het onderwijsbeleid 
door unitaire ministeriele penne-
trekken uitgestippeld wordt. 

Puin ruimen 
En wat te zeggen van deze 

konfrontatie...M Eyskens die hard
nekkig blijft volhouden:,. Deze re
gering heeft het financieel puin 
moeten opruimen van de vijf natio
nale sektoren. Het hoge bedrag 
staatssteun resulteert uit beslissin
gen, genomen onder vorige rege
ringen." 

Tegenover het magazine 
Trends dat reeds in oktober 79 
schreef „Het verdwijnen van Wil-
fried Martens is het likwideren van 
een financieel-kommunautair wan
gedrocht dat in krukkige ambtena-
rentaal heet dotaties; in keuken-
Nederlands gescchenken." En wie 
is medeverantwoordelijke voor 
het in standhouden van het ver
kwistende systeem van dotaties? 
Precies! 

110 procent 
schuld 

Maar Vlaamse ministers blijven 
nochtans juichen. Zo de eeuwige 
mooiprater Mark Eyskens Bij de 
opmaak van een balans van zijn 
beleid stelde hij onder meer: het 
konkurrentievermogen werd her
steld. Betalingsbalans in even
wicht hersteld Stijging van de 
produktie. Idem voor de investe
ringen. Beter bruto nationaal pro-
dukt Sterke daling van de inflatie. 
Stabilisering van het overheidste
kort. Stabilisenng van de werk
loosheid. Zelfs stijging van de 
werkgelegenheid. 

Mensen,geloof het allemaal 
maar. Wat bijvoorbeeld de staats
schuld betreft, de zwaarste hypo-
teek voor de komende generaties: 
nooit voorheen In de Belgische 
geschiedenis is de njksschuld op 
vijf jaar tijd zo sterk toegenomen 
als nu, sinds 1980 Sinds Martens 
1 tot en met 5 bis. 

Zo zijn we ertoe gekomen dat 
momenteel niet minder dan 110 
procent van het bruto nationaal 
produkt (ook geheten BNP of de 
gezamenlijke prestaties van de 
bevolking) hoegenaamd niet vol
doende is voor de afbetaling van 
de opgestapelde tekorten..! Bij 
herhaling heeft het Planbureau, 
sinds 79, er op gewezen dat de 
geldhonger van de overheid veel 
groter is dan wat gezinnen en 
bedrijven samen op één jaar kun
nen sparen. 

ASLK en GK 
aan klaagpaal 

De ASLK en het Gemeentekrediet staan geregeld 
om diverse redenen aan de klaagpaal. Onlangs ging 
het weer over de interne keuken; met name de taai
toestand in deze beide openbare kredietinstellingen. 

Zo stelde een woordvoerder van de ASLK dat de 
bank- en kredietinstelling bijkomende personeelskos
ten heeft omdat de instelling onderworpen is aan de 
taalwetgeving. Senator Bob Vandezande antwoordt 
hierop zeer gevat 
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Bedenkingen bij een nieuwe zeesluis 

Zee-Brugge: teken van 
binding of tegenspraak? 

Ver uitschietend in zee, is te Zeebrugge op de rug 
van de nieuwe wester havendam een kersverse 
wandeldijk aangelegd. De argeloze wandelaar ziet er 
de snelle duinvorming voor de riante Zeebrugse 
strandwijk en kan dan nauwelijks bevroeden wat er 
zich elders aan de kust en speciaal achter zijn rug af
speelt... 

MISSCHIEN is het de 7.000 
genodigden van 20 juli 
1985 nauwelijks opge

vallen maar sprekend over Zee-
Brugge lijkt het erop of deze enti
teit heeft met het aloude Brugge 
niets te maken. Dat Brugge ligt 
ook zo goed op de markt en wordt 
zo mateloos geprezen dat men 
het liefst weg-denkt van een miljar
den-investering aan havenwerken. 

Wie pikt een 
graantje mee? 

Honderd jaar geleden was het 
nochtans om dat Brugge, om dié 
Bruggelingen („ongelovig en on
verschillig, lijdend aan verval van 
krachten, de lazzaronen van het 
Noorden") begonnen: de schokef-
fekten van grijpkranen, heihamers 
en betonmolens op een stad aan 
wie de zee en de handel waren 
voorbij gegaan. 

Twee wereldoorlogen en hun 
naweeën hebben inmiddels te 

Zeebrugge de aanzet van een 
betekenisvolle haven-ontwikkeling 
verstoord. Wanneer naar het ein
de van zestiger jaren toe, de be
slissingen vielen om opnieuw in 
Zeebrugge te investeren dan mag 
men zich afvragen of dit een tege
moetkoming was aan de pleitbe
zorgers voor een komplementaire 
haven op de Vlaamse kust dan 
wel het logisch gevolg van het feit 
dat men elders de militaire ver
plichtingen en de „diversifikatie 
van de energie-voorziening" niet 
kwijt raakte. 

Te Zeebrugge verlopen tegelijk 
een aantal bewegingen waarbij 
men zich mag afvragen of ze niet 
eerder op het chaotisch dan wel 
op het polyvalent karakter van de 
havenfunkties zijn gericht 

Naast de marine-basis, annex 
militaire benzine-opslag, tekent 
zich de kade af voor aanvoer en 
opslag van vloeibaar aardgas (vol
gens een staatssekretaris behoort 
dit bouwwerk voor zijn ingebruik
name al tot de industriële archeo
logie); de groeiende omvang en 

besomming van de visserij heeft 
geleid tot de uitbreiding en moder
nisering van vissershaven en vis
mijn. 

Het laatste deel van het zgn. 
raamkontrakt, goed voor ca. 7 
miljard Frank en uit te voeren in de 
loop van 1986-1987, omvat o.m. de 
bouw van een onderwaterdam 
vanuit de oostelijke havenmuur in 
de richting van Knokke-Heist 

Deze „bufferdam" moet het 
strand van deze badstad tegen 
kwalijke zeestromingen beveiligen 
maar kan tegelijk gezien als de 
aanzet voor de bouw van een 
jachthaven tegen de rug van de 
ooster havenmuur; een stijgend 
passagierstrafiek verplicht ertoe 
om op korte termijn te voorzien in 
een nieuw spoorwegstation en 
aangepaste wegenis. 

Ai deze funkties - nog door
kruist door zandopspuitingen en 
intense baggerwerken - staan ei
genlijk onafhankelijk van hetgeen 
waarop Zeebrugge mikt nl. een 
snelhaven te zijn op de open zee. 

Wie A zegt... 
... moet ook B zeggen. Wat 

Zeebrugge betreft, zal zulks bete
kenen dat men er niet onderuit 
kan de waterbouwkundige wer
ken in de voorhaven op hun dege
lijkheid en efficiëntie te schatten. 
Het lijdt geen twijfel dat internatio
naal in gespecialiseerde middens 
de belangstelling groeit voor de 
konceptie en de uitvoering van 
deze martieme architektuur. Hier

bij mag niet uitgesloten dat de 
ervaring die te Zeebrugge werd 
opygedaan tot export-orders kan 
leiden. 

In dezelfde gedachtengang is 
het absurd te gaan eisen dat, 
wanneer op de zee een veilig en 
handzaam areaal is veroverd, 
deze kapaciteit niet optimaal zou 
mogen aangewend. De opvulling 
van dit areaal kan overigens 
slechts een fraktie kosten van wat 
de verovering op de zee heeft 
geëist Op termijn en naar gelang 
de nieuwe havenbewegingen zich 
duidelijker aftekenen, worden de
gelijke aansluitingen op het Euro
pese net van water-, spoor- en 
wegverbindingen onvermijdelijk. 

Naar een Vlaams 
havenschap? 

Tegelijk zal het bewijs moeten 
geleverd dat de bouw van de 
voorhaven en de bezetting van 
vruchtbare poldergrond in de ach-
terhaven kan gebeuren niet alleen 
met respekt voor de stringente 
verbintenissen die werden aange
gaan (bufferzones, ramfjenplan) 
maar ook met de biezondere be
kommering om de typische chaoti
sche havenontwikkeling tot een 
harmonie-model te dwingen. Ook 
die verplichtingen zullen de ge
meenschap nog menige stuiver 
kosten. 

Om de, overigens totaal gede-
modeerde, cokesfabriek te be

voorraden halen vrachtwagens nu 
het kolenstof aan het noordelijk 
insteekdok en rijden dan twee 
woonkernen door om hun vracht 
af te leveren. Deze cokesfabnek is 
nochtans ook aan vaarwater gele
gen... 

Zoals trouwens uit het geheel 
van deze bijdrage kan afgelezen, 
zijn uitgesproken vormen van er
gernis ook nog elders dan In de 
havenkringen buiten Zeebrugge 
te vinden! 

De maritieme wereld van Zee
brugge heeft het voordeel jong, 
leergierig en zeker niet kleinzielig 
te zijn. Een niet gering deel van de 
Zeebrugse initiatieven heeft men 
er aan de Inbreng van Antwerpen, 
Sent en Oostende te danken. 

Het lijdt geen twijfel dat naar 
Tiate de mogelijkheden van Zee-
orugge beter bekend geraken, 
ook van buiten de landsgrenzen 
de belanstellenden zullen opda
gen. 

Nochtans kan Zeebrugge nooit 
meer zijn dan het meest vooruit
geschoven baken op het estuari
um van een Vlaamse stroom: de 
Schelde. En alle bakens op of 
langs deze stroom kunnen elkaar 
slechts aanvullen en ondersteu
nen. De maritieme verrichtingen, 
de havenontwikkeling, de zorg 
voor het maritiem milieu en het 
havenbeleid zélf staan aldus op 
een en dezelfde noemer: de 
Vlaamse. 

Welke ronkende verklaringen 
er zaterdag te Zeebrugge ook 
werden afgelegd, zij zullen nooit 
ernstig genoeg worden genomen 
om het zielig spel te doen verge
ten wat de jongste dagen door 
een soort „anti-bakens" In het zui
den van dit land werd opgevoerd. 

De tijd lijkt dus rijp om ook voor 
Vlaanderens maritiem potentieel 
soevereiniteit af te dwingen en 
voor de drie zustersteden een 
havenschap uit te bouwen. 

Raf Declercq, 
VU-kamerlld 

Guido Van In, 
VU-senator 
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Kamerlid Hugo Schiltz: 

^PSC heeft slechts macht 
als Martens en CVP 
dit willen' 

Kamer en senaat zijn met vakantie. De regeringsmededeling van Martens was 
erg schraal en bracht weinig nieuws. De sociale en fiskale herstelwet zouden nog 
gestemd worden — wat ondertussen gebeurde — en tegen september zal de re
gering een verklaring van grondwetsherziening aan het parlement voorleggen. 

Zo schraal de mededeling, zo armtierig het debat Alles leek gezegd. De mini-
krisis was om. De verkiezingen vervroegd. 

Slechts Hugo Schiltz en Frans Van der Eist wisten de bespreking vinnig hogerop 
te tillen, daarbij fel op de huid gezeten door Martens zelf Alsof deze leed aan VU-
achtervolgingswaanzin. 

IN de grond was Mariens' ver
klaring, meer dan schraal, een 
giller: een stap terug inzake 

het Heizeldrama, een fiskale her
stelwet met belofte van belasting-
vermindenng maar zonder begro
ting en een verklanng van grond
wetsherziening tegen september 
omwille van een ruziënde meer
derheid. 

Het is waarschijnlijk onder druk 
van de Waalse liberalen dat de 
premier terugkwam op zijn vrijplei
tende verklaring inzake de ministe
riele verantwoordelijkheid voor 
het Heizeldrama. En dit, volgens 
Frans Baert, met meer dan een 
nuanceverschil. Citeren we uit de 
regeringsmededeling: „ .dat, ook 
als er geen politieke fout werd 
begaan, een bewindsman in gewe
ten van oordeel kan zijn dat hij ont
slag moet nemen Hij kan ook in 
geweten de tegenovergestelde 
houding aannemen. Ik stel vast dat 
de minister van Binnenlandse Za
ken de tweede weg heeft geko
zen. Het IS zijn verantwoordelijk
heid. " 

Niet u, 
maar de staat 

De fiskale herstelwet en meer 
bepaald de beloofde belastingver
mindering moet vooral bekeken 
worden in het licht van de groot
scheepse PVV-kiescampagne 
„Niet u maar de staat leeft boven 
z'n stand."\r\ feite is de belofte een 
puur elektorale stunt „Men kan 
inderdaad gemakkelijk aantonen", 
aldus Willy Desaeyere, „dat deze 
regering de belastingen niet heeft 
verlaagd maar verhoogd en dat zij 

de belastingen ook niet kan of zal 
verlagen." 

Gedurende de voorbije vier jaar 
liep de belastingdruk op van 40 % 
tot 43 %. Geen enkele voorgaan
de regering kan dergelijk „palma
res" voorleggen. De herstelwet 
bevat wel een aantal milderende 

maatregelen, maar deze volstaan 
volgens de Limburger niet om de 
sluipende verhoging van de fiskali-
teit te keren. Komt daarbij het 
gebrek aan politieke wil, wat dui
delijk blijkt uit het feit dat de staat 
nog meer boven z'n stand is gaan 
leven en dat de begroting voor 

1986 aan anderen wordt overgela
ten. 

Remmen los 
Kommunautaur zijn alle rem

men los. De koelkastpolitiek heeft 
begeven. Maar hoe verwerpelijk 
deze politiek ook was, hij heeft 
een baat bijgebracht: in Vlaande
ren groeide een konsensus inzake 
het federalisme. Een konsensus 
waaraan niet kan getornd worden! 

Dat vond ook de CVP Want zij 
floot dnngend haar ministers te
rug, die reeds ingestemd hadden 
met een verklaring van grond
wetsherziening zonder het onder
wijs. De hele zaak werd dan maar 
uitgesteld tot na de vakantie. 

De knoop zou bij de PSC liggen. 
Aldus wordt toch beweerd. Frans 
Van der Eist was evenwel onver
biddelijk: „Het zou ondemokra-

H Schiltz: „In het verleden heeft de eerste minister de meest ingenieuze juridische argumenten gebruikt om 
kommunautaire klippen te omzeilen Ik geef hem nu argumenten om eens de Walen, de PSC, buitenspel te 
plaatsen" 
W. Martens, eerste minister; „Ik heb nog geen enkel argument gehoord dat ik met ken". 
H. Schiltz: „Ik heb dan toch gezegd, wat u nog met had gezegd". 

tisch en totaal onaanvaardbaar 
zijn indien de overgrote meerder
heid in het parlement zich zou 
laten dwarsbomen door één enke
le partij die slechts 16 zetels telt in 
de senaat" ...en in de kamer 
slechts de zevende fraktie is. 

Maar moet de knoop wel bij de 
PSC liggen? Heeft Martens hem 
daar niet gelegd met z'n verklaring 
dat een herziening van de grond
wet de instemming van de vier 
meerderheidspartijen vergt? 
Heeft Martens aldus de PSC niet 
opgepept tot een machtige part
ner, voorzien van een enig chanta-
gewapen? 

Waar een wil is... 
Hugo Schiltz huldigt totaal an

dere uitgangspunten: „Waar een 
wil IS, is een weg" en bovendien 
ligt het zwaartepunt bij een grond
wetsherziening niet bij de rege
ring, wél bij het parlement „De rol 
van de regering beperkt zich tot 
het bekrachtigen van de konsen
sus die in kamer en senaat dient 
tot stand te komen. Indien de 
regering een beslissing van het 
parlement zou negeren, dan is dit 
in strijd met de normale verhoudin
gen tussen wetgevende en uitvoe
rende macht" 

Wederwoord van Martens: de 
teorie van een wisselmeerderheid 
is kletskoek De PSC zou zich 
kunnen terugtrekken uit de rege
ring en aldus de herziening blokke
ren. 

Een verbazende redenenng 
voor de anders zo spitsvondige 
Martens. Schiltz deed hem dan 
vier mogelijke uitwegen aan de 
hand, de ene al verder gezocht 
dan de andere, maar alle juridisch 
korrekt en hanteerbaar 

Zo dient de rest van de regering 
de PSC helemaal met te volgen bij 
een eventueel ontslag Een lichte 
herschikking volstaat om de taal-
pariteit te herstellen en er kan 
v-erder gewerkt worden Andere 
mogelijkheid is, dat de regering 
toch ontslag neemt De grond
wetsherziening wordt dan als een 
,lopende zaak" afgehandeld. Komt 
daarbij dat de handtekening van 
één minister grondwettelijk vol
staat En tot slot, steeds kan een 
nieuwe regering gevormd worden 
met als enige opdracht de handte
kening te leveren en de demokrati-
sche wil van het parlement uit te 
voeren. 

Kortom, voor Schiltz en Van 
der Eist duldt het geen twijfel dat 
de PSC de grondwetsherziening 
en meer bepaald de opname van 
artikel 59bls betreffende het on
derwijs slechts kan blokkeren, 
indien andere partijen — zeg 
maar de CVP — dit toelaten. Het 
Is dan ook helemaal geen klets
koek wanneer de VU haar steun 
aanbiedt teneinde te komen tot 
een ruime verklaring van grond
wetsherziening, die op een stevi
ge parlementaire meerderheid 
kan rekenen. 
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SENAAT 
F. Van der Eist: 

„Wee de Vlaamse partij 
die woordbreuk pleegt!" 

Van der Eist „Het is onaanvaardbaar dat door de chantage van de 
PSC een ruime grondwetsherziening wordt geblokkeerd" 

Frans Van der Eist haalde zater
dag j l , tijdens het debat over de 
regeringsmededeling, zwaar uit 
naar Martens-V en meer bepaald 
de Vlaamse meerderheidspartijen 

„ Voor eenieder die het belang van 
het land hoger stelt dan ambitie, 
koppigheid of rivaliteit zijn de 
voorbije krisisdagen onbegrijpe
lijk ( ) Ook al heeft de koning het 
ontslag geweigerd, dan nog be
vindt deze regering zich in een 
feitelijke staat van ontbinding Zij 
IS niet eens bij machte haar be
langrijkste plicht na te komen de 
begroting voor 1986 Een feit dat 
des te zwaarder weegt, daar de 
meerderheid wel een belasting

vermindering belooft De verant
woordelijkheid wordt echter ver
schoven naar de volgende rege
ring " 

Inzake de grondwetsherziening 
vond de VU-fraktievoorzitter het 
een veeg teken dat de eerste 
minister en zijn Vlaamse kollega's 
voor de PSC kapituleerden door 
artikel 59 bis van de grondwet niet 
voor herziening vatbaar te verkla
ren Slechts na ingnjpen van het 
CVP-bestuur herpakten zij zich 
Het probleem werd afgevoerd 
naar september, met alle gevaren 
die daaraan verbonden zijn 

„De voorbereiding van de 
grondwetsherziening is echter 
niet alleen een zaak van de rege

ring Het IS een zaak van gans het 
parlement Daar moet in eerste 
instantie gezocht worden naar 
een consensus, zowel tussen de 
meerderheidspartijen als deze van 
de oppositie Het zou ondemokra-
tisch en onaanvaardbaar zijn in
dien de overgrote meerderheid 
van het parlement zich zou laten 
dwarsbomen door een partij, die 
slechts 16 zetels in de senaat telt 

De Vlaamse openbare opinie 
zal geen vrede nemen met een ge
brekkige grondwetsherziening of 
helemaal geen grondwetsherzie
ning Het IS al erg genoeg dat de 
gewestvorming van 1980 nooit 
werd verbeterd, doch verergerd 
door een centrale regering die 
dikwijls haar bevoegdheden te 
buiten ging We zijn nog ver van 
een evenwichtige verhouding tus
sen centraal gezag en gemeen
schappen We mogen dan ook 
geen verdere hinderpaal op de 
weg naar een waarachtig federa
lisme opwerpen De volgende 
konstituante moet ruime armslag 
krijgen 

Overal ter wereld is het onder
wijs bij de eerste materies die aan 
de deelstaten worden toever
trouwd In Vlaanderen is men het 
daarover eens Wee de Vlaamse 
partijen die woordbreuk plegen en 
deze algemeen aanvaarde eis mis
kennen Vooral op de CVP weegt 
de zware verantwoordelijkheid 
om met eens te meer toe te 
geven" 

MIMER 
Frans Baert: 
„Groteske komedie..." 

De oorzaken van de huidige 
mini-krisis liggen volgens Frans 
Baert in eerste instantie bij de 
hoogmoed en arrogantie van één 
minister en bij de halsstarrigheid 
van diens partij „Om de stem
ming over het Heizelrapport te 
vermijden is men bedrog over de 
procedure niet uit de weg ge
gaan De chantage van de PSC 
heeft het gehaald, dank zij de 
slaafse houding van de Vlaamse 
meerderheid Zij had de PSC 
beter laten aanvoelen dat zij 
slechts de zevende kamerfraktie 
IS Tot in de onredelijkheid volgt 
de CVP haar zusterpartij" 

Niet minder grotesk noemde 
de VU-fraktievoorzitter de bijdra
ge van de Waalse liberalen en 
hun voorman Gol in deze kome
die „Op een paar dagen maakten 
ZIJ een bocht van 180 graden, 
stemden ja voor de regering 
maar neen voor Nothomb, en 
lieten uiteindelijk toch de regering 
struikelen" 

Over die valpartij moet met 
bepaald getreurd worden De re
gering heeft haar voornaamste 

doeleinden met verwezenlijkt en 
bovendien voerde ze een anti-
Vlaams beleid „Steeds hebben 
de Walen hun zin gekregen van
wege het totale gebrek aan 
krachtdadigheid van de Vlaamse 
meerderheid" En dat zelfs de 
verklaring tot grondwetsherzie
ning op zich laat wachten, moet 
ook toegeschreven worden aan 
de afdreiging van de PSC Wat 
slechts kan, dank zij de CVP 

F Baert „PSC dankt macht aan 
CVP" 

Willy Desaeyere: 

„Fiskale 
kermistruuk" 

De fiskale herstelwet met z'n 
belofte van belastingvermindenng 
klinkt in de oren van Willy Desaey
ere totaal ongeloofwaardig „On
danks de verkiezingsbeloften van 
de PVV nam de fiskale druk de 
jongste vier jaar fors toe De indi-
rekte belastingen stegen van 438 
tot 566 miljard, de personenbelas
tingen van 562 tot 844 miljard en 
de lasten voor de sociale zeker
heid van 463 tot 652 miljard Sa
men namen de belastingen dus 
toe met 500 miljard, van 1981 tot 
1985 De belastingdruk klom dan 
ook verder op van 40,5 % tot 
43,2 % " 

Komt daarbij, aldus de Limbur
ger, dat er van een strukturele 
gezondmaking van de overheidsfi
nanciën niets in huis is gekomen 
„De overheid leeft nog meer bo
ven zijn stand dan vier jaar gele
den " De aangekondigde belas
tingvermindenng IS dan ook 
slechts een kermistruuk Vooral 
omdat er geen begroting voor 
1986 naastgelegd wordt' 

Belasting-
verlagen 
kan dat? 
^- ?^- #^k r 

Niemand zal betwijfelen dat de fiskale- en para fiska
le druk zo groot is geworden dat enige verlicfiting 
aangewezen is om de motivatie van de werkende 
bevolking te stimuleren. 

De aangekondigde belastingverlaging zouden we 
dan ook normaal moeten kunnen toejuicfien. De 
belofte van belastingverlaging zonder begroting 1986 
is echter het zuiverste bedrog. 

DAT er enige ongerustheid 
groeit nopens de begro
ting 1986 IS met zo ver

wonderlijk wanneer men weet dat 
uit de halfjaarlijkse cijfers blijkt dat 
de overheid reeds 470 miljard 
heeft geleend sinds begin 1985, 
terwijl de begroting 1985 slechts 
een totaal tekort voorzag van 
495 miljard De regenng had aan
gekondigd dat het tekort van 1985 
± 10 miljard lager zou liggen dan 
in 1984, maar de huidige meeruit
gaven t o V 1984 op 6 maand tijd 
bedraagt reeds 60 miljard 

Wanneer we er dan rekening 
mee houden dan ± 30 miljard 
intrestlasten van 1985 verschoven 
werden naar 1986 en dat de staal-
maatregelen van deze regering 
met hun volle gewicht tot uiting 
zullen komen in de begroting 1986, 
dan zal elkeen begrijpen waarom 
de regeringspartijen de begroting 
1986 met wensen op te stellen 

Uit de realistische begrotingscij
fers voor 1986 zou immers duide
lijk blijken dat er geen ruimte is 
voor een belastingverlaging en dat 
er hoogstens sprake zou kunnen 
zijn van een belastingverschuiving 
waarvan het eindresultaat zal lei
den tot een globale zwaardere 
belastingdruk 

Laten we toch met vergeten dat 
ons land het enige is binnen de 
OESO dat een tekort heeft dat 
hoger ligt dan 10 % van het BNP 
Het was de huidige regenng die 
ons voorspelde dat we na de 
gevraagde inlevenngen (blokke
ring loonindex, loondaling en hoge
re belastingen) er zouden in sla
gen het overheidstekort terug te 
dringen tot 7 % van het BNP 

De waarheid en de realiteit ziet 
er heel wat somberder uit 

Tijdens de huidige regering ver
dubbelde de overheidsschuld tot 

André Geens 

500 000 fr per inwoner (totaal 
5000 miljard), steeg de intrestlast 
op onze schuld tot 52 500 fr per 
inwoner per jaar (totaal 525 miljard 
voor 1985), steeg de globale be
lastingdruk met meer dan 10 %, 
daalde de koopkracht van een 
gemiddeld gezin met 1 2 % , kre
gen we een devaluatie van 8 %, 
steeg de overheidsbesteding tot 
63 % van het BNP, en dat alles 
onder het motto „minder staat" 

Al deze elementen samen doen 
ons besluiten dat de beloften van 
de huidige regering totaal waarde
loos zijn Het feit dat ze ook met in 
staat IS tijdig de begroting 1986 op 
te stellen, bewijst dat de aange
kondigde belastingverlaging enkel 
moet dienen om de verkiezings
campagne van de regenngspartij-
en mogelijk te maken en met om 
ze uit te voeren. 

André Geens, 
lid partijbestuur 
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Zuid-Afrika in spiraal van geweld 

Noodtoestand: 
geen 
echte oplossing 

In Zuid-Afrika werden al honderden mensen — op^ 
positieleiders, vakbondsmensen, advokaten, journalis
ten, geestelijken — aangehouden op basis van de 
noodtoestand die president Pieter Botha zaterdag jL in 
zwarte woongebieden heeft afgekondigd. Volgens 
Botha was dat de enige manier om een eind te maken 
aan het geweld dat dit jaar al meer dan vierhonderd 
doden heeft geëist 

Een deel van die doden zijn zwarten die door ande
re zwarten werden vermoord omdat ze als „kollabora-
teurs" van het blanke minderheidsregime werden 
beschouwd. 

DE noodtoestand bracht 
Zuid-Afnka kritiek van zijn 
beste en invloedrijkste 

vrienden op het internationale to
neel: de Verenigde Staten en de 
EG. 

Echte dialoog! 
De verklanng die de EG-minis-

ters van Buitenlandse Zaken 
maandag jl. goedkeurden is scher
per dan die welke door Reagans 
woordvoerder voorgelezen werd 
maar in de grond stemmen ze 
overeen. De wezenlijke oorzaak 
van het geweld is het apartheids-
systeem, zo zeggen ze, en daarom 
heeft de regenng er de grootste 
schuld aan. Beëindiging van de 
noodtoestand volstaat niet zo 
staat er nog, er moet een beteke
nisvolle dialoog komen tussen het 
blanke bewind en de ware verte
genwoordigers van de met-blanke 
bevolking, met als doel hervormin
gen die de zwarte meerderheid 
van 20 miljoen geleidelijk inspraak 
geeft. 

Niemand kan beweren dat die 
hervormingen een gemakkelijke 
opdracht zullen zijn. Maar dat ze 
een noodzaak zijn kan ook nie
mand meer ontkennen. De blanke 
minderheid zal niet eindeloos de 
zwarte meerderheid onder de 
knoet kunnen houden. En hoe 
langer het geweld aanhoudt en de 
wederzijdse haat en wrok zich 
opstapelen, hoe moeilijker het zal 
worden een vreedzame oplossing 
te vinden omdat er gewoon geen 
voldoende basis van vertrouwen 
meer zal zijn om nog te praten. 

Pieter Botha is begonnen met 
enkele kleine aanpassingen zon
der evenwel te raken aan het 
fundamentele probleem, dé ont
stentenis van alle politieke rechten 
van de Zuidafrikaanse zwarten. 
Maar zelfs daarvoor kreeg hij felle 
tegenwind van het meest „ver
krampte" deel van zijn blanke ach
terban. HIJ zal het dus zeer moeilijk 
hebben, als hij ooit tot wezenlijke 
hervormingen besluit die wijzigin
gen door te voeren tegen een 
ntme dat de zwarten aanvaard
baar vinden maar dat anderzijds 
geen komplete revolte van zijn 
blanke achterban uitlokt 

De zwarte oppositieleiders die 
tot onderhandelingen bereid zijn 

zullen het even moeilijk hebben 
het ongeduldigste deel van de 
zwarte bevolking in toom te hou
den. Dat zullen ze nochtans moe
ten doen Bisschop Tutu, Nobel
prijswinnaar van de vrede, heeft 
dat begin deze week op een grote 
bijeenkomst van zwarten onge
zouten gezegd. „Wij hebben over
al ter wereld vrienden die voor 
onze zaak ijveren, maar als zij 
dergelijke beelden van geweld 
zien zullen ze zich afvragen of wij 
wel rijp zijn voor vnjheid," zo zei 
hij. Hij drong nog eens aan op het 
afeien van alle vormen van geweld 
en zei dat hij anders „dit land dat ik 
liefheb" zou verlaten. 

Vulkaan 
Dialoog en hervormingen in 

Zuid-Afnka zullen dus ontzettend 
moeilijk zijn, maar ze zijn, ook voor 
de blanken, de enige zinnige op
lossing op termijn. Immers, welk 

Nobelprijsbisschop Tutu- „De 
blanken van Zuid-Afrika zullen niet 
echt vrij zijn zolang wij met vrij 

zijn!" 

een toekomstperspektief is het 
voor de blanke minderheid om op 
een steeds dreigender vulkaan te 
leven, om zich louter door repres
sie te handhaven, om in een 
steeds beklemmender sfeer van 
belegering en dreiging opgesloten 
te raken? 

Bisschop Tutu zei het kernach
tig toen hij op de zwarte massa
rouwdienst van begin deze week 
in de zwarte stad Kwathema wees 
naar de vele politie-agenten en 
militairen die rondom paraat ston
den en zei „Zij zullen met echt vrij 
zijn zolang wij met vnj zijn." Voor 
de blanken in het prachtige land 
dat Zuid-Afrika is moet er inder
daad een aantrekkelijker toe
komst mogelijk zijn dan steeds 
meer in de rol van cipiers gedron
gen te worden. 

H. Oosterhuys 

Deze week 
in Knack Magazine 

De wereld volgens Jean Gol 
De Waalse liberale politicus gooide vorige week een bom 

onder de zo gekoesterd eenheid van de regering Martens V. 
Waarom heeft Gol dat nu gedaan, en hoe moet de staat 

volgens hem dan werken? De wereld volgens Jean Gol, een 
exclusief interview in Knack. 

Yasser Ara fa t 
Is het nu rustiger geworden in Liba
non, of is het de stilte voor de 
storm? Hoe moet het verder met het 
Midden-Oosten en met de Palestij-
nen? Een gesprek met Yasser 
Arafat. 

Waar ligt Rendenia 
Brazilië heeft sinds kort zijn eigen 
Wilde Westen: Rondonia, het land 
voor mensen zonder land. Volgens 
de regering ligt daar de toekomst 
voor mensen die willen werken. Een 
reportage. 

De pieren van Brigliton 
De pieren van Brighton zijn wereld
beroemd. Toch ging de Engelse 
badstad einde de jaren zeventig vrij
wel ten onder. Maar nu is Brighton 
helemaal terug. Londen-aan-Zee telt 
weer mee. Een vakantie-reportage. 

De fifties 
Met de stijgende, kunstmatig onge
klopte belangstelling voor de jaren 
vijftig, stijgt ook de marktwaarde 
van de voorwerpen uit die tijd. Heb

ben de fifties ooit wel bestaan, 
vraagt Gerrit Six zich af naar aan
leiding van een expositie in de Turn-
houtse Warande. 

Knack Weekend 
Japanse vrouwen 

maliën geen carrière 

De loopbaan van een Japanse vrouw 
duurt maar zo lang als het zoeken 
naar een geschikte huwelijkspartner. 
Eén keer die gevonden, betekent dat 
het einde van haar carrière. De op
gang van meneer en het opvoeden 
van zonen om in het voetspoor van 
hun vader te treden, stelt dan alles 
in de schaduw. 

Fietsen en wandelen 
in de Westvlaamse bergen 

Rond leper liggen heuvels die de 
streekbewoners fier ,,bergen" noe
men. Dat zijn ze natuurlijk niet, 
maar als u er straks met de fiets over 
moet, zult u ook wel met wat meer 
respekt spreken over deze verheven
heden in het landschap. 

Kohl met geld naar Ankara 

Bonn vreest 
Turken-probleem 

Bondskanselier Kohl heeft nogal wat kritiek gekre
gen in progressieve kringen in de Bondsrepubliek en 
elders in West-Europa omdat hij als eerste Westeuro-
pese regeringsleider een officieel bezoek aan Turkije 
heeft gebracht, ondanks de vele schoonheidsfouten 
die de „gekontroleerde demokratie" daar vertoont 

TIJDENS dat bezoek eerder 
deze maand heeft Kohl 
ook beloofd dat hij zich 

zou inspannen om zijn Europese 
kollega's te overtuigen dat Turkije 
een belangrijke partner is, dat het 
de tijd en de kansen moet krijgen 
om zijn terugkeer naar de demo
kratie te voltooien, en dat „Turkije 
met buiten Europa mag worden 
geduwd." 

Vrij verkeer 
Dat optreden ligt in de lijn van 

een traditie van goede Duits-Turk-
se verhoudingen — de Bondsre
publiek is ook het land dat Turkije 
veruit de meeste militaire en ande
re hulp geeft 

Maar bovendien wil Kohl de 
medewerking van Turkije in een 
voor zijn land uiterst belangrijke 
kwestie: de Turkse immigratie. In 
1986 treedt het associatieverdrag 
tussen Turkije en de EG ten volle 
in werking en dat betekent vol
gens Ankara dat de Turken zich 
dan vrij doorheen de EG mogen 
vestigen. Bonn vreest dat de mil
joenen Turkse werklozen voor 

een nieuwe immigratiestroom in 
West-Duitsland zullen zorgen. En 
de Bondsrepubliek heeft nu al een 
Turken-probleem. 

Van de Turken die een beter le
ven in de EG zijn gaan zoeken, be
vinden zich negen tienden in de 
Bondsrepubliek, zijnde anderhalf 
miljoen. Het is niet zo dat een 
echte „Überfremdung" van de 
Bondsrepubliek dreigt want het 
aantal gastarbeiders ligt globaal 
gezien maar rond de 7 th . (minder 
dan in Frankrijk). Die gastarbei
ders spreiden zich evenwel met 
gelijkmatig over het hele land uit 
— in de Tiroolse weiden hebben 
ze bij voorbeeld weinig te zoeken 
— zodat er in een aantal steden 
(Berlijn waar 300.000 Turken wo
nen, Keulen, Frankfurt) wel aan
zienlijke problemen met grote 
Turkse minderheden bestaan. Ge
zien hun verschillende godsdienst 
(islam) en levenswijze integreren 
de Turken zich veel minder ge
makkelijk dan bij voorbeeld Italia
nen, wat tot onvermijdelijke wnj-
vingen heeft geleid. 

De Duitsers leveren belangrijke 
inspanningen tot opvang en bege

leiding van de vele Turkse gastar
beiders maar ze denken dat het 
probleem uit de hand gaat lopen 
als ze nog een nieuwe stroom 
inwijkelingen binnenkrijgen. Bo
vendien heeft de ekonomische kri-
sis gemaakt dat de Duitse ekono-
mie niet meer, zoals vroeger, die 
inwijkelingen zonder veel moeite 
van jobs kan voorzien. 

Met premies... 
Vandaar dat Bonn met maatre

gelen als belangrijke premies voor 
terugkeer naar het eigen land pro
beert het aantal Turkse gastarbei
ders te verminderen. En dat het nu 
de medewerking van Ankara wil 
om te vermijden dat het volgend 
jaar een nieuwe immigratiestroom 
moet verwerken. Bonn is bereid in 
de geldbeugel te tasten voor die 
medewerking, door Turkije niet 
alleen nog meer militaire hulp te 
verlenen maar ook door een pro
gramma van investeringen in Tur
kije waardoor meer Turken werk 
in eigen land zouden kunnen vin
den. Kohl heeft zijn Turkse gast
heren geprobeerd te overtuigen 
dat het in niemands voordeel is als 
zijn land met een onoplosbaar 
inwijkelingen-probleem gekon-
fronteerd wordt met het gevaar 
dat anti-Turkse reakties bij de 
Duitse bevolking toenemen Voor 
het moment is er echter nog geen 
overeenstemming tussen Bonn en 
Ankara over dat probleem waar
over de Duitsers nog voor het 
eind van dit jaar een afspraak 
willen. 

H.O. 

2S JULI 1965 



Toen rugnummer 
37, Rudi V̂  op kop 
van zes vluchters 
aan de laatste ronde 
begon voelde hij op
nieuw die verscheu
rende pijn. Ze sneed 
als een zweep zijn 

^ ^ ^ ^ ( ^ I borst in twee, tot in 
^ ^ V ^ ^ J de billen. Maar hij 
^ ^ ^ ^ ^ ^ V mocht niet begeven 
^ ^ V ^ ^ . want deze koers 

• ^ ^ ^ k moest hij winnen. 
^L ^ Aan de aankomst liet 
^ H ^ ^ de klubvoorzitter 

omroepen dat Mi
riam al mocht komen want de renners 
zijn in aantocht En dat ze de palm niet 
mocht vergeten. Miriam speelde haar 
rol van plaatselijke schone met charme 
en waardigheid. Ze was naar de mode 
gekleed, helemaal intwit, met een vest
je zonder knopen en een soortement 
piratenbroek tot halverwege de scho
ne schenen. Ook de veldwachter zag 
dat het menens was, spuwde zijn siga
ret uit en deelde met een breed gebaar 
aan janenalleman mee: maak de baan 
vrij! 

Een roos 
van bloed 

Rudi bleef maar sleuren aan het 
pelotonnetje en vergat een beetje dat 
zijn borst nu wei heel erg pijn deed. Hij 
beet zich de tanden vaneen en hoorde 
zijn vader roepen: allé jong!, maar hij 
zag hem niet eens. Rudi vergat er het 
hoesten bij en aan de huizen voelde hij 
dat de eindmeet naderde. En aan het 
kermislawaai dat wild naar hem toe
waaide. De eerste die hij tegen het lijf 
reed was een politieagent, die drukte 
hem tegen zijn kille plastlekjas en dan 
plots veel mensen die hard duwden en 
hem pijn deden. Hij hoorde ook zijn va
der: 't is onze Rudi! 

De politieman droeg de overwinnaar 
naar het podium. Toen Rudi het trapje 
opsukkelde raasde de pijn weer door 
zijn ribbenkast een hoestbui rammelde 
aan zijn schouders zoals men een prui-
melaar schudt 

Het witte meisje kwam op hem af. 
Het was een schoon meisje, vond hij. 
Ze lachte almaar tussen de plastiek
rozen en dalia's en gladiolen. Het was 
duidelijk dat het haar eerste keer was 
want ze was zo niet voor de kussen. 
Toen de kommentator de uitslag 
schreeuwde nam Rudi de palm van 
haar over, de mensen klapten in de 
handen. Ineens raasde die vernederen' 
de pijn weer door zijn vel en nu kon hij 
de hoestbui niet langer onderdrukken. 
Rood speeksel spatte op zijn hand' 
schoen. Het was alsof hij zijn binnen' 
ste buiten spuugde. Op aandringen van 
de fotografen gooide de plaatselijke 
schone zich opnieuw rond de hals van 
de overwinnaar, de kamera's klikten. 

Net toen Rudi in de armen van het 
jrneisje verstrengeld zat schudde een 

nieuwe hoestbui hem weer door me
kaar. Het volk zal het niet merken, maar 
zij wel, dacht hij beschaamd. Op haar 
sneeuwwitte jasje bleef een rode 
spuugvlek achter, als een vers gepluk
te roos. Rudi deed alsof hij dat niet ge
zien had, rende naar zijn fiets en haast
te zich naar het café waar zijn kleren 
hingen. Toen hij zich gewassen had en 
voor de spiegel zijn haar kamde be
keek hij zijn eigen en zei: „Stoppen met 
koersen, jong. En in september weer 
naar school. Die rotte vakschool T • 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 27 juli 
• BRT 1 1600 
Bel ami, film 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1805 
Nonkel Bob, afscheidsfeest 
• BRT 1 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 2020 
De bijna perfekte moord, film 
• BRT 1 21 30 
Boulevard of broken dreams, 
reportage 
• BRT 1 2220 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 1735 
De sprookjesbruid, serie 
• Ned 1 1804 
Nils Holgersson, serie 
• Ned 1 1829 
Coronation street, serie 
• Ned 1 1855 
De jongen die de voetbalpool won, 
serie 
• Ned 1 1921 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned 1 2028 
Colditz, serie 
• Ned 1 21 20 
Klasgenoten, weerzien 
• Ned 1 2210 
Achter het nieuws, info 
• Ned 1 2240 
Nimmer rust gegund, 
nieuwe sene 
• Ned 2 1912 
De beste Muppetshows 
• Ned 2 1940 
Wereldmuziekconcours, showwed 
• Ned 2 2025 
Comes a horseman, western, 
• Ned 2 2240 
The brothers Karamazov, film 

Zondag 28 juli 
• BRT 1 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 1500 
Twee jongens en een mus, 
jeugdfilm 
• BRT 1 1615 
Boetprocessie in Veurne, 
reportage 
• BRT1 1715 
Troetelbeertjes, sene 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1815 
Liegebeest 
• BRT 1 1830 
De Tripods, serie 
• BRT 1 1855 
Gengis Khan en nomaden in 
Afghanistan, dok 
• BRT 1 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 2035 
Martha, opera 
• Ned 1 1910 
Een grandioze tijd, jeugdfilm 
• Ned 1 2040 
Het proces van Tokio, dok. 
• Ned 2 1845 
Sesamstraat 
• Ned 2 2010 
Freud, sene 
• RTB 1 1200 
Faire Ie point, debat 

Jeroen Krabbé in een dubbelrol in de Nederlandse film „Een vlucht 
regenwulpen" van Ate de Jong (1981) naar het boek van Maarten 't Hart 

(Vrijdag 2 aug om 20 u 15 op BRT 1) 

Maandag 29 juli 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1810 
De Edison tweeling, sene 
• BRT 1 1850 
Schoten 1985, reportage 
• BRT 1 2010 
Reilly, meesterspion, sene 
• BRT 1 21 00 
Fresh fields, sene 
• BRT 1 21 25 
Zure regen, dok 
• Ned 1 1740 
Wie waagt die wint, 
over stunts 
• Ned 1 1920 
Televizier magazine 
• Ned 1 2028 
Sterrenslag, show 
• Ned 1 2200 
Avro's praatpark 
• Ned 1 2245 
Jazzpodium 
• Ned 1 2315 
Ontdek je plekje. Thorn 
• Ned 2 1927 
Woody Woodpecker, stnp 
• Ned 2 1950 
Beestenboel, sene 
• Ned 2 2040 
Ja, natuurlijk extra 
• Ned 2 21 35 
Murder she wrote, sene 

Dinsdag 30 juli 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1810 
Klein, klem kleutertje 
• BRT 1 1855 
Frank Buck, sene 
• BRT 1 2025 
Bill Cosby show 
• BRT 1 2050 
Revolutie in de Stille Oceaan, dok 
sene 
• BRT 1 2200 
Latijns-Amerikaanse dansen, 
wereldbeker 
• Ned 1 1710 
Kortjakje is weer beter, 
kinderliedjes 
• Ned 1 1740 
De poppenkraam, sene 
• Ned 1 1810 
Alias Smith en Jones, sene 
• Ned 1 1900 
Wonderlijke zaken in de natuur. 

nieuwe dok sene 
• Ned 1 1925 
Cijfers en letters, kwis 
• Ned 1 2028 
Dagboek van een herdershond, 
serie 
• Ned 1 21 40 
Brandpunt 
• Ned 1 2205 
De nieuwe Pacific, dok sene 
• Ned 2 1912 
Buitenlanders in de binnenlanden, 
jeugdfilm 
• Ned 2 1937 
Computermacht, jeugdfilm 
• Ned 2 2035 
Gepakt door het gebeuren, 
dok over drugs 
• Ned 2 21 20 
Joy of music, serie 
• Ned 2 21 45 
In de vlucht, dok over 
vleugels 
• RTB 1 2000 
Vulkanen in Afrika, dok. 

Woensdag 31 juli 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1810 
Kapitein Zeppos, heruitzending 

• BRT1 2015 
Met Mike in zee, praatshow 
• BRT 1 21 30 
Zakenmensen, nieuwe serie 
• BRT 1 21 55 
Dubbelportret, over kunst en 
leven 
• Ned 1 1605 
Mika, sene 
• Ned 1 1620 
Nils Holgersson, sene 
• Ned 1 1645 
Speelplaats Broadway, dok 
• Ned 1 1740 
Beren in Alaska, dok 
• Ned 1 1825 
Sons and daughters, sene 
• Ned 1 1850 
Erik, of het klem 
insektenboek 
• Ned 1 1915 
Hi-de-hi, sene 
• Ned 1 2033 
The other side of the mountain, 
film 
• Ned 1 2215 
Tros aktua 
• Ned 1 2245 

Hotel, sene 
• Ned 2 1912 
India, dochter van de zon, 
film 
• Ned 2 2030 
De paardentekenaar, film 
• Ned 2 21 20 
Glyndebourne, dok over een 
operafestival 

Donderd. 
1 augustus 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1830 
De kinderen van Chocky, serie 
• BRT 1 1910 
De gevangene van Zenda, sene 
• BRT 1 2020 
Dempsey and Makepeace, sene 
• BRT 1 2110 
Panorama, klooster op straat 
• BRT 1 2200 
Mistrals dochter, serie 
• Ned 1 1900 
Countdown, rock en pop 
• Ned 1 2028 
Call to Glory, sene 
• Ned 1 2115 
Veronica sport 
• Ned 1 21 45 
Reggie, sene 
• Ned 1 2210 
Sterke Yerke, dok over Friezen die de 
Noordzee overstaken 
• Ned 1 2250 
Mike Hammer, sene 
• Ned 2 1937 
Miss Universe en El Peru, dok 
• Ned 2 2000 
Woody Woodpecker, sene 
• Ned 2 2025 
Beestenboel, sene 
• Ned 2 2115 
Murder she wrote, sene 
• Ned 2 2205 
Spel, film 

Vrijdag2augustus 
• BRT 1 1805 
Tom en Tina 
• BRT 1 1810 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 1830 
Star trek, SF-serie 
• BRT1 2015 
Een vlucht regenwulpen, film 
• BRT 1 21.50 
David Lean, filmportret 
• Ned 1 1720 
Vrouwtje Teelepel, sene 
• Ned 1 1740 
De Carsons, sene 
• Ned 1 1925 
Woody Woodpecker, stnp 
• Ned 1 2028 
Beestenboel, sene 
• Ned 1 2120 
Hier en nu, info 
• Ned 1 2200 
Hill street blues, sene 
• Ned 1 2245 
Cheers, sene 
• Ned 2 1912 
Wereldmuziekconcours Kerkrade, 
showwedstrijd 
• Ned 2 2010 
De onbekende sport, Fnese 
sporten 
• Ned 2 2035 
Ted tijd, show 
• Ned 2 21 30 
Lou Grant, sene 
• Ned 2 2245 
Gevangenen in het gezin, dok 
• Ned 2 2330 
Het huis in het park, film 
• RTB 1 2045 
Une femme en fuite, 
Waalse film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 27 juli 
Comes a horseman 

Amenk film uit 1978 met o a James 
Caan en Jane Fonda 

Oorlogsveteraan Frank keert terug 
naar Montana in het Wilde Westen, 
met de bedoeling er een ranch op te 
zetten en er vrede te vinden Hij komt 
echter terecht in een plaatselijke mmi-
oorlog tussen kleine veehouders en op 
land beluste veebaronnen (Ned. 2 om 
20 u. 25). 

Zondag 28 juli 
De lustige weduwe 

Amenk film uit 1952 met o a Lana 
Turner 

De koning van een failliet ministaatje 
laat een rijke weduwe naar zijn landje 
overkomen m de hoop dat zij het van 
de ondergang redt (RTL om 20 u.). 

Maandag 29 juli 
The last run 
Amenk film uit 1971 

De zware jongen Harry heeft ge
noeg vergaard en brengt al negen 
rustige jaren door in een verlaten 
plaatsje in Portugal Toch nskeert hij 
nog een opdracht (RTL om 20 u.). 

Dinsdag 30 juli 
A king in New York 

Sarkastische komedie van Charlie 
Chaplin uit 1957 waann hij afrekent 
met de heksenjacht van MacCarthy 
op het kommunisme en z'n (vermeen
de) aanhangers, waarvan Chaplin zelf 
in 1952 het slachtoffer geworden was 
(A2 om 20U.35). 

Woensdag 31 juli 
The other side of the mountain 

Waar gebeurde Amenk film uit 1975 
over twee top-skisters die hun grote 
droom, deelnemen aan de Olympische 
Winterspelen, met m vervulling zien 
gaan Het ene meisje kreeg polio, het 
andere brak enige tijd voor de Spelen 
haar nek (Ned. 1 om 20 u. 33). 

Donderdag 1 aug. 
Sans mobile apparent 

Franse film uit 1971 met o a Jean-
Louis Tnntignant en Sacha Distel In 
drie dagen tijd worden dne moorden 
gepleegd met hetzelfde wapen In-
spekteur Carella maakt zich sterk dat 
er wel een verband bestaat tussen die 
moorden (RTL om 20 u.). 

Vrijdag 2 aug. 
Das Haus im Park 

Speelfilmdebuut van Anbert Weis 
uit 1981 Een jonge knmmeel wordt 
verdacht van moord en belandt, op 
zoek naar de dader, m een villa m een 
park (Ned. 2 om 23 u. 30). 

25 JULI 1985 
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Automobilisten uit de tien EG-landen kunnen nu vrij
wel zonder oponthoud de grenzen passeren tussen 
de Beneluxlanden, Frankrijk en de Bondsrepubliek 
Duitsland als zij op hun voorruit een groene schijf 
hebben van ten minste acht centimeter doorsnede. 

R EEDS tijdens de top van 
Fontainebleau in juni 1984 
waren de tien lid-staten in 

princiep overeengekomen de poli
tie- en doeaneformaliteiten aan de 
binnengrenzen van de EG af te 
schaffen Een maand later trad het 
systeem van de groene schijf in 
w/erking tussen Franknjk en de 
Bondsrepubliek Duitsland En nu is 
de schijf dan ook geldig aan de 
grenzen tussen de Beneluxlanden 
onderling en tussen die landen en 
Duitsland en Frankrijk 

Elke EG-burger kan zo'n schijf 
op zijn voorruit plakken indien hij 
of ZIJ slechts goederen vervoert 
die belastingvrij mogen worden 
ingevoerd en als zij zich houden 
aan de regelingen voor het geld-
wisselen die ovengens alleen 
maar voor Frankrijk gelden 

Doeane en politie hebben ech
ter te allen tijde het recht een 
wagen te kontroleren, groene 
schijf of met Deze kontrotes moe
ten „zo mogelijk" worden uitge
voerd op speciale plaatsen voor of 
na de grens ten einde het grens

verkeer niet onnodig op te hou
den 

Voorts hebben de Beneluxlan
den, Frankrijk en de Bondsrepu
bliek Duitsland afgesproken nog 
voor 1 januari 1986 de kontroles te 
groeperen op die plaatsen waar er 
nog steeds aan beide kanten van 
de grens wordt gekontroleerd Dit 
systeem wordt overigens al toe
gepast aan alle belangrijke grens
overgangen 

Voor bewoners in grensstreken 
zullen er nieuwe grensovergan
gen bijkomen en voortaan mogen 
ZIJ de grens passeren op tijdstip
pen waarop de kontroleposten ge
sloten zijn 

Hoe komt men nu aan zo'n 
groene s c h i j f Heel eenvoudig, 
men kan het ding zelf maken uit 
een stuk groen papier of men kan 
hem aanvragen bij reisbureaus, 
banken of verzekeringsmaat
schappijen Het IS vooral de VTB-
VAB die zich aanbiedt met een 
dergelijke schijf Op de achterkant 
vindt men tevens de lijst van de 
goederen die belastingvnj mogen 
in- of uitgevoerd worden. 

In een vorige aflevering van dit rubriekje schreven 
we over de smakelijke en gezonde eigenschappen 
van vruchten. Dit wil evenwel niet zeggen dat zij ook in 
alle afslankende dieetformules evenwaardig op hun 
plaats zijn. Gezond jawel, maar hun kalorieëngehalte is 
namelijk nogal sterk uiteenlopend. „Wij" verzamelde 
voor u hier enige getallen, telkens het kalorieëncijfer 
voor 100 gram van de vrucht in kwestie. 

ABSOLUTE hoogterekord-
houders zijn diverse no
tensoorten met 705 kalo-

neen, van nabij gevolgd door pin
da's (600), amandelen (597) en 
hazelnoten (552) Geen vermage-
nngslieverdjes dus, maar wel lek
ker natuurlijk, zoals zoveel dat de 
„lijn" met ten goede komt 

Al merkelijk veel minder kalo-
rieen scoren dadels (284), ge
droogde vijgen (270), rozijnen en 
gedroogde pruimen (268) Inge
maakte vruchten hebben door
gaans een kaloneengehalte van 
278 en vruchtengelei een van 252 
Kastanjes zitten achteraan in de 
middenmoot met 198 

Onder de honderd kalorieen ko
men respektievelijk bananen (88), 
verse vijgen (79), druiven (68), 

peren (63). kersen (61), appels 
(58), pruimen (50) 

Wie vruchten op een echt resul-
taatverhopend slankheidsregiem 
wil zetten, moet opteren voor si
naasappelen (45), mandarijnen en 
perziken (44), frambozen en aard
beien (37), citroenen (32) De 
meest waterrijke, al worden ze bij 
eerder hoge temperaturen ge
wonnen, zijn enigszins verrassend 
de minst kalorieenhoudende 
vruchten watermeloenen (28) en 
gewone meloenen (20) 

Het spreekt vanzelf dat men bij 
gekonfijte en in siroop gekonser-
veerde vruchten rekening moet 
houden met de toegevoegde sui
kers Over het algemeen bevatten 
gedroogde vruchten iets tot veel 
meer kalorieen dan hun verse 
versies 

^nÉAoacien 

„Vrouwen in Beweging" is de titel voor een korte 
week durende bewegingsstage, die van maandag 26 
tot vrijdag 30 augustus in Kessel-Lo georganizeerd 
wordt door de Stichting Lodewijk de Raet De opzet is 
dat vrouwen samen door lichamelijk bezig-zijn willen 
werken aan hun persoonlijk groeiproces. 

DAT in kontakt komen be
strijkt een heel breed 
spektrum het leren voe

len en gebruiken van de eigen 
kracht, het leren omgaan met het 
eigen lichaam en dat van anderen, 
het leren krijgen van gevoelens en 
het vinden van de kansen om ze te 
uiten, het uit eigen ervaringen ge
voeliger worden voor wat in zich

zelf en de omgeving gebeurt, het 
eigen beleven vergelijken met dat 
van anderen, het al-doende ont
dekken hoe men op anderen over
komt en hoe men zelf op anderen 
reageert 

In de stage wordt in de bewe
gingswerktijden vooral aandacht 
besteed aan dansexpressie, ont
spanning, ademhaling en diverse 

vormen van lijfwerk Daarnaast 
zijn er gezamenlijke praatsessies 
over wat er al bewegend ervaren 
werd om alzo meer inzicht in en 
meer greep op weerstanden, me
chanismen en gedragspatronen 
van zichzelf te krijgen en de 
banden te ervaren tussen wat er 
in de kursus beleefd wordt, de 
eigen werkelijkheid en de thuissi
tuatie 

De stage ncht zich tot alle vrou
wen die kiezen om in beweging te 
zijn en te blijven en via dit lichame
lijk bezigzijn willen bouwen aan 
hun persoonlijk, vrouwelijk groei
proces De bewegingssessies zijn 
zo opgezet dat iedereen, onge
acht haar fysieke konditie, ze ak-
tief kan kjeleven 

De stagebegeleiding berust bij 
Lut De Jaeger, licenciate lichame
lijke opvoeding en kursusleidster 
dansexpressie, en bij Elly Meyles, 
vormingswerkster en ambtenaar 
voor emancipatietaken in Neder
land Voor verdere inlichtingen 
over deze stage en inschrijving 
kan men terecht bij de Stichting 
Lodewijk de Raet, Liedtsstraat 27, 
1030 Brussel, tel 02-241 8833 

CYNOCEPHAL US 

Gekweeckt om condsten te verderen 
voyageerden in tcooninclyk carveel aapen mee 
deen om trommele te slaen en fluyt te speelen 
dander om te stappen int defilee 

^^eespelen 91 

We ontvingen 24 korrekte ant
woorden op onze 89ste opgave De 
door ons gezochte persoon heet 
graaf Camillo Bensi dl Cavour (1810-
1861). Onder de juiste Inzendingen 
werd de heer Hendrik Afschrift, Rin-
glaan 71 te 1980 Tervuren geloot 
Deze WIJ-lezer ontvangt eerstdaags 
een zomers boekenpakket 

In onderstaande opgave zoeken 
wij opnieuw de naam van de persoon 
die deze memorabele woorden heeft 
gesproken Hij heeft het trouwens 
met zijn dood bekocht Wie bedoelen 
wij en wanneer leefde hij? 

Antwoorden worden v'o'or 5 au
gustus ingewacht' WIJ, „Meespelen 
(91)', Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. Veel sukses! 

U IS de tijd gekomen om 
de beloften van demo-
kratie te verwerkelijken 

Nu IS de tijd gekomen om op te 
Staan uit het duistere en trooste
loze dal van rassenscheiding naar 
het zonnige pad van rassen-
rechtvaardigheid, nu IS de tijd 

N 

gekomen om ons land te verhef
fen uit het dnjfzand van rassen-
onrecht naar de sterke rots van 
broederschap Nu is de tijd geko
men om recht tot een waarheid te 
maken voor alle kinderen Gods 

Er zal rust noch vrede heersen 
in Amerika, totdat de neger zijn 
burgerrechten heeft gekregen 
De wervelwinden van revolte zul
len onze natie op zijn grondves
ten doen blijven schudden tot de 
heldere dag van rechtvaardigheid 
aanbreekt 

En dat is iets wat ik moet 
zeggen tot mijn volk dat op de 
drempel staat die ons leidt naar' 
het paleis van rechtvaardigheid 
In het proces om onze rechtvaar
dige plaats te bereiken moeten 
WIJ ons met schuldig maken aan 
verkeerde daden Steeds op
nieuw moeten we ons verheffen 
naar de majestueuze hoogte om 
fysiek geweld met zielekracht het 
hoofd te bieden 

Nu vandaag zeg ik tot U, hoe

wel WIJ geplaatst staan tegenover 
de moeilijkheden van vandaag en 
morgen, dat ik nog steeds een 
droom heb Het is een droom die 
diep geworteld is in de droom van 
Amenka 

Ik heb een droom dat dit land 
eens zal opstaan en zal leven 
naar de ware betekenis van zijn 
geloof WIJ houden deze waarhe
den voor vanzelfsprekend, dat 
alle mensen gelijk zijn geschapen 

Ik heb een droom, dat op een 
dag de zonen van voormalige 
slavenhouders op de rode heu
vels van Georgia samen zullen 
kunnen aanzitten aan de tafel van 
broederschap 

Ik heb een droom, dat op een 
dag de staat Mississippi, een 
staat die zich baadt in onrecht 
voor het volk, die in de hitte van 
verdrukking stikt zal worden ver
anderd in een oase van vnjheid 
en rechtvaardigheid 

Ik heb een droom dat mijn vier 
kleine kinderen op een dag in een 
land zullen wonen waar zij met 
zullen worden beoordeeld naar 
hun huidskleur, maar naar hun 
karakter 

Dit IS onze hoop, dit is het 
geloof, waarmee ik naar het Zui
den terugkeer — met dit geloof 
zullen we in staat zijn de berg van 
wanhoop tot een steen van hoop 
te maken" 
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Kultureel erfgoed uit de steigers 

De katedraal 
van Den Bosch 

„Den Bosch heeft weer wat" is de slagzin waarmee 
's-Hertogenbosch, hoofdstad van de Nederlandse 

provincie Noord-Brabant, bezoekers tracht te lokken. 
Die tekst — een tikje dubbelzinnig klinkend — doet ei
genlijk onvoldoende eer aan het ware pronkjuweel 
waarmee de stad (die dit jaar haar 8ste eeuwfeest 
viert) sinds kort is opgesierd. Vlak vóór Pasen kwam 
namelijk de Sint-Janskatedraal, na 125 jaar herstel
werkzaamheden, helemaal uit de steigers. 

Nu ontvangt dit monumenta
le kulturele erfgoed, ge
bouwd tussen 1330 en 

1530, gasten van overal Hun een
stemmige mening een wonder 
van een katedraal, een ruimte van 
licht 

Statussymbool 
De Sint-Jan, met zijn indrukwek

kend silhouet bekend voor ieder 
die om Den Bosch heen van 
noord naar zuid of omgekerd ri jdt 
IS met alleen de katedrale kerk van 
het bisdom 's-Hertogenbosch, 
maar sinds een halve eeuw ook 
een basiliek Die titel kreeg het 
bouwwerk toen er het Mana-mira-
kelbeeld (de Zoete Lieve Vrouw) 
na lange omzwervingen terug
keerde Het beeld wordt jaarlijks in 
een ommegang door de stad ge
dragen Dit jaar nam de paus op 
de eerste dag van zijn bezoek aan 
Nederland deel aan die omme
gang 

Feitelijk is de Bossche katedraal 
die zich nu laat zien met alle 
kenmerken van de late gotiek, de 
voortzetting van een romaanse 
Sint^an waarvan al in 1222 sprake 
was in een bnef van de aartsbis
schop van Keulen De archieven 
wijzen uit dat er in die tijd al 
bindingen waren met het klooster 
Hertoginnedal in Oudergem, met 
de predikheren in Leuven en de 
abdij van Tongerio Het huidige 
sjekxjuw moest naar de wens van 
de njke burgers van het toen 
welvarende 's-Hertogenbosch een 
katedraal worden die de Parijse 
Notre Dame en de katedralen van 
Reims en Chartres naar de kroon 
zou steken Dat gold zowel voor 
de buitenkant met zijn talloze 
beeldhouwwerken en sierlijke 
luchtbogen, als het interieur met 
vele tientallen altaren, een impo
sant orgel en een schitterend ok-
saal Veel had de Sint-Jan te lijden 
van de Beeldenstorm in 1566, en 
tachtig jaar later richtte een reus
achtige brand (die tot in Antwer-
fjen te zien moet zijn geweest) 
nieuwe verwoestingen aan 

eigenlijke restauratie, die dus dit 
jaar werd voltooid, werd zowat 
125 jaar geleden aangevangen 
Eerst wat aarzelend (beperkte 
geldmiddelen'), daarna — met 
steun van de staat — in versneld 
tempo Een belangrijke stoot tot 
krachtige voortzetting van het her

stelwerk gaf in 1873 jonkheer Vil-
tor de Stuers, gerenommeerd lief
hebber en kenner van kunst en 
oudheden Hij had in een Londens 
museum ontdekt dat daar het mar
meren oksaal uit 1616 van de 
Bossche Sint-Jan tentoongesteld 
stond Het bleek door een Neder
landse architekt voor een woeker-
pnjs aan het Engelse museum te 
zijn verkocht Woedend schreef 
de Steurs daarop in het maand
blad „De Gids" het geruchtmaken
de artikel „Holland op zijn smalst" 
Het leidde ertoe dat de overheid in 
ruimere mate ging bijdragen aan 
de restauratiewerkzaamheden in 
Den Bosch, trouwens ook aan het 
herstel van andere histonsche 
kerken in Nederland 

Grandioos is nu, na een restau
ratie die generaties van architek-
ten en arbeiders heeft omvat de 
buitenaanblik van de katedraal 

De wonderkatedraal in al zijn pracht en praal 

Men kan urenlang de met te tellen 
beeldhouwwerken bewonderen 
en daarmee ook het minutieuze 
werk dat aan de herstelling is 
besteed Het bekendste beeld is 
nog steeds dat van de „Erwten-
man" Het hennnert aan de legen-

^^nJidoutt 

Staatssteun 
De kerk raakte onder stadhou

der Frederik Hendnk in protes
tantse handen en werd pas in de 
Napoleontische tijd aan de katolie-
ken teruggegeven Het uiterlijk 
had inmiddels ook veel geleden, 
zodat rond 1820 begonnen werd 
met herstelwerkzaamheden De 

Nog tien WIJ-nummers scheiden ons 
van 13 oktober, de verkiezingsdatum. 
Uiteraard gaan wij door met onze pas 
gestarte rubriek „Kandidaat". Aan de 
lijstaanvoerders verzoeken wij zo spoe
dig mogelijk hun antwoorden op onze 
kurieuze vragen door te sturen. 

EZE week is mr Guido Van In aan de beurt, 
sinds jaren lijstaanvoerder van de VU-Se-
naatslijst in het arr Brugge-Torhout-Oostkust 

Vraag: Veronderstel dat er een teletijdsmachine be
staat waarover U kunt beschikken Naar welke tijd zou 
Uzich laten terugflisten en in de huid van welk perso
nage"^ 

Antwoord. „Stuur me, Marsman en katedralenbou-
wers ten spijt naar het jaar 2302 en steek me in de 
huid van het „Hoofd Data-bank voor de Lage Landen" 
Ik beloof dan, exclusief voor „ WIJ", het verslag over te 
seinen van mijn bevindingen over wat Vlaanderen er 
na 600 + 400 jaar van terecht heeft gebracht en (ten 
zeerste ondergeschikt) of er in het Centraal Geheu
gen Systeem nog enig spoor te vinden is van Martens 
V, Cockèrill IV, Leopold III, Eyskens II en het weekblad 
„WIJ"" 

Vraag U bent chef-kok van een Brussels restau
rant in de buurt van het parlement Welke politici zou U 
graag eens m uw eethuis ontvangen en welke maaltijd 
zou U hen voorschotelen 7 

Antwoord: „Gespeend van elk culinair of gastrono
misch vermogen en in wezen met bij machte een vlieg 
laat staan een hongerige politicus, wetens pijn te doen, 
moet ik me beperken tot het aanprijzen en serveren 
van de roemruchte Vlaamse streekbieren Waarbij 
dan wel de ganse CVP-staf wordt genodigd om zich, 
tegen kontante betaling, te komen laven aan een 
mengsel van Palm, Duvel en Brave Hendrik" 

Vraag: Een buitenlandse televisiezender biedt U 
drie minuten zendtijd aan Wat zou U de buitenlandse 
kijkers vertellen over Vlaanderen"^ 

Antwoord. „Omdat tonen beter is dan vertellen, la
ten we Vlaanderen uit de kaart van Europa rijzen, 
ahw uit de zee Op dit Vlaanderen laten we de linten 

ontrollen van waterwegen, spoorbeweging en baan-
verkeer Daarna flitsende beelden van Ceulemans aan 
de biljart, De Vlaeminck op de fiets, Geboers op de 
moto, nonkel Pier met de blauwe geschelpte Deze 
laatste klapwiekt over de IJzertoren Kinderen plukken 
rode papavers en versieren een landbouwtraktor 
Verderop ligt een dorpsplein, een woonwijk, een 
begijnhof en daarna het totaalbeeld van een middel
grote stad Brugge Een spiegeling van huizen in het 
reiewater, beelden van Gezelle, Memlinc en van Eyck 
Tegen het t>elfort ontrolt de grote leeuwevlag De 
beelden eindigen met het gelui van de tnomfklok en 
tot slot reciteert een menselijke stem de oproep van 
Vernest" 

Vraag: Wat is uw lievelingsplanf^ Waarom"^ 
Antwoord: „Niemand zal het willen geloven, doch 

sedert enige tijd leven we met gras en klimop in een 
liefde-haat-verhouding Aan de ene kant is de snoei-
beurt (met zeis en haagschaar) nog met rond of een 
nieuwe invasie van gras en klimop grijpt ons terug 
naar de keel Anderzijds koesteren we sprietjes en 
scheuten als kinderen hun poppen Wie ooit langs 
klimop naar beneden kwam en zoden als bodem vond, 
kan allicht de raadsels van deze zo lagelandse kruiden 
bevroeden" 

de over een van de werklieden die 
de door zijn vrouw gebrachte pan 
erwtesoep omschopte Veront
waardigd zou hij hebben uitgeroe
pen „Is dit de kost voor enen man 
die daags een braspenning verdie
nen kan7" (Een braspenning was 
rond 1500 een munt die 6 cent 
waard was) 

Volmaakt licht 
Wonderlijk mooi is de Sint-Jan 

ook van binnen geworden Alta
ren, koren en grafzerken zijn in 
hun oorspronkelijke staat hersteld 

De schildenjen van Jeroen Bosch, 
de imposante kruiswegstaties en 
de honderden kuntwerken (waar
onder het altaar met het lijdens
verhaal van Knstus, „een monu
mentje in het grote monument" 
volgens de pastoor van de Sint-
Jan), alles IS weer zoals de kunste
naars het indertijd hebben be
doeld Het verwijderen van de 
lagen kaarsenroet en kalk van de 
muren resulteert in een volmaakt 
lichte kerk, een wonder van ruimte 
waarin de gebrandschilderde ra
men op unieke wijze schitteren 

( ^ r „De Sint-Jans
katedraal te 
's-Hertogen
bosch" is de ti
tel van een 500 
pagina's dik 

boek van prof. C. Peeters van de 
universiteit van Nijmegen, versche
nen bij de Nederlandse Staatsuitge
verij. Een kostbaar, rijk geïllustreerd 
werk met alle dokumentatie over de 
Sint-Jan, zijn geschiedenis en het 
restauratiewerk. Minister Brinkman 
(Kultuur) schreef voor dit vorstelijk 
standaardwerk het voorwoord. Ook 
tal van Vlaamse kerken krijgen in dit 
boek aandacht 

De lezer zal het begrijpen de 
katedraal van 's-Hertogenbosch is 
een tochtje over de noordergrens 
waard Wie vóór zaterdag 10 au
gustus de kerk bezoekt, kan „om 
de hoek" m het Bossche stadscen
trum ook nog een tentoonstelling 
over de Sint-jan bezoeken dn het 
museum Slager) Aanbevolen 
voor vrienden van kunst en histo
rie i 
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Brandsma baanbreker 

Veranderen de 
Friezen ons 
kaatswereldje? 

Juli is traditioneel de boogmaand van de kaatssport. 
Drie weken na elkaar worden er tornooien gespeeld 
op Vlaamse banen. Eerst te Buizingen, daarna te Aalst 
en ten slotte te Ninove. Telkens opnieuw wordt in vijf 
dagen de bele elite van de kaatssport ten tonele ge
voerd. Vier scbiftingen met drie en een finale met vier 
ploegen. 

DE publieke belangstelling 
voor soortgelijke evene
menten IS nog groeiende 

Daar bestaan meerdere redenen 
voor de toegangsprijzen (maxi
maal 140 f r ) liggen laag, het prij
zengeld voor de kaatsers hoog en 
bij warm weer wordt er doorgaans 
ook beter gespeeld Bovendien 
bestaat er in de kaatssport nog 
een levendig en oorspronkelijk 
kontakt tussen spelers en publiek 
Van een omheining was nooit 
sprake De scheidsrechters wor
den wel eens verwenst maar ze lo
pen nooit lijfsgevaar De dialoog 
tussen speler en supporter wordt 
zelfs tijdens de wedstrijd nooit 
volledig onderbroken Dat maakt 
het gebeuren in deze tijd uniek 

Brabants trots! 
Vlaanderen telt dit seizoen op

nieuw dne eerste-klasseploegen 
Tollembeek, dat op een vierde 
landstitel na mekaar afstevent en 
stilaan maar zeker de sporen 
drukt van het roemrijke Gosselies 
dat in het begin van de jaren zestig 
vijfmaal op nj kampioen werd Bui-
zingen is een goede middenmoter, 
gedragen door het veelzijdige ta
lent van 's lands beste kaatser 
Mare Van Hasselt Ninove vecht 
tegen de degradatie maar bezit 
inhoud genoeg om met Buizingen 
te kunnen nvalizeren 

Frisse wind? 
Braine-le-Comte ('s-Gravenbra-

kel) animeert tot nog toe de kom
petitie De klub met de rijkste 
traditie trok in het tussenseizoen 
(dat zo'n kleine acht maanden 
duurt) een echte Fnes aan Ene 
Johannes Brandsma Een klasse
speler met een voorbeeldige men

taliteit en als dusdanig een echte 
aanwinst voor de kaatssport 
Daarom ook is het met uitgesloten 
dat meer Fnezen naar hier over
steken Men kan ze immers aan
werven zonder een zwaar trans
ferbedrag te hoeven betalen en 
hun professionele ingesteldheid 
straalt een weldoende invloed uit 
De kaatssport zit immers vastge-
ankerd in verouderde strukturen 
Men vreest nieuwe initiatieven 

De kaatskampioenen van Tollembeek 

Het konservatisme regeert De 
Fnezen kunnen daar verandenng 
helpen inbrengen Voorbeelden 
trekken aan en wie een eerste 

stap waagt zet gemakkelijker een 
tweede 

De Hollanders hebben op het 
einde van de jaren zestig en in het 

begin van de jaren zeventig ons 
voetbal veranderd, misschien 
doen de Friezen hetzelfde met de 
kaatssport 

De burgemeester meent het 

De grote ambities 
van Amsterdam 

Op zijn jongste jaarlijkse vergadering beeft bet lOK nog geen beslissing 
genomen omtrent de Olympiscbe Spelen 1992. Meerdere steden en landen 
bebben bun kandidatuur ingediend. Barcelona en Parijs zouden ernstige waarbor
gen kunnen voorleggen maar ook Amsterdam ambieert veertien dagen lang bet 
middelpunt van de wereld te zijn. Om de Amerikanen buiten bescbouwing te laten. 
De roes van Los Angeles is nog niet uitgewoed en ze snakken al naar een nieuw 
sport- en vooral dollarfeest 

gen vallen, zouden de elektroni
sche en audiovisuele sektor be
treffen Amsterdam kan daardoor 
evenwel in de greep komen van 
de nieuwe technische revoluties 
en daar zou het enkel baat bij 
vinden Amsterdam zou op dit 
gebied op slag een Westeurofjese 
baanbreker worden en daaruit 
moeten normaliter heel wat baten 
kunnen voortvloeien op de half 
lange termijn De burgemeester 
maakt zich verder sterk dat het 
zijn stad ook met aan mankracht 
zal ontbreken Het entoesiasme 
van de bevolking voor de Spelen 
zou gestadig groeien Aan werk-
lustigen, al of niet vergoed, zal het 
met ontbreken 

Brisbane? 

H ET IS geweten dat de orga-
nizatie miljarden kost en 
dat de risico's navenant 

zijn Los Angeles was de uitzonde
ring die de regel bevestigde De 
daar gehuldigde werkmetode 
stemde het lOK ovengens met 
entoesiast Omdat de financiële 

Mhpnkr^cr^Htio ét Zwembad 
OVERMERE Palend 

• }3 nwlar langu osterglllbssn 
• reuze speeltuin met practitige zandbak 
• 2 venvanncle zwembaden 
• wanne aloflbaden 
• pelanque banen 
• plno-pong 
• ligwelda 

Cafetaria met 
uitgebreide 
zonneterrassen 

Oonklaan 93 Berlare 
(aan Oonkkape() S 091-67.59 39 

Uitstekende 
pleisterplaats voor de ganso familie 

Het domein is volledig omheind en de 
prijzen zijner familiaal Gratis parking j 

waarborgen, en daar draait alles 
om, erg beperkt bleven en omdat 
men de greep op het gebeuren 
helemaal kwijt raakte Szama-
ranch en zijn medewerkers verkie
zen staatsgaranties De hofhou
ding van het lOK moet immers vier 
jaar lang leven van de opbreng
sten en de sportbonden eisen ook 
almaar méér inspraak én geld In 
de Verenigde Staten echter be
veelt wie betaalt en dat ligt wel 
moeilijk. 

Stunt. 
Nederland reageerde aanvan

kelijk skeptisch op de stunt van de 
stad Amsterdam Men ging ervan-
uit dat hoofdzakelijk naar wat ex-
tra-publiciteit werd gezocht zon
der dat echte ambities werden 
gekoesterd Burgemeester Van 
Thijn heeft dit intussen herhaalde
lijk tegengesproken Hij zou vele 
rekeningen hebben gemaakt en 
de risico's kunnen voor stad en 
land tot een minimum worden be
perkt 

Versnelde aanpak 
Natuurlijk zal er fors moeten 

worden geïnvesteerd Op korte 
termijn Daann ligt het verschil met 
de oorspronkelijke niet-olympi-
sche bedoelingen Amsterdam 
staat hoe dan ook voor zware 
kosten wanneer het wil inhaken 
op de verzuchtingen en de eisen 
van deze tijd Op het gebied van 
de sportakkommodaties ligt de 
stad ver achter Iedereen erkent 
dat en men wil er wat aan doen 
De OS kunnen hooguit "een „ver
snelde" stimulans geven De be
hoeften blijven dezelfde Op het 
vlak van het openbaar vervoer 
zou het met anders zijn en de 
zwaarste inspanningen, die eigen
lijk buiten de geplande voorzienin-

Het vaak geroemde Nederland
se orgamzatietalent moet de rest 
doen Het klinkt heerlijk en mis
schien IS het zelfs met ongeloof
waardig Eens het begnjpelijke en 
verantwoorde skepticisme over
wonnen, kan veel worden gereali-
zeerd Zeker door Nederlanders 
die al vaak hebben bewezen dat 
ZIJ in moeilijke omstandigheden 
aan één touw willen trekken Pro
bleem blijft natuurlijk dat men het 
land, dat men de regenng achter 
zich moet krijgen 

Eens zover moet dan afgere
kend worden met machtige lob
bies uit Franknjk, Spanje en moge
lijk ook Australië, want Bnsbane 
ligt er eveneens van wakker Ver
geet echter niet dat Hollanders 
gewiekste zakenlui zijn Amster
dam nu al afschnjven schijnt ons 
dan ook voorhang Zeker indien 
de stad en het land „het" echt 
willen Over enkele maanden we
ten we meer 
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Harold Van de Perre: 

„Kunst, 
het levensmysterie 
zichtbaar maken'' 

SINT-GILLIS-DENDERMONDE - Wij hadden ons
zelf gewaarschuwd: dit kon geen vrijblijvend Zomers 
Gesprek worden. De kunstenaar Harold Van de Perre 
is te zeer bezeten door de vragen die hem bezighou
den en leiden in zijn dagelijks bestaan van leraar plasti
sche kunsten en veelzijdig artiest Toch waagden wij 
de sprong in zijn beklemmende wereld en gingen wij 
tussen „de aankomst op de top van de Aubisque", het 
voorbeeldige grasmaaien van zijn dochters, de voor
treffelijk etsende zoon en de bedrijvige echtgenote 
met hem op zoek naar de antwoorden op de vele vra
gen des levens, van de kunst en van... Rubens. 

vruchten en verminkt in haar 
schoot De kranzinnige bewape
ningswedloop, de zure regen, de 
stervende wouden, de woestijnen 
die oprukken, de hongersnood, en 
in Vlaanderen de vuilnisbelten en 
het asfalt en beton Almaar meer 
wegen naar minder en minder, om 
het met Bomans te zeggen" 

De Natuur 
liegt niet 

WIJ: Ook pessimistisch wat 
de plastische kunsten betreft? 

H AROLD Van de Perre 
C°1937) raakte de jongste 
tijd in het Ckulturele) 

nieuws door de vele en drukbijge-
woonde voordrachten over Ru
bens, Breugel en Van Eyck maar 
vooral door zijn sterk omstreden 
boek „Rubens, profeet van moder
ne kunst" Het boek loopt vnj goed 
in het Nederlandse taalgebied en 
werd in Frankrijk door de uitgeve
rij Hachette uitgebracht 

WIJ hadden het ook graag uitge
breid over het eigen werk van de 
kunstenaar gehad, over zijn monu
mentale tekeningen waarin hij 
vooral de vrouw heeft uitgebeeld, 
over de delikate kunst van het 
akwarelleren en over zijn glasra
men die kerken in binnen- en 
buitenland (tot op de Antillen) sie
ren Maar Van de Perre had het bij 
voorkeur over het waarom van 
zijn Rubensboek en de vele posi
tieve en negatieve reakties daar
op 

Schoonheid als 
redding 

WIJ: Wat is de drijfveer achter 
uw bruisende kreativiteit, of mo
gen wij aan een kunstenaar vra
gen waarom iemand aan kunst 
doet? 

H. Van de Perre: „Op deze 
vraag zal geen sterveling ooit het 
antwoord weten Als ik dan toch 
even ga raden dan vermoed ik 
twee drijfveren, die met elkaar als 
voorzijde en keerzijde verbonden 
zijn Namelijk verrukking en angst 
Verrukking over de schepping en 
het levensmysterie en middenin 
deze extase de paniek, de angst 
voor de dood, de grote spelbreker 
Het woord verrukking is een or
gelpunt van schoonheidservaring 
Kunstenaars zijn de gedrevenen 
die moeten getuigen, moeten 
doorzeggen of zingen of zichtbaar 
maken wat voor wonderen zij heb
ben gezien Van Eyck bijvoorbeeld 
ervaart het wonder vooral vanuit 
een mistieke aanleg, Rubens voor
al van uit een dionisische levens
vreugde, terwijl Breugel veeleer 
het verschrikkelijke onrecht ziet, 
en de absurditeit van de dood 
aanklaagt 

Zo geeft Van Eyck gestalte aan 
de liturgische mens, Breugel aan 
de vernederde mens en Rubens 

Citaat 
„Wie durft beweren dat wat Rubens betreft hij historisch juist 

zit? Niemand geloof ik. De historische Rubens ligt in zijn graf en 
ook daar bleek hij onvindbaar. De beeldargumentatie die ik voor 
mijn visie hanteer is op zijn minst zo overtuigend als deze die het 
traditionele Rubensbeeld heeft gemaakt." 

aan de extatische mens Dit is het 
unieke van onze Vlaamse kunst, 
dat ZIJ met deze drie universele ge
meen de volledige mens uitge
beeld heeft ZIJ zetten de dne 
bewegingen in van een simfonie 
die tot vandaag doorspeelt, hoe 
onderling verschillend zij ook mo
gen zijn. Van Eyck, Breugel en 
Rubens zijn finaal de dne pirami
den van het éne Bourgondische 
Vlaanderen met zijn hartstochtelij
ke levensdrift leder op hun manier 
willen ZIJ tenslotte vanuit onze aar
de het leven vieren, de tijd uitwis
sen en de dood overwinnen met 
schoonheid" 

WIJ- Heeft schoonheid dan 
echt een impakt op het leven? 

H. Van de Perre: „Mijn ja kan ik 
met genoeg kracht bijzetten, maar 
deze impakt is onmeetbaar, pas 
als het er met meer zou zijn, 
zouden wij eerst weten in welke 
modder wij terecht zijn gekomen 

Of mag ik het zeggen met een 
zin van de paus tijdens zijn bezoek 
tot de kunstenaars „De wereld 
heeft nood aan schoonheid, om 
met te verzinken in wanhoop" Met 
deze gedachte is alles gezegd In 
die zin versta ik ook wat Dosto-
jevski de idioot Myskin laat zeg
gen „Schoonheid zal de wereld 
redden" 

WIJ: Allemaal goed en wel, 
maar als ik sommige uitingen van 
hedendaagse plastische kunst 
zie ontmoet ik meer een rommel
markt dan schoonheide 

H. Van de Perre: „Met die rom
melmarkt ben ik het op het eerste 
gezicht eens, maar laten wij begin
nen bij het begin De eerste taak 
die WIJ met zijn allen hebben is het 
redden van de natuur, in onze tuin, 
in Vlaanderen, in gans de wereld 
De natuur is het begin van alle ge
beuren En als de wereld zo wan
hopig wordt dan komt dat omdat 
WIJ dag na dag kollektief een lang
zame moord plegen De grote oer
moeder wordt geaborteerd in haar 

H Van de Perre „Eigenlijk met 
want ik weet dat bij ons en elders 
velen aan het werk zijn in de stilte 
van het atelier, op zoek naar her
bronning Ook bij de jongeren in 
onze akademies, bv is zeer duide
lijk voelbaar dat zij het fascisme 
van de teoretische windmakers 
meer dan kotsbeu zijn Zij willen 
graag naar de bron En deze bron 
kan mets anders dan de natuur 
zijn, de schatkamer van alle vor
men en kleuren in de meest ruime 
betekenis van het woord zowel 
voor figuratieve als abstrakte 
schilders, beeldhouwers en teke
naars 

En denkend aan Goethe's 
grauw is alle teorie, groen is de 
boom des levens zeg ik mijn stu
denten geregeld dat de natuur de 
enige is die nooit liegt of bedriegt 
Intussen zijn bedrog en geld 
schering en inslag in de officiële 
circuits Vele musea voor heden
daagse kunst zijn soms meer cir-
kusgeschreeuw dan museum, zijn 
al te éénzijdig gericht en verteke
nen wat er werkelijk gebeurt Even 
eenzijdig desinformeren de infor
matiekanalen Een ziekte van deze 
tijd, aldus Wim Verreist in zijn 
glashelder essay De Cultuur van 
het Onbehagen, is dat informatie, 
specialisatie en automatisatie de 
ontmenselijking snel in de hand 
werken omdat zij zonder een 
evenwichtzoekende samenhang 
gehanteerd worden" 

WIJ : Wat is uw reaktie op deze 
kwalen? 

H. Van de Perre: „Ik doe mijn 
werk zo goed als ik kan, en ik wil 
er nog plezier aan beleven ooki" 

WIJ: Mag ik het werk van Van 
de Perre in twee kategorieen 
indelen? De tekeningen die naar 
Rubens verwijzen en de akwarel-
len naar Turner? 

H. Van de Perre: „Ik heb het lie
ver over grote schilders dan over 
mijn eigen werk Toch voel ik 
verwantschap met beide groot

meesters en in ieder geval ben ik 
verliefd op hun werk 

Een kunstenaar uit onze tijd die 
ik zeer vereer is Rik Wouters, én 
als mens én als kunstenaar Hij 
werd nauwelijks 34 jaar en wat 
een oeuvre' Hij stierf aan kanker 
en tot op zijn laatste levensdag 
bleef hij plannen maken en het 
leven beamen, omhelzen en vie
ren In deze tijd van gezeur en on
behagen moest ieder van ons, en 
zeker iedere kunstenaar, dat werk 
herzien en dat leven herlezen" 

WIJ: Rik Wouters kreeg ook 
een bijzondere plaats in uw boek 
„Rubens, profeet van Moderne 
Kunst". Gij trekt een lijn van 
Rubens naar hem_. 

H. Van de Perre: „Het beeld De 
Dwaze Maagd of Het Zotte Ge
weld van Rik Wouters is zowat de 
zuster of het spiegelbeeld van de 
himmsche Rubensvrouw die wij 
op haar hoogtepunt zien in Ru
bens „De Roof van de Dochters 
van Leukkipos" Net dezelfde 
breedgolvende plastische vorm
geving, dezelfde ritmen en jui
chende houding, dezelfde levens
extase Meteen raak ik hier de 
kern van mijn boek Wat mij in Ru
bens en in alle kunst trouwens 
boeit IS met zozeer het ikonogra-
fisch of mitologisch verhaal, met 
zozeer de taal van die tijd, maar de 
taal van het leven Kortom het 
vitale levens-elan Krachtens dit 
geheim blijft het werk van Rubens 
vandaag nog tot ons en tot iedere 
tijd spreken 

Of nog anders gezegd, ook 
andere schilders uit de barok han
teren identiek beeldjargon, maar 
Rubens overtreft allen in kracht 
Met deze immense kracht, oer
kracht dus, wordt hij middenin én 
dwars doorheen de barokkultuur 
dé heraut van het leven Rubens is 
— net als Michelangelo, veel meer 
dan renaissance, manierisme of 
barok — eerst en vooral een 

natuurwonder, een hooggebergte 
uit de buik van de aarde naar 
omhoog gestoten, een orkaan Die 
orkaan wou ik op mijn manier 
zichtbaar maken Daarom heb ik 
mijn boek ingezet mét een leidmo
tief aan Dostojevsky ontleend 
„WIJ hebben een orkaan in ons 
bloed en die orkaan is zo mooi, en 
schoonheid is een ontzettend 
ding, ontzettend omdat wij haar 
niet kunnen begrijpen" Mijn boek 
is gekomponeerd in die toonaard, 
en men moet het dan ook in die 
toonaard begrijpen, zien en bele
ven" 

WIJ: U noemt Rubens „profeet 
van moderne kunst". Sommigen 
hebben daarop gezegd: Van de 
Perre overdrijft Maar hoe moe
ten wij dat dan verstaan? 

H. Van de Perre- „Rubens is een 
genie Het kenmerk van een genie 
IS juist dat hij met alleen aan zijn 
tijd glans, aangezicht en herken
ning geeft, maar ook aan de tijden 
nadien 

Wat Rubens betreft laat ik het 
moderne vooral zien vanuit zijn 
schilderkunst in de tijdloze beteke
nis van het woord Ik kan dit als 
volgt samenvatten Ten eerste zie 
ik in zijn werk een materie-meta
morfose of revolutionaire veran
dering van het verfgebruik Dit wil 
zeggen dat de materie, de verf 
dus, zich tijdens zijn eerste klas
sieke periode perfekt inpast in de 
massieve klassieke manier van 
schilderen Nadien wordt de verf 
almaar meer beweeglijk en vloei
end om tenslotte op te gaan in de 
kosmische vnjheid van de direkte 
penseelschriftuur Deze oervitali-
teit maakt dat Rubens ook de 
ruimteopvatting openmaakt Dit 
wil zeggen dat in zijn werk het re
naissancistische rangschikken 
van vormen (een meetkundige 
driedimensionele opvatting) ver
andert naar het moderne ordenen 
van chaotische krachten In deze 
dinamische harmonie wordt de 
ruimte als vierdimensioneel aange
voeld en refereert zij veeleer naar 
de ntmen van het oerwoud, ster
rennevels of naar een oceaan 
door orkaankracht bewogen" 

WIJ: Maar wat heeft deze 
werkwijze dan zo modern? 

H. Van de Perre: „Rubens voert 
deze illusionistische ruimte, die 
reeds bij Tintoretto begonnen 
was, op tot een komische ruimte
verkenning In deze nieuwe ruimte 
treden het ntme, de muzikale di
mensie en het filmische als binden
de lichtstromen naar voor Aldus 
staat Rubens aan het begin van de 
moderne lirische kunst waann Tur
ner en Ensor twee meteoren zijn 
aan het firmament 

Harold Van de Perre „Ik heb zichtbaar willen maken dat in Rubens alle 
schilderkunst aanwezig is" 
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Tenslotte vinden wij in zijn bes
te werken reeds tal van plastische 
oplossingen van het vormpro
bleem of de ismen die in de mo
derne schilderkunst tenvolle tot 
ontwikkeling komen. Om dit te 
laten zien vergelijk ik Rubens 25 
maal met andere schilders waar
onder- Watteau, Fragonard, Dela
croix, Constable, Gainsborough, 
Turner, Goya, Renoir, Cezanne, 
Van Gogh, Wouters, Ensor, Carra, 
Bocioni, en met filmsekwenties 
van Fellini en Miller. Deze moder
ne Rubens trek ik ook door in 
beeldvergelijkingen. In ons ge
sprek blijft alles bij woorden, maar 
in het boek loopt een stroom van 
400 beelden waaronder 300 in 
kleur". 

Vergelijken? 
WIJ : Wordt het vergelijken van 

allerlei details geen te gemakke
lijk en gevaarlijk spelletje dat 
men met iedere schilder kan spe
len? 

H. Van de Perre: „Een opmer
king die ik vaak te horen krijg! 
Voor wie het boek oppervlakkig 
doorbladert kan dit zo lijken. Maar 
voor wie nader toekijkt en de 
bedoeling leest wordt het een heel 
ander verhaal. Bovendien is er 
vergelijken en... vergelijken. De 
vergelijkingen die ik hanteer zijn 
telkens de sbtsom van intens on
derzoek. 

Mag ik ook aanmerken dat bijna 
alle hier vermelde schilders Ru
bens in hun tijd als modern heb
ben aangevoeld. Meerderen on
der hen hebben over dit aspekt 
geschreven". 

WIJ: Van de Perre bevindt zich 
In goed gezelschap-

H. Van de Perre: „Ik vermoed 
van wel!" 

WIJ: In uw boek maakt gij 
kollages met details uit de wer
ken van Rubens, gij versnijdt, 
verplaatst, plakt bij elkaar, trekt 
lijnen en maakt abstrakte kon-
strukties. Waarom doet gij dat? 
Is dat niet Rubens' werk manipu
leren In het belang van een eigen 
visie? 

H. Van de Perre: „Moest ik een 
politieker zijn, ik zou zeggen: „Ik 
ben bijzonder blij dat U deze perti
nente vraag stelt". Mag ik eerst 

antwoorden op het tweede deel 
van uw vraag? Ik manipuleer Ru
bens inderdaad in het belang van 
mijn visie. Maar dat doet ieder 
boek in het kader van wat het wil 
zeggen. Kortom, ieder boek is vals, 
alleen de schilderijen, de werken, 
zijn echt. Het traditionele boek 
kiest manipuleert dus, op traditio
nele en veilige wijze. Mag ik hier 
zachtjes zeggen, dat Rubens niet 
altijd zo groot uit deze beeldboe-
ken komt... 

Aangezien een boek een mani
pulatie van reprodukties wordt en 
bij voorbaat onjuist is en het echte 
Rubensboek niet kan bestaan, 
speel ik het spel grondig door. 
Neem mijn nsico's, vat het als een 
plastisch kunstwerk op, en creëer 
een nieuwe myte. Dit wil zeggen: 
een verhaal dat een misterie wil 
verklaren. Zo wil ik met mijn beeld
verhaal en op mijn manier iets van 
de grootheid van Rubens openba
ren en zichtbaar stellen. Ik kan 
maar openbaren wat Ik zelf zie, en 
hoe ik het misterie dat Rubens 
heet persoonlijk ontmoet Zo die
nen alle manipulaties en beeld-
kreaties alleen maar om het kijken 
van de lezer-toeschouwer te pnk-
kelen, in beweging te zetten, te 
vitaliseren. Het zijn aanschetsbe-
wegingen, in de hoop dat de lezer
toeschouwer verder schetst, en 
zelf zijn Rubens ontdekt 

Toch nog dit Mijn boek is, wat 
Rubens betreft, veel te klein en te 
dun. Om Rubens recht te doen 
had ik een boek gewild van 3 
meter hoog, 2 meter breed en 1 
meter dik, maar mijn uitgever ging 
op dat ogenblik dwarsliggen. Kor
tom mijn boek werd een boekje, 
en niet hét Rubensboek. Zo werd 
het niet dé ladder, maar één lad
dertje naar het oeuvre van Ru
bens. En bij dergelijk genie komen 
wij met al onze laddertjes niet bij". 

Mijn laddertje 
WIJ: Maar hebben de klassie

ke Rubenskenners dan niet ge
zien, wat gij blijkbaar wel ziet? 
Wilt gij met uw boek iets recht 
zetten? 

H. Van de Perre: „Mijn boekje, 
mijn laddertje wil niets recht zet
ten. Het bevestigt alleen maar en 
komt aanvullen vanuit de hoek van 
de schilder. Mag dit ook even? 

WIJ: Wat bevestigt gij? Wat 
komt gij aanvullen? Is alles over 
Rubens reeds niet eerder ge
zegd? 

Verrukking en... 
H. Van de Perre: „Ik bevestig 

wat de kunsthistorikus aantoont 
Hij ziet Rubens in zijn tijd als een 
man van sintese Sintese van de 
klassieke kuituur met haar antieke 
en renaissance-invloeden, sintese 
ook van het latijnse en het ger-
maanse Ik begin mijn boek, ge
steund op deze kunsthistorische 
visie, met deze sintese. Maar ter
wijl de klassieke kunsthistonkus 
daar de nadruk op legt benadruk 
ik de moderne profeet Terwijl hij 
het verstandelijke in Rubens' werk • 
ontleedt ontleed ik de oerkracht 
Terwijl hij de kultuurtaal beschrijft, 
gaat het bij mij over oertaal. Wat 
de klassieke Rubenssintese be
treft verwijs ik naar het standaard
werk van Frans Baudouin, wat de 
studie van de kultuurtaal betreft 
verwijs ik bij voorkeur naar het 
boek van Hans Vlieghe Rubens, 
de Schilder Ik citeer uit dat boek: 
„Rubens beschouwde zichzelf en 
werd beschouwd als een pictor 
doctus C.J die welbewust de schil
derkunst koos als instrument om 
aan zijn geleerdheid uiting te ge
ven". Daartegenover heb ik het in 
mijn boek over een zee van 
kracht een maalstroom van een 
oerbestaan. Geleerdheid tot uiting 
brengen... en de maalstroom van 
een oerbestaan of de voor- en 
keerzijde van één en dezelfde 
Rubens". 

WIJ: Toch is uw boek zeer 
omstreden. Door de enen gepre
zen, door de anderen als onver
antwoord of waardeloos afge
daan. Hoe reageerden de specia
listen, de kenners, de kunsthisto
rici? 

H. Van de Perre: „Gelieve hen 
dat zelf te vragen. Van sommigen 
die, tussen haakjes mijn boek echt 
hadden gelezen, kreeg ik buiten
gewoon veel waardenng. Een pro
fessor kunstgeschiedenis in 
Straatsburg stuurde een uitgebrei
de brief. Het Spaans konsulaat te 
Luik wou meer weten over het 
hoofdstuk waann ik Rubens' Alle
gorie van de Oorlog vergelijk met 
het Guernica van Picasso... 

Anderen beweerden boudweg 
dat ik een dilettant ben die zich 
met kunstgeschiedenis inlaat... 

WIJ: Wat zegt Van de Perre 
daarop? 

H. Van de Perre: „Het zal mij 
een zorg wezen! Overigens gaat 
het in mijn boek met over kunstge
schiedenis maar over schilder
kunst Of toch nog dit Hokussai, 
de grote Japanse tekenaar van de 
vonge eeuw, was negentig jaar 
oud, toen hij na 70 jaar tekenen in 
zijn dagboek schreef „Ik begin te 
vermoeden wat tekenen zou kun
nen zijn". Een lesje in nedengheid 
voor ieder die pretendeert zich 

Volgende week 

met Manu Ruys 

En in liefde blijven wij kinderen. 
Mag ik hieraan toevoegen dat ik 
helemaal met geloof in specialisten 
en kenners. Of zou een sexuoloog 
met al zijn kennis en wetenschap 
beter beminnen dan een verliefd 
mensenpaar? Kom laat ons lachen 
en vrolijk zijn! 

In dezelfde orde van aanvoelen 
sta ik tegenover de sublimatie van 
onze voortplantingsdnft de kunst 
Men moet akademisch-kortzichtig 
en hooghartig-dom zijn om zich 
inzake liefde, leven en kunst als 
specialist aan te dienen". 

...ergernis! 

Rubens-Rik Wouters: „In het lied van hun lichamen vieren zij 
het geheim van het leven en zenden zij jubelkreten naar de 
vier windstreken" lUit „Rubens, profeet van moderne kunst") 

met kunst in te laten. Kunst is net 
als het leven een raadsel En te
genover dat raadsel blijven wij een 
levenlang dilettant In het beste 
geval amateur, want dit woord 
heeft als stam amare, beminnen. 

WIJ: Wat heeft u aangezet tot 
het schrijven van het Rubens
boek? 

H. Van de Perre: „Dezelfde re
den waarom iemand aan kunst 
doet: verrukking en ergernis. Ver
rukking over het wonder Rubens 
en ergernis over de kortzichtig
heid waarmee een bepaald kunst-
histonsch sisteem Rullens en 
kunst klasseert". 

WIJ: Welk sisteem bedoelt U? 
H. Van de Perre: „Als antwoord 

laat ik liever de kunsthistoricus 
R.H Marijnissen aan het woord. 
„Ik betwist de manier waarop 
kunstgeschiedenis bedreven 
wordt Men zit met de rug naar het 
kunstwerk. Men kultiveert de eru
ditie en vergeet te kijken naar wat 
de werken zelf, mateneel, te ver
tellen hebben" Cin DS der Lette
ren). 

Wat voor de autenticiteits-vast-
stelling telt, gaat evenzeer op voor 
het beleven van kunst Een schil
derij is een gebeuren, dat spreekt 
bij middel van plastische taal Aan 
de universiteit bestaat het gevaar 
dat men zich specializeert met de 
'ug naar de verfstrepen, met de 
'ug naar het leven Zo komt het 
dat sommige kunsthistorici eerder 
gaan optreden als alwetende veri-
fikateurs Zo van dit is juist, dat is 
Dnjuist zo moet het gezien wor
den, enz Zij zouden eerder vóór
zieners met een bezielende visie 
moeten zijni" 

WIJ: Maar onderschat gij het 
belang van de kunstgeschiede
nis niet? 

H. V.d. Perre: „Integendeel Ik 
ben er een fan van, op voorwaar
de dat de kunsthistoricus een kun
stenaar IS in zijn vak". 

WIJ: Voorbeelden? 
H. Van de Perre: „Bij voorbeeld 

Huizinga's Herfsttij der Middeleeu
wen, of Civilisatie van Kenneth 
Clark, of Le temps des Cathedra-
les van Duby Zulke boeken leest 
men zoals men een grote roman 
leest en herleest men nadien Zij 
tillen kennis op tot meerwaarde en 
scheppen ruimten tussen de din
gen De boeken van gespeciali-
zeerde wetenschapslui daarente
gen leest men met, men raad
pleegt ze, zoals men een museum
catalogus raadpleegt" 

WIJ: En bij ons? 
H. Van de Perre: „In dezelfde 

orde van internationale grootheid 
zie ik Wereldbeeld en Teologie 
van Max Wildiers. Wat een helder 
en groot syntesevermogen! Ook 
Karel Van Isacker zijn Mijn land in 

de Kering zie ik in die lijn. Hoe 
werd dit werk met gewraakt in 
naam van de wetenschap'' Maar 
ook Huizinga's meesterwerk werd 
in zijn tijd als onwetenschappelijk 
van de hand gedaan. Wordt Van 
Isacker misschien onze Huizinga*? 
Zo pas heb ik van Jacques Claes 
De wieg van het verdriet gelezen. 
Ik vind het een origineel en prach
tig geschreven essay over kultuur-
geschiedenis met het woord me
lancholie als leidmotief. Een kul-
tuur-historisch werk met visie van 
een niet-historicus, waarom met? 
Kntiek is als een stofwolk ge
doemd om zich in het niets neer te 
leggen. Maar een kunstwerk gaat 
onverstoorbaar zijn gang want het 
heeft krachtens het geheim van 
de kunst het gelijk aan zijn kant". 

WIJ: Hoe reageerden uw kolle
ga's, de schilders, op het boek? 

H. Van de Perre: (Na enige 
aarzeling komt de verstokte wie
lerfan om het hoekje kijken..J „Van 
eenzame fietsers kreeg ik warme 
belangstelling en gemeende waar
dering, anderen reageerden als 
wielrenners in het peloton. Zo van: 
ik niet maar gij ook niet!" 

WIJ: Heeft Van de Perre nog 
omstreden boeken in de maak? 

H. Van de Perre: „Gedurende 
de zeven jaar dat ik aan Rubens 
gesleuteld heb, heb ik ook heelwat 
verzameld over Van Eyck en 
Breugel. Tijdens mijn voordrach
ten test ik dit materiaal verder uit 
Net als met Rubens verandert het 
en beweegt het zich middelpunt-
zoekend naar een kern. Voor het 
ogenblik werk ik aan een boek 
over Van Eyck. Het gaat ander
maal niet om een historische aan
pak, maar specifiek over plasti
sche taal. Ik huiver als ik de p>en 
opneem. Ik huiver nog meer als ik 
aan Breugel denk. Want van alle 
schilders is hij de man met de 
meest tijdloze visie". 

WIJ: „Eerder noemde je Van 
Eyck, Breugel en Rubens de drie 
grondbewegingen in de symfonie 
van de Vlaamse kunst Een drie
luik dus? 

H. Van de Perre: „Wellicht ja 
Het boek over Van Eyck is voor
zien voor eind 1986" 

WIJ: „Ik neem aan dat deze 
schrijverij invloed heeft op uw 
eigen plastisch werk. In welke 
mate? 

H. Van de Perre: „Ik ben mij ten-
volle bewust van mijn toesiand 
Zolang ik meegesleept word in de 
verf van de grootsten, zit er mets 
anders op dan mijn dagen in twee 
te snijden In de voormiddag schil
deren, akwarelleren of tekenen, in 
de namiddag aan het boek labore
ren. Dus veel werk aan de winkel" 

WIJ: Een tentoonstelling in het 
zicht? 

H. Van de Perre: „In '87 word ik 
50 jaar. Eind dat jaar heb ik een 
tentoonstelling in het vooruitzicht 
gesteld. Ik wil er dan staan met 
grote olieverfdoeken en met werk 
waarover ik al jaren een droom 
koester 

Dromen doet leven en ik troost 
mij met de gedachte dat zeer vele 
schilders, Rubens bij voorbeeld, 
pas na hun vijftigste hun volle 
rijpheid hebben bereikt Een troost 
IS ook al iets in het leven". 

M.V.L 
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Vlaamse kultuurdag in Ekelsbeke 

We zijn nog een keer naar Ekelsbeke geweest! 't 
Was niet de eerste keer maar voor de 27e Vlaamse 
kultuurdag, het jaarlijks treffen voor allen die van 
Frans-Vlaanderen houden en ook wat willen voor 
doen. 

DE dag begon met een ou
derwetse, gezongen 
hoogmis in de prachtige 

Sint-Volkswinskerk. een waar sim-
bool van laatgotische Vlaamse 
bouwkunst. Er werd afwisselend 
gebeden en gezongen in 't Frans, 
Nederlands, latijn en de volkstaal 
van de Westhoek door kan. M. 
Deswarte, pastoor Decalf, Jac
ques Fermaut en het Gregoriaans 
Ó.L.Vrouwekoor van Abele-Wa-
tou. 

De gevierde was dit jaar de 
wereldreiziger-minderbroeder uit 
de 13e eeuw, Willem van Rubroek. 

In de klaslokalen waren ver
schillende tentoonstellingen opge
zet met dokumenten en foto's uit 
de gemeente Waten. „Vlaanderen 

DE digitale techniek kreeg 
eerst vorm in grote on
praktische ontwerpen 

maar eind zeventig is dan de huidi
ge kompakte vorm ontwikkeld, en 
op de markt gebracht (Polygram 
in Hannover en CBS-Sony in Ja
pan waren de twee eerste produk-
tiefabrieken.) Bij ons is Willem 
Vermandere als eerste Vlaming 
op kompakt te krijgen. De vrij 
hoge kostprijs van het toestel 
(rond de 35.000 frank) en de plaat 
(700 fr.) blijft de grote hinderpaal. 

Wij vroegen Willem wat hij er
van dacht. „Ik ben ermee vereerd 
dat mijn jongste plaat vorig najaar 
gelijktijdig verscheen op cassette 
en compact. Voor Philips is het 
wellicht een prestigezaak geweest 
om de liefhebbers met poen te 
verheugen", zei hij schalks langs 
de neus weg. „Ik heb er een 
exemplaartje van gekregen, maar 
ik kan er nog niets mee doen. 
Maar vroeg of laat zal ik me toch 
zo'n „masjien" aanschaffen, maar 
dan vooral om klassieke muziek te 
beluisteren". 

land van geloof' met een enige 
verzameling oude bidprentjes, fo
to's van de Cobergher-Stichting 
en schilderijen over Ekelsbeke en 
omgeving. 

'n Druk werkjaar 
Ondertussen ging in de feest

zaal de kulturele bijeenkomst 
door. De hoofdbrokken waren 
twee uiteenzettingen met dia's 
over de oude versterkingen in 
Waten en over moten en kastelen 
uit Frans-Vlaanderen door Christi-
ane Lesage van het Comité Fla-
mand de France en F. Despriet uit 
Kortrijk. 

Daarna korte verslagen van de 
aktiviteiten van het afgelopen jaar 

Van Urbanus kreeg de Philips-
man de ludieke vraag of hij ook 
van op afstand zijn liedjes op het 
plaatje moest inzingen, zinspelend 
op de wijze waarom het met laser 
wordt afgelezen. De platenfirma 
stelde meteen gerust wat betreft 
de prijs. Dit jaar nog verschijnt een 
vereenvoudigd handig model dat 
rond de twintigduizend kost en 
dus lager ligt dan de betere klas
sieke draaitafel. Ook het plate
naanbod wordt bijgewerkt, met 
naast klassiek en evergreens 
steeds meer recente produkties. 
Op het einde van de jaar komt er 
een tweede fabriek in Hannover, 
en daardoor zal ook de prijs per 
plaat drastisch naar beneden 
gaan. 

Willem Vermandere rondt deze 
julimaand af met vandaag donder
dag (25 juli) een optreden in het 
Gentse Museum voor Volkskun
de, zaterdag op de Kaasfeesten te 
Lo-bij-Veurne en zondag op het 
grote podium van de Gentse 
Feesten. S.D. 

van verschillende Vlaamse vereni
gingen: 

„Menschen lyk wyder" dat zich 
vooral bezighield met het onder
wijs in 't Nederlands en ons kul-
tuurleven tegenover Parijs en het 
Buitenland (Frank Allacker). 

J.P. Verschave van het Comité 
Flamand de France sprak over het 

^sensibiliseren voor Vlaamse aktie 
door publikaties en konferenties 
en de beoogde opening van een 
kultureel huis in Hazebroek. 

Prikkelkring 
De onvermoeibare Jacques 

Fermaut verklaarde dat de Michiel 
de Swaenkring geëvolueerd is 
naar een „prikkelkring" die langs 
strooibiljetten en artikels in plaat
selijke bladen diets maakt wat de 
anderen veelal niet durven fluiste
ren. 

„Le Courrier des Pays-Bas 
Frangais" is een informatief tijd
schrift met 300 abonnees, aldus 
redakteur P. Pomme. 

Mevrouw Cécile Vernaeckt-Du-
quesne vertolkte de standpunten 
van het jonge Davidsfonds-Frans-
Vlaanderen dat in één jaar tijd 70 
leden geworven heeft. 

Tussenin verklapte pastoor G. 
Decalf nieuwe vondsten uit de 
sappige volkstaal. 

In zijn slotwoord kan Cyriel 
Moeyaert, voorzitter van het over
koepelende „Komitee voor Frans-
Vlaanderen" gerust verklaren 
„Ekelsbeke zoeten dale. Blijft het 
alle jaren!" 

Nadien kommentarieerde Pa
trick de Verrewaere in een onbe
rispelijk Nederlands zijn uitzonder
lijk diareeks over de belforten in 
de franse Nederlanden en Artesië. 

Achteraf had dan een volks
feest plaats volledig door de eigen 
mensen georganizeerd. Vooreerst 
met het optreden van de degelijke 
Fransvlaamse Volkskunstgroep 
„De Haeghedoorn". Daarna de po
pulaire volkszanger Klerktje, bege
leid door de drie muzikanten van 
G. Ryckeboer, en laatst maar niet 

het minst de bard Ghyslain Gou-
wy, de goedhartige geweldenaar 
die in een uitbundig breugeliaans 
Frans zijn vlaamse volksziel bloot
geeft. 

Verschillende stands legden 
nog de nadruk op geschiedenis, 
taal, regionalisme en werking van 
reeds voorgestelde verenigingen 
alsook van de Westhoek-Uitgaven 
en de Vlaamse-Federalistische-
partij. 

Tot zover een opsomming van 
wat te beleven viel. 

Met goeddoende weemoed zijn 
we dan naar huis gereden door de 
zonovergoten Westhoek met in 
het achterhoofd nog enkele ver
zen uit het „Miserere Vlaanderen" 
van Ghyslain Gouwy die vrij ver
taald aldus zouden klinken: 

Als gedragen op de vier 
winden, het gebeiër van kerkto
rens en beiaarden zich zou vast
haken aan de molenwieken om ze 
te overladen met muziek, en zich 
op de grond te laten glijden om lie
deren te worden voor de mensen 
van dit goede land...". 

Willem Vermandere: 

Eerste 
Vlaamse artiest 
op compact-
plaat 

Soms zie je vlakbij de toegang tot zowel popfesti
vals als bekende straatanimatie de luxebus van een 
Eindhovense firma, die de gloeilampen meer en meer 
laat voor wat ze zijn en aandacht en moeite toespitst 
op een nieuw paradepaard. 

„Het is zowat vijftien jaar geleden dat wij in onze 
Hasseltse vestiging met de ontwikkeling van de 
Compact-Disc startten", vertelt dhr Van Uytsel ons. 

MIJN BEWOGEN JAREN, memoires (1920-1958) 

De belangrijke memoires (1920-1958) van een man 
die in de naoorlogse Vlaamse Beweging 

een wezenlijke rol speelde, 
als één van dè oprichters van de Volksunie. 

FRANS 
VAN 
DER 

ELST 
Frans van lier i^tó (Neder-over-Heembeek, 1920), advocaat, was één der oprichters van de 

MIJN BEWOGEN JAREN, memoires (1920-1958) 

I 

De belangrijke memoires (1920-1958) van een man 
die in de naoorlogse Vlaamse Beweging 

een wezenlijke rol speelde, 
als één van dè oprichters van de Volksunie. 

FRANS 
VAN 
DER 

ELST 
Frans van lier i^tó (Neder-over-Heembeek, 1920), advocaat, was één der oprichters van de 
Volksunie en was lange tijd partijvoorzitter en ook volksvertegenwoordiger. Is sedert 1974 
senator. Werd in 1983 minister van staat benoemd. 

In dit eerste deel van de memoires van Frans van der Eist (1920-1958) schrijft hij zo 
objectief mogelijk, over zijn kinderjaren, zijn jeugd, zijn studententijd, de naoorlogse 
periode met de repressie en de belangrijke politieke processen, de moeizame strijd voor de 
herleving van het Vlaams-nationalisme, de stichting van de Volksunie, tot en met zijn 
verkiezing in het parlement in 1958. 

Frans van der Eist - De bewogen jaren, mijn memoires (1920-1958) 
Formaat: 170 x 240 mm - 256 biz. tekst en 32 hlz illustraties 
Paperback - 790fr. en 950 fr na 1 januari 1986. 

HET BOEK VERSCHIJNT IN OKTOBER 1985. 
WIE INSCHRIJFT VÓÓR 1 OKTOBER 1985 ONTVANGT EEN DOOR DE AUTEUR 
GEHANDTEKEND EN GENUMMERD EXEMPLAAR. 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
Terugsturen aan REDACTIE WIJ 

BARRIKADENPLEIN 12 
1000 BRUSSEL 

naam. .JSSS 

straat en huLsnummer _ 

gemeente en pos tcode 

bestelt hierbij 
(na 1.1.1986: 950 fr.; 

datum _ ^ 

•A^ ¥ J . '". . " 

exempL van 'De bewogen jaren' aan 790 fr. per ex. ;^^ ' ' -^-
Verzendkosten inbegrepen 

handtekening 
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Het VU-partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-parti jbestuur van maandag 22 juli heeft 

algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Het partijbestuur van de Voll<sunle 
wijst erop dat eerste minister IVIartens 
en de voornaamste woordvoerders 
van de CVP een misleidend politiek 
spel spelen. Zij leggen wel ronkende 
verklaringen af over de noodzaak van 
de federalizering van het onderwijs, 
maar intussen bouwen ze een jundi-
sche redenering op waardoor de 
Waalse PSC een onduldbare machts
positie verwerft. 

W\\ vestigen de aandacht van heel 
de Vlaamse Gemeenschap op de ge
volgen die de dubbelzinnige stelling 
van Martens en de CVP meebrengt 
De PSC verkrijgt door de CVP inder
daad zo'n danige machtspositie dat zij 
ofwel de federalizering van het onder
wijs tegen heel Vlaanderen én een 
parlementaire meerderheid in kan be
letten, ofwel dat de PSC deze federali
zering door Vlaanderen zwaar kan 
doen betalen. In beide gevallen wordt 
de Vlaamse Gemeenschap voor schut 
gesteld. Beide gevolgen van deze 
machtspositie zijn onaanvaardbaar. 

De Vlamingen hebben tijdens de 
regering-Martens V al genoeg ingele
verd ten voordele van Wallonië. Na
mens het partijbestuur van de VU 
onderstreep ik nogmaals dat de teore-
tische konstruktie van Martens naar 
de juridische vorm misschien juist is, 
maar in de politieke kohtekst vals is. 
De PSC is hoe dan ook misbaar voor 
de goedkeuring van een uitgebreide 
verklaring van grondwetsherziening. 
Zij kan zowel in het parlement als in de 
regering gemist worden! Er is alleen de 
politieke wil of de politieke moed nodig 
van Martens en de CVP om de PSC 
opzij te zetten en het belang van de 
Vlaamse Gemeenschap voorop te 
stellen. 

Meer werk, 
minder lasten 

Ik wil trouwens benadrukken dat het 
niet alleen gaat om de federalizering 
van het onderwijs. Er is in Vlaanderen 
een algemene konsensus om ook op 
andere gebieden een ruime federalize
ring mogelijk te maken. Niet alleen in 
de politieke maar ook in de sociale, 

ekonomische en kulturele knngen be
seft men dat Vlaanderen een ruime 
zelfstandigheid mét de vereiste finan
ciële middelen nodig heeft om resoluut 
de kwaal van de werkloosheid aan te 
pakken. De vereiste maatregelen voor 
een doeltreffend sociaal en ekono-
misch herstel zijn onlosmaakbaar ver
bonden aan de omvorming van de 
staat. Ook in dit breder verband zal de 
PSC dwars liggen. 

Het is bijgevolg noodzakelijk, ook 
om ruimere redenen dan deze van het 
onderwijs, de machtspositie van de 
PSC uit te schakelen. Meer werk en 
minder lasten kunnen alleen maar ge-
realizeerd worden in een vrij Vlaande
ren. De CVP moet beseffen dat zij 
zich, omwille van deze hogere motie
ven, niet mag blijven vasthechten aan 
de PSC. 

Het is overduidelijk dat de belasting
sdruk veel te zwaar weegt op al 

degenen die door hun arbeid kunnen 
meewerken aan het ekonomisch her
stel. Voor de Volksunie is een vermin
dering van de belastingen meer dan 
noodzakelijk. 

WIJ willen echter wijzen op de 
schijnheiligheid van de liberale slogans 
Vier jaar lang hebben dé liberalen hun 
vorkiezingsslogan van '81 verlooc
hend. Gedurende de huidige regenng 
onder liberale inspiratie is de belasting
sdruk toegenomen zoals nooit tevo
ren. De burgers hebben bovendien al 
deze inspanningen geleverd zonder 
resultaat. De overheidsschuld is gedu
rende Martens V meer dan verdub
beld. Zij bedraagt thans ongeveer an
derhalf miljoen frank per gezin! 

Vandaag beloven de liberalen en de 
regering opnieuw een verlaging van de 
belastingen. Deze loze beloften klinken 
als het gekende uithangbord: „Morgen 
scheert men gratis". Geen zinnig mens 
kan deze bieloften ernstig nemen, ver
mits zij gedaan worden door partijen 
die nu hun verantwoordelijk ontvluch
ten en niet eens meer in staat zijn de 
rijksbegroting van 1986 op te stellen 

VNOS op TV 
D e Viaanns-Nationale O m r o e p -

st icht ing b reng t mo rgen vr i jdag, 
26 juli de 12de af lever ing van haar 
TV-magaz ine '85 en di t onn 19 u. 20 
o p het eers te n e t me t vo lgende 
o n d e r w e r p e n : 

Onder Vlaamse vlag 
Een repor tage over de prob le

men van d e V laamse visser i j 

m.m.v. VU-vo l ksve r t egenwoo rd i -
gers Raf D e C le r cq en een aantal 
v issers. 

Tuingesprek 
met Vic Anciaux 

Een minder al ledaagse kennis
making me t de Volksunie-voorz i t 
te r als mens en in d e tuin. 

Nieuwsrubriek 
met Jan Van Dam 

VU Halle-Vilvoorde 
en 13 oktober 

Arr.-bestuur 
bij de afdelingen 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R » 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot 19u. 30 
Do-, zat. van lo tot 19u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K i e s e k o m s (op slechts ISkm van Brussel-centrum) 

Zoals alle verkiezingen zijn de ver
kiezingen van 13 oktober 1985 belang
rijk. Maar als de volgende w/etgevende 
kamers grondwetgevend zijn dan wor
den do verkiezingen van 13 oktober 
1985 nog belangrijker. Onze kans om 
het Vlaanderen van de 21ste eeuw uit 
te bouwen... 

Het arrondissementsbestuur van 
Halle-Vilvoorde is zich daarvan goed 
bewust en wil daarom de afdelingen 
oproepen tot intense werking vanaf nu 
tot 13 oktober 1985 

Het arrondissementsbestuur wil 
daartoe alle afdelingen opzoeken in de 
loop van de komende maand septem
ber, de afdelingen wordt dan ook 
gevraagd zo spoedig mogelijk de da
tum van hun eerstvolgende bestuurs-
vergadenng mede te delen aan het 
arrondissementssekretanaat (Mout-
straat 7 te 1000 Brussel - 02-511 59.54 
of Arr. Sekretaris Stephane Rummens, 
Vilvoordsesteenweg 23A, te 1850 

Grimbergen - 02-26991.47). 

Een afvaardiging van het arrondisse-
mentstjestuur (een bestuurslid en een 
mandatans) zullen bij het tjegin van de 
bestuursvergadenng aanwezig zijn om 
het samen te hebben over een aantal 
administratieve zaken maar vooral 
over de verkiezingen van 13 oktot>er 
1985 

De arrondissementsbestuursleden 
en mandatanssen zijn ook maar men
sen, plan daarom zo spoedig mogelijk 
een bestuursvergadering zodat een 
degelijke planning tijdens de maand 
september 1985 mogelijk is zoniet 
zouden alle afdelingen op enkele da
gen tijds moeten opgezocht worden. 

Slephane Rummens, 
Arr. Sekretaris 

Noot op 3 september 1985 zal een 
arrondissementsraad plaatshebt>en 
om de verdere modellijsten goed te 
keuren 

BRABANT 
AUGUSTUS 

24 OPWIJK: 4de grote barbecue in het Spechteshof om 18 u. 30 

^ 

lepel & vork... 
fK^estautant „ '^zfC^assatlJjatg^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 600 a 800 fr. 
traiteurdienst 

Dortmnnder Biier-Bnii-IioTeD 
Tenmureev. 60, Leuven. • 016-22.86.72. 
Kon. AstrldL 85, Konüch. - 03.457.30.32. 
Brugse Baan 1, Hulste. - 056-71.15.36. 
Nieuw Brugstr. 28, Brussel. - 02-218.74.89. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feeaten, banketten e.a. Duitse speciali
teiten: Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tönissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten. 

R E S T A U R A N T 

t / ^ } ^ i Hoek 
< ^ ^ | W o l v e n g r a c h t 

GLOBE T 
FAMILIE DEHERTOGH FAUT L ö O p O l u S t r a a t 

Tel. 217.91.53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn.. 
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67 57.12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die >'̂ . 
Wynkroeg 

^ 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u to t m i d d e r n a c h t 

ZATERDAG vanaf I ln 
ZONDAG 

van l l u l.Tu / Iftu 19u 

WOENSDAG GFSLOTEN 

G d l t r i j " I J l OAbPAfcRT 

M O L E N S T R A A T 45 9300 A A L S T 053-78 36 95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

Tadv 23) 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Or. Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel. 053-21.35.33 Tel. 03-23656.54 
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ANTWERPEN 
JULI 

27 HOMBEEK 3de tuinfeest bij Louisa en Wim, Heike 50 Org VU-
Hombeek-Leest-Heffen 

AUGUSTUS 

9 GEEL Tropicana-fuif met muziek en cocktails uit de Caraibische ge
bieden In het Molenhof, Wiedersedijk 3, Geel Inkom 100 fr Cocktail 
30 fr Organizatie VUJO-Geel 

11 WOMMELGEM Fietstocht voor groot en klein door landelijk 
Wommelgem Vertrek om 14 u aan Den Klauwaert 

15 ANTWERPEN Rommelmarktdag in het Oranjehuis, Hoogstraat 69, 
van 10 tot 17 uur Toegang gratis Organizatie Vlaamse Aktie- en Kul-
tuurgemeenschap 

Zwijndrecht vierde 
11 iuli 

De jongste jaren werd mets onver
let gelaten om de Vlaamse nationale 
feestdag kleur en glans te geven met 
een waaier van aktiviteiten Zo groeide 
stilaan een stevige traditie die ditmaal 
zelfs nog meer weerklank vond dan de 
voorgaande keren De flinke opkomst 
ter gelegenheid van de verschillende 
initiatieven was daarvan het beste be
wijs 

De Guldensporenvienng '85 vormde 
de inzet op woensdagavond 10 juli De 
organizatie was in handen van de 
Davidsfondsafdeling Zwijndrecht-
Burcht en de Vlaamse Knng Schelde-
meeuw DF-voorzitter Albert De Meu-
lenaere kon 220 aanwezigen verwel
komen in het Gildenhuis Hoofdbrok 
van het programma was een reperto
rium van Vlaamse volks- en strijdliede
ren die door een dankbaar publiek uit 
volle borst werden meegezongen De 
begeleiding werd verzorgd door een 
magistraal optreden van de Vlaamse 
Volksharmonie uit Antwerpen o l v 
Paul Van de Voorde Dit muziek gezel
schap heeft zich gespecializeerd in het 
Vlaamse lied en leverde een even 
opgemerkte als kwaliteitsvolle inbreng 
Ook zangleider Walther Verhulst kwe-
det zich mede door fijne bindteksten 
uitstekend van zijn taak Dit geheel 
werd kanp aangevuld door voor
drachtkunstenaar Jan Verschaeren In 
een eerste gedeelte bracht hij proza-
stukken van Ernest Claes, Jef scheirs 
en Felix Timmermans Een tweede luik 
was voorbehouden aan stnjdgedich-
ten van Willem Elsschot, Anton Van 
Wilderode en Karel Vertommen 

Eisenpakket 

De 11 -julirede werd gehouden door 
Clem De Ridder, nationaal voorzitter 
van het Davidsfonds Zijn toespraak 
lag in de lijn van het jongste DF-
kongres dat andermaal duidelijke 
krachtlijnen trok inzake een eisenpak
ket dat de Vlaamse weerbaarheid 
moet versterken In zijn slotwoord on
derstreepte hij ook dat Vlaams zelfbe
stuur veronderstelt dat op generlei 
wijze afbreuk wordt gedaan aan die 
waarden die het Vlaamse volk dierbaar 
zijn, zowel moreel als kultureel 

De Vlaamse hoogdag zelf begon 
met een euchanstievienng in de H 
Kruiskerk Enkele van onze mensen 
hadden weer gezorgd voor een aange
paste omlijsting van teksten en liede
ren Celebrant e h Van Poeck hield 
een sobere en betekenisvolle homilie 
Na de h mis, waarin biezonder de 
tijdens het voorbije jaar overleden 
Vlamingen in onze hennnering werden 
gebracht, gingen een 130-tal mensen 
een groet brengen aan het graf van 
Piet Severins Jan Menu hield er een 
kort woordje over deze pionier van de 
Vlaamse Beweging in Zwijndrecht 

Het gezelschap begaf zich dan naar 
de traditionele koffietafel in het Vlaams 
HUIS Een pluim voor de organizatie is 
hier zeker op zijn plaats, want het was 
werkelijk „af" Eigenlijk hadden we er 
toch een beetje mee ingezeten of de 
volop aan de gang zijnde vernieu-
wings- en uitbreidingswerken in ons 
aller stamlokaal al voldoende opge
schoten waren om er ook onze feest
dag te kunnen vieren 

Iedereen kon vlot plaatsnemen en 
we hadden de gelegenheid om de 
stand van zaken te bekijken 

Naar Blokkersdijk 
In de namiddag was een natuurwan

deling gepland onder leiding van twee 
deskundige gidsen Het werd een aan
gename wandeltocht door het reser
vaat „Blokkersdijk" op de Linkeroever 

Tegen 19 uur waren ze terug in het 
Vlaams Huis voor een koude schotel 
en een fnsse drank Paul Van de 
Voorde had nu de dingeerstok vervan 
gen door de akkordeon en daar gingen 
we weeri Tussendoor konden we 
even op adem komen tijdens een 
drietal ludieke toneeltjes en persiflages 
die trouwens heel wat bijval oogstten 

Het IS voorbij, maar het was ge
slaagd Namens de elk jaar talrijker 
wordende deelnemers aan de ganse 
aktiviteitengamma past zeker een spe
ciaal dankwoord aan de onvermoeiba
re plannenmakers en hun helpers 
Cmannelijke en vrouwelijke), die ervoor 
zorgen dat 11 juli in Zwijndracht een 
echt feest is Volgend jaar zijn we er 
weeri (WM) 

Wisselbeker senator Lowis naar AS 

Guldensporen 
sportief uitgevochten te Dilsen 

Zaterdag 6 juli werd op het voetbalterrein van Heldebloem Dilsen 
gestreden voor de wisselbeker „Senator Lowis". 

Z e s ploegen hadden ingeschreven en vijf ervan waren zoals 
afgesproken present. 

Peer had enkele dagen op voorhand 
afgebeld en de invallende ploeg Maas
eik kwam spijtig genoeg met opdagen 
zodat in laatste instantie voor een 
andere tornooi-indeling moest worden 
gezorgd Maar gemeenteraadslid en 
voetbalorgamzator bij uitstek Rene 
Verheyen paste hier snel een mouw 
aan 

Net echt-
Om kwart over een waagden de 

twee eerste ploegen Vlaamse sportie-
velingen zich op het veld onder een 
waterig zonnetje dat bij het zien van 
zoveel stoere bonken onmiddellijk 
doorbrak Bocholt een bijna volledig 
VUJO-elftal onder leiding van het he
vig Vlaamse vuur van Pierke Joosten 
moest het opnemen tegen Dilsen '84 
die duidelijk het thuisvoordeel hadden 
Uitslag 5 — 0 voor Dilsen Meeuwen en 
Opoeteren traden ook nog naar voren 
en met te vergeten As, dat vong jaar 
de wisselbeker won en daarom ge
zorgd had voor enkele jonge spelers 

Te koop 
• Handelshuis te koop op lijfrente in 
het centrum van Ukkel 3 a 40 gelijk
vloers, 2 verdiepingen en zolderka
mers Met tuin en bijgebouw 

KI 91 000 450000 fr -i- maandelijk
se huur ± 28 000 fr 
Inlichtingen tel 7334548 

Geen bloemen, wel steun 

Lochristi 
en de IJzertoren 

O m in het beleid van het ho
mogeen CVP-kol lege van Lo
christi een lijn te vinden, is een 
hoge mate van bedrevenheid in 
slalomwerk onontbeerli jk Spre
kend voorbeeld hiervan is de 
IJzertorenhistorie t i jdens de ge
meenteraad 

De VU voegde aan de agenda van 
de gemeenteraad van mei een punt 
toe, waarbij voorgesteld werd namens 
de gemeente Lochnsti een bloemen
krans neer te leggen tijdens de bloe
menhulde van de IJzerbedevaart Het 
VU-voorstel werd verdaagd tot de 
raad van 2 juni De CVP verwierp het 
voorstel ,De IJzerbedevaart wordt 
politiek misbruikt" De Volksunie weer
legde die bewering, doch geen betere 
dove dan diegene die met horen wil 

De PVV van haar kant stemde 
tegen, zoals dit te Lochristi gebruikelijk 
IS, wanneer het een Vlaamse zaak 
betreft 

Niet zonder enige verbazing konsta-
teerde de VU-Lochristi dat de CVP 
nationaal, medio jum, opriep om mas
saal aan de IJzerbedevaart deel te 
nemen Door wie wordt de IJzerbede
vaart nu politiek misbru ik f Aan de 
agenda van de gemeenteraad van juli 
voegde de VU dit punt toe schenking 
van 5 000 fr aan het IJzerbedevaartko-
mitee als steun in de herstellings- en 
onderhoudswerken van het IJzermo
nument Ditmaal was de CVP voor het 
VU-voorstel gewonnen op 1 dissident 
na De PVV stemde tegen, de SP 
onthield zich 

De bloemengemeente Lochristi 
geen bloemen, wel steun 

Afvaistoffenplan 
Het publiek dat de gemeenteraad 

van Lochnsti volgt, verveelt zich met 
De VU zorgt geregeld voor animo 
Ook tijdens de bespreking van het 
afvaistoffenplan zorgde de VU voor 
de verrassing De Volksunie kon ak
koord gaan met het deelplan voor 
Lochnsti, onder meer omdat het stort 
voor inerte afvalprodukten van de 
kaart wordt geveegd Niet het minst 
verbaasd was de burgemeester, en 
met hem het hele kollege, toen die 
bewering werd geuit Op aanwijzen 
van de VU-mandatanssen werd de 
bewuste kaart opengeplooid, en inder
daad andermaal bleek dat de VU gelijk 
had, en het dossier goed had ingestu
deerd In het plan voor 1986-1989 is 
geen plaats voorzien voor het stort 
van Lochristi Dat voornemen blijkt 
voor het kollege allesbehalve bevredi
gend te zijn, en zal initiatieven nemen 
om hieraan te verhelpen De VU staat 
echter achter het plan zoals het thans 
door O V A M voor Lochristi is ontwik
keld De VU stelde wel dat, indien het 
kollege het stort open wenst te hou
den, er strenge kontrole vanwege 
O V A M moet zijn 

Het stemt tot nadenken dat het 
CVP-kollege, en inzonderheid de sche
pen van Milieuzaken, zich blijkbaar met 
de moeite hebben getroost om een 
dergelijk belangrijk plan ten gronde in 
te kijken Ignace van Dnessche 

om zeker te zijn, nietwaar' Er werden 
zelfs aardige „sommen" gefluisterd 
over bepaalde spelers Wat wil je als 
schepen van Financien Kurt Rondelez 
op het veld zorgt voor de afwerking en 
burgemeester Truyen als volleerd 
coach volgt vanaf de bank 

Voor Bocholt onder leidng van pro
vincieraadslid Jan Latinne had het met 
zo mee zitten 

De tussenwedstnjd werd gespeeld 
door twee Maaslandse families On
dertussen deden de Vlaamse vnenden 
zich tegoed aan de barbecue Vooral 
Opoeteren verdient hiervoor een tro
fee De jongens deden hier zo goed 
hun best dat aanvoerder en voorzitter 
van de afdedling M Meuwis zijn ploeg 
moest aanmanen te denken aan de 
volgende wedstrijd die ze slechts za
gen als een voorbereiding tot een 
gezellig pintje en pintje in de kantine 
De twee finaleploegen werden profes
sioneel voorgesteld door dokter Rem-
merie, gemeenteraadslid en voorzitter 
van voetbalploeg Dilsen Ze zongen de 
Vlaamse leeuw onder leiding van sena
tor Lowis en na de aftrap werd er een 
Guldensporenslag gestreden onder 
aanmoedigingen van supporters van 
Meeuwen en As Oud-senator E Ras
kin bemiddelde tussen de coaches en 
bekommentaneerde het spel zo met 
als hoogstaand dan toch als technisch 
met slecht met goede inzet van beide 
zijden 

Opnieuw As 
In de kantine had rond 20 u de 

officiële prijsuitreiking plaats 5de 

plaats beker van gemeenteraadslid 
Jan Dillen voor Bocholt, 4de plaats 
beker van gemeenteraadslid dokter 
Remmerie voor Opoeteren, 3de plaats 
beker van gemeenteraadslid Rene 
Verheyen voor Dilsen '84, 2de plaats 
beker van OCMW-raadslid en VU-
voorzitster Lieve Weetjens voor 
Meeuwen, 1 ste plaats beker van sena
tor Lowis en wisselbeker voor As en 
dit voor de tweede maal 

In zijn toespraak dankte senator 
Lowis alle aanwezigen en de inmiddels 
toegekomen senator en hij drukte de 
hoop uit dat al dezo sportieve Vlamin
gen dezelfde ijver en hetzelfde entoe-
siasme aan de dag zullen leggen in ver
kiezingsstrijd met plakemmers en affi
ches 

Hierna werd nog een aparte trofee 
geschonken door erevoorzitter M 
Vastmans voor de sportiefste ploeg 
van het tornooi Deze beker ging zon
der betwisting naar Bocholt die voor 
de finalewedstrijd enkele spelers le
verde ter versterking van As De vraag 
blijft of As het anders gehaald had en 
wat er besproken is langs de lijnen 
door Jan Latinne en Jos Truyen 

Door het dreunen van de Vlaamse 
Leeuw waren ondertussen ook een 
aantal mensen van Dilsen naar hun 
plein agezakt en bij een koel pintje en 
een lekkere barbecue werd er nog 
lang nagekaart of nagevoetbald ze
ker niet nagetrapt 

Uitslag tombola: 
3568 4722 5762 1816 1798 1832 

4849 1590 1652 3668 1556 5006 2393 
1351 5655 3228 5810 1334 4951 3151 

Prijzen af te halen voor 15 augustus 
'85 bij gemeenteraadslid Rene Verhey
en, Burg Henrylaan 71, te Rotem-
Dilsen 

LIMBURG 
AUGUSTUS 

2 HASSELT: Provinciaal bestuur VUJO-Limburg in het zaaltje van de 
Borrelbar in Hasselt, om 19 uur 

VU-Maasmechelen 
neemt optreden 
SP-schepen niet 

Het voltallige bestuur van de Volks-
unieafdeling Maasmechelen dankt en 
feliciteert de vrije radio RMC voor het 
Guldensporenprogramma dat op 11 
juli tussen 11 en 12 uur werd uitgezon
den, als een feestelijke herdenking 
bedoeld voor alle Vlamingen zonder 
onderscheid omdat de Vlaamse-natio-
nale feestdag met het monopolie hoeft 
te zijn van een groep of een partij 

Het laakt daarom het optreden van 
de eerste schepen Kenzeler, die de af
wezige burgemeester Smeets verving, 
en die deze gelegenheid meende te 
mogen misbruiken om tot driemaal toe 
in 10 minuten, propaganda te voeren 
voor zijn eigen partij, de SP 

Het bestuur hoopt dat ook de bur
gemeester bij zijn terugkeer, zijn eer
ste schepen zal wijzen op het onge
paste van zijn optreden bij deze 11 -juli-
vienng 

Daartegenover staat dat de Volks
unie bereid is tot samenwerking met 
iedereen die de autonomie van Vlaan
deren wil realizeren Deze autonomie 
IS echter noch rechtsgencht noch 
linksgetint maar alleen Vlaams 

De VU-afdeling wil dit incident als 
gesloten beschouwen, indien er ernsti
ge waarborgen gegeven worden dat 
dergelijke misbruiken op alle toekom
stige Vlaamse manifestaties vermeden 
zullen worden 

— De Volksunie wenst daarenbo
ven met nadruk te hennneren aan het 
feit dat begrippen als Vlaams Zelfbe
stuur en autonomie, Federalisme en 
Vlaamse Staat, vandaag nog taboe 
zouden zijn, zonder de volgehouden 
aktie van de dertigjarige Volksunie De 
Volksunie had dus gelijk vanaf het 
begin 

De krampachtige pogingen van 
rood, geel en blauw om nu op de 
Vlaamse kar te spnngen, die door de 
Volksunie getrokken wordt, heeft veel 
weg van opportunistisch geklungel 
dat door de Vlamingen met argwaan 
bekeken wordt 

Indien het de overige partijen ernst 
IS met hun Vlaamse reflex, dat ze dan 
het bewijs ervan leveren, door eindelijk 
een Vlaams Front te vormen tegen de 
voortdurende Waalse chantage 
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Vlaamse Leeuw nu ook langs zeedijk! 

Koksijde-Oostduinkerke 
strijdvaardige 11 juli 

Vooraleer het ontspanningsgedeel
te aan te vangen dat in het Casino ver
zorgd werd door 't Kliekske en in de 
Kerkepannezaal door Willem Verman-
dere, traden Koen Baert sekretans 
IJzerbedevaartkomitee en Carlos Van 
Louw/e, direkteur Reigersnest, op als 
gastspreker 

Beiden herinnerden ons aan de 
Happartkwestie de miljarden die wer
den vergooid in Cockenll-Sambre de 
slechte grondwetsherziening van 
1980, de miljardentransferten van 
Vlaanderen naar Wallonië en de ver
deling van de kredieten waann onze 
Vlaamse Gemeenschap meermaals 
werd bedot, bedrogen en beroofd 

WIJ voegen aan het lijstje toe, de on
regelmatige verdeling van de arbeids
plaatsen in de staats- en parastatale 
diensten die zouden moeten uitlopen 
op een 60 —40-verdeling en de vele 
kommunautaire dossiers die stelselma
tig naar de barstensvolle ijskast wer
den verwezen behalve uiteraard wan
neer het Waalse pnonteiten betreft 

In wezen was er feitelijk weinig 
reden om onbezorgd de feestneus op 
te zetten en de vlag hoog te laten wap
peren de afgelopen jaren van het 
CVP-PVV-bewind waren een opeen-
hopging van Vlaamse vernederingen 
en ontgoochelingen 

De feestelijkheden werden alhier 
bijgewoond door VU-gemeenteraads-
lid M Boucquez en 3 CVP-vertegen-
woordigers De socialisten en de libe
ralen zonden hun kat, ook de schepen 
van Kuituur (PVV) 

WIJ hopen dat onze CVP-vertegen-
woordigers aandachtig hebben geluis
terd naar de redevoenngen 

Het antwoord op de vraag of de 
Koksijde CVP-vertegenwoordigers 
aan die officieel erkende Vlaamse 

symbolen meer „dan een heraldieke of 
folklonstische inhoud" zullen geven 
valt af te wachten, maar wij hopen dat 
bij de volgende verkiezingen geen 
franstalige pamfletten meer zullen wor
den verstuurd, de taalfaciliteiten in de 
gemeentediensten zullen worden af
geschaft en ze zullen zich houden aan 
de taalwetten opdat tussenkomsten 
van de VU en het ANV overbodig 
zouden zijn 

Vlaamse Leeuw 
angs de Zeedijk 

In Koksijde Bad en St-ldesbald 
werd de Vlaamse Leeuwevlag aanzien 
als een vreemde vlag en mocht enkel 
wapperen tussen de vreemde vlaggen 
P P de toegangen tot de Zeedijk waren 
enkel de Koksijdse en Belgische vlag 
toegelaten 

Na verscheidene tussenkomsten 
van M Boucquez kunnen we eindelijk 
melden dat de Vlaamse Leeuw zijn 
ereplaats heeft gekregen waarop hij 
recht heeft en voortaan langs de Zee
dijk wappert 

En wanneer gaan we eens lezen in 
onze toenstische folders Koksijde aan 
de Vlaamse K u s t ' 

Verlichting 
en vandalisme 

Langs de BRT werd door het minis
terie van Binnenlandse Zaken, de 
plaatselijke Rijkswacht en politie cam
pagne gevoerd tegen inbraken, dief
stallen en vandalisme, onder het motto 
veiligheid, daar zorgen wij zelf voor 

Algemeen werd aaneomen dat in 
straten met volledige verlichting er 
praktisch geen inbraken te noteren 
vallen 

Gezien in Koksijde om 23 uur de 

straatverlichting met de helft wordt 
gedoofd, is het in vele straten zeer 
duister Daarom werd door M Bou
cquez gevraagd de straatverlichting 
gans de nacht volledig te laten bran
den 

Tot op heden werd er nog geen 
gevolg gegeven aan zijn /raag 

Afwachten is de boodschap en zien 
of ons CVP-PVV-schepenkolleqe be
reid IS Afwachten is de boodschap en 
zien of ons CVP-PVV-schepenkollege 
bereid is hieraan mee te werken en 
veel belang echt aan de veiligheid van 
zijn medeburgers 

OOST-VLAANDEREN 
JULI 

27 LOCHRISTI bezoek aan de Gentse histonsche monumenten (bel
for t stadhuis, Sint-Niklaaskerk) o l v een gediplomeerde gids Aan
vang 14 uur Vertrekplaats Standbeeld van de Vlaamse Gedachte 
(Sint-Baafsplein) Iedereen welkom Innchters Goossenaertsknng 
Lochnsti 

Vic Anciaux te Ledegem 
Op vnjdag 6 september komt alge

meen VÜ-voorzitter Vic Anciaux op 
uitnodiging van de plaatselijke VUJO-
kern naar zaal de Kring te Sint-Eloois-
Winkel 

Op die avond worden de reeds 
gekende kandidaten op de verkie-
7ingslijst van het arrondissement Roe-
selare-Tielt aan het publiek voorge
steld Kamerlijst 1ste plaats Jean-
Pierre Pillaert (Hooglede), 2de plaats 

WEST-VUU\NDEREN 

AUGUSTUS 
4 DAMME Om 10 uur in de OLV-kerk , herdenkingsmis voor onze 

overleden bestuurslid en oud-VOS-lid, Chnstiaan Heyneman Deze 
mis wordt opgeluisterd door het R Veremanskoor uit Brugge 
Innchters VOS-Groot-Damme 

9 IZEGEM Vlaams Huis 6de kaarting Organizatie Kaartersklub 
Vlaams Huis Tot en met 11 augustus 

11 HOEKE-DAMME Zomerse barbecue Lekkere hapjes bereid op 
hout uit Vlaamse bossen door barbecuespecialist j e f ProoL Aan
vang 15 uur in een tent te Hoeke 

24 IZEGEM Daguitstap naar de Kluisberg en omgeving o l v Wilfned 
Lagae Organizatie Wandelklub Vlaams Huis en FVV 

24 WAREGEM 1 ste groot tuinfeest vanaf 12 uur tot in de tuin van Enk 
Deroose, Churchilllaan 14, Waregem Apentiefkoncert, gastrono
misch braadfeest jeugdvijfkamp, caviakoers waarzegster schiettent 
dansavond Inkom 100 fr ( 2 ' konsumpties inbegr) Org VU-
Waregem 

30 IZEGEM Sint-Tillotoren om 20 uur beiaardkoncert door Milford 
Myhre (USA) voorzitter Wereldfed Beiaardiers Voordragen van 
poëzie van A Van Wilderode Organizatie Stadsbestuur m m v 
VSVK 

Geert Bourgeois (Izegem) 5de plaats 
Lode Van Biervliet (Moorslede) 1ste 
opvolger Patrick Allewaert (Roesela-
re) Senaatslijst 1ste plaats Firmin 
Debussere (Ledegem) 2de plaats 
Herman Verslype (TielÜ 1ste opvol
ger Lut Vermeersch (Roeselare) en 
onze drie kopmannen voor de provin
cie Enk Lamsens (Roeselare) Pieter 
Derieuw (Izegem) en Luk Deramme-
laere (Tielt) 

Vic Anciaux zal er samen met bo
venstaande kandidaten het woord 
voeren Later zal in WIJ meer informa
tie worden gegeven over deze aktivi-
teit Noteer alvast deze datum in je 
agenda (gdl) 

Te Lovendegem 

Dansen met 
Leeuwenmoed 

LOVENDEGEM - Op 11 augustus 
ek IS iedereen uitgenodigd op de 
spetterende kermis T D georgani-
zeerd door Leeuwenmoed Met een 
toegangskaart die 49 5 fr kost maakt 
elke koper kans op een elpee 

De deuren van de Parochiezaal 
Kasteeldreef te Lovendegem openen 
om 20 uur stipt en de organizatoren 
staan garant voor goede sfeer 

Wil je erbij zijn of wens je inlichtin
gen bel dan 091 -72 96 33 of schnjf een 
bnefje naar Leeuwenmoed p/a Ap-
pensvoorde 123 te 9920 Lovendegem 

Aanbevolen huizen 
Loodgie ter 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswe rken 

ALPANROOF Amenka le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

Tel na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN 
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 

SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOFRBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

n.v. de winne -
uyttendaeie 

handelsdrukkerij type - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-scfioonaarde 
tel 052-42 3 3 0 4 - 42 39.16 

Vakantiehuis REIGERSNEST 
Pr Boudewijnlaan 39 

8460 KOKSIJDE 
058-512925 
folder op aanvraag 
Het huls waar VLAMINGEN 
THUIS zijn. 

(Adv 96) 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 

Onnniddelli jk te bekonnen bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu i zen 6, Erpe 

Tel 053-78 1009 en 053-21 2757 

qz^^ STUDIO 
•J-J^ DANN 
02-428 6984 

DE PRIJSBREKER 
— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 4531 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 

Import Export 

KLEDING LENDERS 

SmI-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames- heren en kinderkleding 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126. 1090 Brussel 
Tel 4261939 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-3311 49 
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Boordkommandant Marc Vantournhout: 

„Wij zijn geen 
supermensen..." 

OPWIJK — Ellenlange rijen toensten aan de 
„check-in"-balies en aan de paspoortkontroles, de 
gekende „ding-dong" gevolgd door het zwoele geluid 
van een meisjesstem die een laatste oproep doet voor 
de passagiers met bestemming X en vluchtnummer Y, 
tot de tanden gewapende veiligheidsagenten, bleke en 
gebruinde lichamen. Het beeld van een bezige lucht
haven in juli 

Wij hadden een gesprek met één van die kerels in 
sportief hemdje en met kepi die zich vlot beweegt 
tussen deze wriemelende massa: boordkommandant 
Mare Vantournhout 

HIJ IS 40 jaar jong, liep school 
in Roeselare en Brugge 
en behaalde een diploma 

in de elektronika In '65 trok hij 
naar de Burgerluchtvaartschool, 
waar hij in 70 afstudeerde Sinds
dien IS hij, drie maanden niet te na 
gesproken, verbonden aan Sabe
na Dne jaar op een Caraveile, 
zeven jaar als tweede piloot op 
een Boeing 707, ruim dne jaar als 
tweede op een 747 en sinds an
derhalf jaar bevelvoerder van een 
737 

Mare Vantournhout is een 
knappe, vlotte kerel die afgeme
ten, rustig en openhartig over zijn 
beroep praat Bovendien is hij een 
overtuigd Vlaamsnationalist Een 
boeiend onderhoud, op een regen
achtige donderdag 

Een jeugddroom 
WIJ: Veel kinderen dromen er

van ooit eens piloot te worden. U 
bent 40 jaar en boordkomman
dant. Is dit ook bij U de realisatie 
van een kinderwens? 

M Vantournhout- „Alleszins 
Mijn geboortedorp Ledegem ligt 
vlak naast het vliegveld van Moor-
sele Als kind ging ik gefascineerd 
kijken naar wat zich daar allemaal 
afspeelde In plaats van 's avonds 
mijn katechesmus te leren nam ik 
mijn fiets en ging ik de vliegtuigen 
bekeken 

De vliegerij had dus reeds van 
kleinsaf een grote aantrekkings
kracht op mij Ik begon te zweef-
vliegen op 16 jaar" 

WIJ . Het hele vliegtuiggebeu-
ren heeft iets romantisch. Is het 
eigenlijk wel allemaal rozegeur 
en maneschijn' ' 

M. Vantournhout: „Het is als 
een virus Een fantastische job, 
inderdaad Die zijn aantrekkings
kracht blijft behouden Voor mij is 
het eigenlijk veel meer een hobby 
dan een karwei Ik ben nog nooit 
met tegenzin gaan werken i 

Toch mag dit beroep gedemys-
tifieerd worden Wij zijn geen su
permensen Het volstaat over een 
normale gezondheid en een nor
maal stel hersenen te beschikken 
om piloot te worden" 

WIJ: Er zijn toch onmisken
baar een aantal minder leuke 
kanten aan deze job? 

M. Vantournhout: „Het minder 
aangename betreft de permanen
te onzekerheid over je job Om het 
half jaar moet je een reeks stren

ge kontroles en keuringen door
maken, zowel op fysisch als op be-
roepstechnisch vlak Als deze 
tests negatief uitvallen dreig je je 
job kwijt te spelen 

Ook de stress is een met onbe-
langnjk gegeven Je bent verant
woordelijk voor veel personen en 
voor een zeer dure machine Bo
vendien zijn de omstandigheden 
waarin je moet werken niet steeds 
ideaal Zo weet je soms amper 
hoe de weersomstandigheden zul
len zijn wanneer je de plaats van 
bestemming nadert Verder moet 
je voortdurend op je hoede zijn 
voor alle mogelijke tekortkomin
gen Ook steeds de navigatie m 
het oog houden, want soms durft 
de kontrole vanop de grond met 
op en top zijn Dus altijd opnieuw 
„checken" van alles wat er met het 
toestel gaande is Dit wordt tel
kens door twee personen gedaan 
Niet om elkaar te pesten, maar om 
zeker te zijn dat het allemaal goed 
loopt Let wel, dit alles zijn geen 
slechte kanten van dit beroep, 
integendeel Eén en ander vergt 
wel een grote koncentratie en 
inspanning 

Het avontuur van de vliegerij is 
meer voorbehouden voor de 
luchtmachtpiloten" 

WIJ- Hoe bedoelt U? 
M Vantournhout: „Bij de lucht

macht vertrekt men vanuit een 
andere optiek Bij ons telt deze 
volgorde bij het uitvoeren van een 
taak 1 zo veilig mogelijk, 2 zo 
komfortabel mogelijk, 3 zo ekono-
misch mogelijk Een militaire piloot 
moet in de eerste plaats zijn op
dracht vervullen, wat er ook kan of 
mag gebeuren" 

WIJ. U klopt ook onregelmati
ge uren? 

M Vantournhout „Inderdaad 
We leven steeds met wisselachti-
ge uren, die bovendien vaak kun
nen wijzigen Als men mij bv nu di-
rekt nodig heeft, dan belt Sabena 
mij en 45 minuten later sta ik aan 
het vliegtuig" 

De wereld, 
ons huis 

WIJ: Als U dan ergens ter 
plekke bent, hebt U dan voldoen
de tijd om die stad en het land 
eens te bezoeken? 

M. Vantournhout „De Europe
se vluchten zijn meestal op en af 
We blijven net lang genoeg op de 
grond om het vliegtuig technisch 

te kunnen kontroleren, brandstof 
op te nemen, de kabine te laten 
schoonmaken, de passagiers te 
laten in- en uitstappen Meestal is 
dit in één uur geklaard 

Soms overnachten wij op de 
plaats van bestemming Zo is er 
een „night-stop" in Parijs, omdat dit 
een laat-avondvlucht betreft Ook 
in Istanboel en Athene. Dinsdag
namiddag vertrok ik naar Istan
boel, om 19 uur lokale tijd zijn we 
daar geland en woensdag zijn we 
teruggekeerd 

BIJ de lange-afstandvluchten ligt 
dit natuurlijk anders Dan heb je 
wel de tijd om iets te bezoeken 
Meestal blijven we dan twee tot 
drie dagen ter plaatse Ik zag op 
die manier toch wel het grootste 
stuk van Afrika, het Midden-Oos
ten, India, Thailand, Indonesië, Ja
pan, verschillende plaatsen in de 
VSA, Canada, Mexico, hier en 
daar iets in Zuid-Amerika." 

WIJ: Bent U soms nog wel 
eens bang? Of anders gesteld: 
hebt U het als meegemaakt dat, 
wanneer de „kist" weer veilig op 
de grond staat, U een zucht 
slaakt en denkt: „Deze keer heeft 
het weinig gescheeld, of-"? 

we net ontsnapten aan een bot
sing met een Bnts toestel" 

WIJ: Een menselijke fout is 
dus nooit uitgesloten? 

M. Vantournhout: „Precies 
Ogenschijnlijk moet de piloot, bui
ten het opstijgen en het landen, 
manueel met veel doen, omdat de 
komputerkomputer veel uitvoert 
Maar dit belet met wij het de hele 
tijd nauw in de gaten moeten 
houden De koncentratie ligt 
steeds erg hoog Afwisselend tus
sen de eerste en de tweede piloot 
Zeker op de Europese vluchten, 
die relatief kort zi jn" 

Veiliger 
in de lucht 

WIJ: Wat is het moeil i jkste: 
opstijgen of landen? 

M. Vantournhout: „Het landen 
IS het moeilijkste, maar het opstij
gen IS in feite het meest kntische 
BIJ het opstijgen is de machine 
immers stukken zwaarder, tenge
volge van de hoeveelheid brand
stof Bovendien werken de moto
ren dan op 100 % en dus heb je 
meer kans op een breuk Voort 
gebeurt de overgang van op de 
grond naar in de lucht aan relatief 
lage snelheden Ook is de hoek bij 
het opstijgen groter dan bij het 
landen, teneinde zo vlug mogelijk 
hoog te zitten en aldus veiliger te 
zijn Een vliegtuig is veel veiliger 
als het ver van de grond is Maar 
ook om de lawaaihinder voor de 
mensen op de grond te beperken, 
IS het wenselijk dat we vlug om-

Mare Vantournhout „Het is inderdaad een fantastische job'" 

M. Vantournhout' „Het is al een 
zeldzame keer voorgevallen dat 
deze gedachte door mijn hoofd 
flitste Twee keer was ik getuige 
van een „near-miss" Eén keer bo
ven Wenen, waar wij op het laat
ste nippertje een maneuver kon
den uitvoeren om te verhinderen 
dat er een klem vliegtuigje bij ons 
binnenzat Waarschijnlijk door 
een fout van de kontrole beneden 
De tweede keer was dit tijdens 
het terugvliegen van Spanje, waar 

hoog klimmen 
Het landen is wel moeilijker Het 

luchtmedium waarin je vertoeft 
met je tuig wordt van heel breed 
naar heel smal gebracht, zijnde de 
landingsstrook De weersomstan
digheden durven ook nogal eens 
parten spelen" 

WIJ: Zijn er luchthavens die bij 
de piloten bekend staan als min
der ideaaP 

M. Vantournhout: „De mentali
teit van een Noorderling is anders 

dan van bv een Afrikaan De 
nauwgezetheid durft wel eens va
neren, evenals de technologische 
deskundigheid of bagage Een ge
zegde bij ons stelt „Eenmaal de 
Seine voorbij, verandert de toe
stand" Dit IS natuurlijk overdre
ven, maar toch steekt er een 
grond van waarheid in Wij houden 
daar rekening mee Het materiaal 
om de kontroles uit te voeren 
verschilt ook al eens 

Er kunnen ook knooppunten 
ontstaan door omstandigheden 
Een luchthaven in de bergen heeft 
bv specifieke moeilijkheden, ze
ker als het weer met meezit In de 
tropen kunnen enorme onweers
buien hindernissen veroorzaken 
Sommige landingsbanen zijn ook 
anders gebetonneerd, waardoor 
het mogelijk is dat de landings
baan bij regenweer een echte 
schaatsbaan wordt Je moet dus 
je pappenheimers kennen Da's 
ook de bedoeling van die voortdu
rende training in de loop van de 
carrière van een piloot" 

Hermetisch 
afsluiten 

WIJ: Hoe reageert men onder 
piloten op het toegenomen aan
tal kapingen? 

M. Vantournhout: „Het is een 
ernstig probleem Enerzijds moet 
je pogen het vliegtuig plus de 
passagiers volledig of te sluiten 
van de buitenwereld, om te vermij
den dat zo'n kerels meevliegen 
(Een vliegtuig is trouwens een 
zeer kwetsbaar iets Een toestel 
op 10000 meter hoogte dat een 
extra gat krijgt, door een kogel of 
een explosie, dreigt onbestuur
baar te worden) Anderzijds kan je 
als piloot slechts de bevelen van 
een kaper opvolgen 

Het probleem betreft dus de 
hermetische afsluiting van dit 
soort mensen van de rest, maar dit 
gaat met Kritische plaatsen zijn de 
luchthavens Het komt er dus op 
aan allen die door de trechter of 
de filter gaan zeer streng te kon
troleren Men zou de passagiers 
volledig moeten kunnen aftasten, 
afzonderen, evenals hun bagage 
Met de zekerheid dat er van bin
nenuit het systeem geen mede
werking kan worden geboden aan 
terroristen Dit is trouwens wat 
fout gelopen is met de TWA-
vlucht Waarschijnlijk zijn deze ter-
ronsten opgestapt in Egypte, heb
ben ze daar hun wapens gekre
gen met hulp van binnenin, zijn ze 
zo naar Athene gevlogen, daar in 
de transit-zone gebleven (en dus 
geen kontrole meer gepasseerd), 
en dan hebben zij de kaping uitge
voerd 

Onze diensten proberen wel 
het maximale te doen Maar het 
kan nog altijd " 

WIJ: Gaat U tijdens uw vrije 
ti jd zelf nog op reis per vlieg
tuig? 

M. Vantournhout: „Voor mij 
hoeft het dan met meer Maar ik ga 
wel nog vliegen tijdens mijn vakan
tie, met kleinere tuigen of met 
zweefvliegers Of al eens met de 
„piloten zonder grenzen" naar Afri
ka om een hulp-transport uit te 
voeren 

Toch vlieg ik er nu en dan nog 
eens op uit, al was het maar om de 
familie te plezieren" (pvdd) 
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1SONS 

25 JULI 1985 


