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, Jn de herfst zal blijken dat geen enkele poging 
tot duurzaam herstel nog een kans op slagen maakt, Indien zij tevens geen rekening 

houdt met de verdere federallzering van het land. (...) 
Een nieuwe politieke operatie van grote omvang kan niet lang meer uitblijven." 

(Hoofdredakteur Manu Ruys in ,,De Standaard" van 23 juli 1986.) 

Paard en kar 
Sinds de verkiezingen zijn negen maanden verlopen, 
een volle dracht. De regering heeft anderhalve maand 
in Itonklaaf gezeten. Vorige week werden vier minister
raden gehouden, waarvan de vierde dertien uur duur
de. Maar of de ministers akkoord zijn en over wat ze ak
koord zijn, is minder dan ooit duidelijk. 

De vrees dat Vlaanderen eens te meer zal moeten op
draaien voor de besparingen, ook en vooral in het on
derwijs, is méér dan gewettigd. Het bewijs dat de 
franstaligen in het verleden met geknoeide cijfers en 
gestolen subsidies hebben gewerkt, werd nu definitief 
geleverd. De vaststelling daarvan en plein public heeft 
allerminst geleid tot Waalse inkeer. Wel integendeel! 

In afwachting dat over enkele dagen de definitieve 
inzichten — of wat daarvoor zal doorgaan — van de re
gering inzake onderwijs worden bekend gemaakt, past 
de vaststelling dat de huidige bewindsploeg in feite 
heeft opgehouden een regering te zijn. 

Het is geen toeval dat Vlamingen en franstaligen zich 
met het onderwijsdossier om de oren slaan. Binnen het 
kabinet tekent zich in alle scherpte de communautai
re scheidingslijn af. Ondanks alle pogingen van Mar
tens om dat te verdoezelen, behoort de Vlaams-Waalse 
tegenstelling tot de fundamentele gegevens van de Bel
gische politiek. In plaats van deze tegenstelling te re
gelen of op te heffen, hebben de staatshervormingen 
van 1970 en 1980 ze alleen maar aangescherpt. 

De twee gemeenschappen zijn zozeer uit mekaar ge
groeid, dat hun politiek leven zich de facto in een kon-
federale of zelfs separatistische politieke dimensie af
speelt. Voor deze dimensie is het unitaire kader, waar
in het land nog altijd wordt geregeerd, volslagen 
ontoereikend. Nitro-glycerine is het explosieve meng
sel dat ontstaat wanneer twee op zichzelf onschuldige 
vloeistoffen in één enkel vat worden gemengd. 

Sinds vele jaren hebben de nationale partijen opge
houden te bestaan. CVP en PSC, PVV en PRL, SP en PS 
zijn regionale partijen met, binnen de zogenaamde „po
litieke families", tegenstellingen die niet geringer en 
niet minder frekwent zijn dan tussen gelijk welke an
dere partijen. De moeilijkheden om een koalitie te vor
men en bijeen te houden zijn sinds een decenium 
minstens verdubbeld. Waar een gebruikelijke rege
ringsvorming een tiental jaren geleden nog het werk 
was van twee nationale partijen. Dat Martens-V het vrij 
lang heeft volgehouden, is nauwelijks een bewijs van 
stabiliteit wanneer men bedenkt dat het land sinds ju
ni vorig jaar in feite niet meer wordt geregeerd. 
Martens-I dateert slechts van 1979. Dat we zes jaar la
ter aan Martens-VI toe zijn, illustreert de gang van 
zaken. 

De onmogelijkheid om de gescheiden politieke levens 
van de twee gemeenschappen te blijven vatten in een 
unitair kader, blijkt iedere dag opnieuw. Indien het niet 
iedere dag tot kortsluiting leidt, is dat ondermeer het 
gevolg van het feit dat de Vlaamse eerste-minister veel 
toegeeft aan Waalse chantage. 

Om het land terug stabiel bestuurbaar te maken is er 
maar één middel: de staatsstruktuur moet aangepast 
worden aan de politieke werkelijkheid. De Waals-
Vlaamse wrijvingen kunnen maar verminderd worden 
door de raakvlakken van de twee gemeenschappen te 
verkleinen tot het strikte minimum. Alleen een konfe-
derale struktuur beantwoordt nog aan de politieke wer
kelijkheid. 

Het is de behandeling van het onderwijsdossier die 
dat zal tegenspreken. ledere sanering, iedere poging 
tot duurzaam herstel zal in dit land ijdel blijven zolang 
de hoogste staatmanskunst er uit bestaat, een „Bel
gisch" kompromis te vinden tussen van nature weer
strevende partners. 

Saneren alvorens te hervormen is, de kar vóór de 
paarden spannen! tvo 

Zijn de ,,gesprel(ken" al bezig? 

Onderwijs aangrijpen 
De besparingen in het onderwijs blijven voor grote 

moeilijl<heden zorgen. De regeringsleider is daarover 
biezonder misnoegd. Niet alleen omdat zijn hoognodi
ge vakantie daardoor alsmaar verkort, maar vooral om
dat aldus één van zijn hardnekkigste tesissen wordt ont
kracht. 

ARTENS zweert reeds ja
ren bij de stelling dat alle 
kommunautaire proble

men m de Ijskast moeten worden 
gepropt, teneinde voorrang te kun
nen geven aan het sociaal-ekono-
misch herstel Wij beweren al veel 
langer het tegendeel, nl dat het 
één met zonder het ander kan Dat 
er pas een echt herstelbeleid kan 
worden gevoerd nadat België radi-
kaal hervormd is tot een (kon-)fede-
rale staat De feiten, en sinds kort 
ook de kommentatoren, geven ons 
gelijk 

De aanslepende diskussies bin
nen de vierpartijen-regering over 
de besparingen in het onderwijs il
lustreren de juistheid van het nati
onalistisch axioma Sinds maan
den wordt een wansmakelijke, on
verteerbare klucht opgevoerd Na 
afloop van het Pinksterkonklaaf 
raakte bekend dat 5 000 Vlaamse 
leerkrachten in september hun job 
zullen verhezen De Franstalige on
derwijsminister verklaarde echter 
dat er in Wallonië 300 ekstra-jobs 
zouden bijkomen Hierop ging men 
de neuzen tellen Daaruit bleek 
dat men op 20 000 eenheden na 

met wist hoeveel kinderen in het 
Franstalig onderwijs schoollopen, 
om tengevolge van het duizeling
wekkend aantal zittenblijvers' Bo
vendien kwam aan het licht dat de 
humaniora-opleiding in Wallonië 
vaak verlengd wordt met een ze
vende studiejaar, uiteraard dik ge
subsidieerd 

De regering schaarde zich tij
dens het weekeinde dan maar te
rug aan tafel en kwam na veertien 
uur gepraat zonder oplossing naar 
buiten, tenzij men de opnchting 
van opnieuw een technische werk
groep als dusdanig beschouwd 
Ook de fraaiklinkende woorden 
van Boudewijn I aan de vooravond 

van 21 juli maakten het onmiddel
lijk daarop aansluitende gewauwel 
van onderwijsminister Coens 
geenszins begrijpelijker Dat de 
schooldirekties en onzekere leer
krachten ondertussen radeloos 
worden door het uitblijven van 
praktische richtlijnen, schijnt de re
gering evenmin een zorg 

,,De Vlamingen zullen wel weer 
het gelag betalen" gevolgd door 
,,Zó kan het toch niet langer'" z\jn 
steeds nadrukkelijker gehoorde 
oprispingen, zelfs van allesbehal
ve radikale Vlamingen Het zou de 
logika zelf zijn en bovendien beant
woorden aan de wens van de meer
derheid, dat men het zware onder
wijsdossier aangrijpt om eindelijk 
de stap naar een nieuwe en verre
gaande staatsomvorming te zet
ten Vraag is of Martens daaraan 
wil meewerken Zoniet moet men 
naar andere oplossingen zoeken 

Het verhaal doet trouwens de 
ronde dat de ,.gesprekken" al be
zig zijn 

(pvdd) 

Vakantie! 
Volgende week donderdag verschijnt het jaarlijkse 

Wl J-vakantienummer, waarna uw redaktie het gedurende drie 
weken iets rustiger-aan zal doen. 

Dit betekent meteen dat WIJ pas terug op 28 augustus In uw 
bus zal vallen. Onze vele plaatselijke korrespondenten worden 
verzocht hiermee rekening te houden: VU-aktiviteiten die ge
pland zijn op het einde van augustus en in het begin van sep
tember kunnen bijgevolg nog terecht in onze editie van 31 juli. 



Wii 

... en WIJ 
Wi] ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 

Naamloze bneven 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 

te veranderen 

De opinie, vertolkt m een lezersbnef, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

BRIEFSCHRIJVERS 

Mevrouw R H uit Brugge legt in Wij 
van lO ju l i l I uit hoe zij inzicht tracht te 
krijgen in de wereldproblemen Als ze
ventigjarige doet de ondergetekende 
het ook Als het om de belangen van 
ons volk gaat, dan tracht ik eerlijk een 
standpunt te kiezen en ernaar te han
delen De demokratie en de verdraag
zaamheid die een partij als de VU in 
haar programma heeft staan helpen mij 
daarbij 

Wat de wereldpolitiek betreft is mijn 
keuze veel moeilijker, omdat zo ontel
baar veel zaken meespelen Vóór de 
oorlog was er een wit-zwart verhouding 
gegroeid die leidde tot fanatieke blok
vorming met o a de Spaanse burger
oorlog als bloedig gevolg en als,,ho
locaust" die gruwelijke slachtpartij, 
waarin ik als oorlogsvrijwilliger in Groot-
Bnttannie mee mijn leed moest dragen 
(o a twee naaste familieleden veronge
lukt op zee) WIJ droomden dat het ein
delijk voor goed zou gedaan zijn We 
kenden o a de droom van ,, wereldbur
ger" Garry Davies, gewezen oorlogspi-
loot Maar het was met helemaal ge
daan en ZIJ die samen vochten speel
den het spel met eerlijk Een zaak staat 
voor mij vast geen van de koude-
oorlog-partijen heeft gelijk Als ik aan
dachtig volg wat de woordvoerders van 
de huidige twee wereldmachten vertel
len en wat ze doen, dan weiger ik te kie

zen en geloof ik steeds meer en meer 
dat het gaat om het verwerven van 
macht, vooral ekonomische macht De 
slimste houding is deze van de kinde
ren in een gezin dat met harmonisch sa
menleeft er het beste van maken De 
met-gebonden landen doen het, wij 
zouden het meer moeten doen en met 
zoals onze huidige regering die te veel 
in de ogen van Reagan kijkt om te we
ten wat mag en niet mag 

Tot slot moet het mij van het hart dat 
ik het vooral met waardeer dat God er 
wordt bijgehaald om ons te overtuigen 
De Westerse wereld doet dat veel te 
veel in zijn strijd om alleen baas te blij
ven Het voornaamste wezenlijke ele
ment dat bij onze keuze moet gelden is 
volgens mij de toekomst van het mens
dom F.S., Putte 

DE OPLOSSING 
In WIJvanSjul i waarU het hebt over 

,,de S tem" onder de rubnek ,,het mira
kel van Diksmuide" staat de kleine 
vraag wie kent de bevredigende 
op loss ing ' 

Wel, deze oplossing is zeer eenvou
dig Ofwel gaan de schaarse enkele die 
,,de S tem" met meezongen of er met 
voor rechtstonden nog alleen ter bede
vaart en blijven diegene die wel mee
zongen weg ofwel gaan diegene die 
wel meezongen nog alleen naar de be
devaart en blijven de met meezingen-

denweg In het eerste geval kan de be
devaart eenvoudig weg opgedoekt 
worden 

W.d.K., Brasschaat 

HET GEVAL „ H " 
Met grote verontwaardiging hebben 

WIJ ook dit jaar gezien dat in onze 
Vlaamse gemeente Voeren verscheide
ne goedmenende Vlaamse gemeente
mandatarissen op onze Vlaams-
nationale feestdag door de rijkswacht 
werden opgepakt 

Dat zoiets in Vlaanderen nog kan ge
beuren, en dan nog onder het toeziend 
oog van de glimlachende terronst Hap
part gaat alle perken te buiten, het is hij 
tenslotte die de wetten aan zijn been 
lapt 

Daarom stellen wij ons de vraag wan
neer de Vlaamse ( ' ) CVP eindelijk haar 
verantwoordelijk eens gaat opnemen 

leder jaar opnieuw komt zij tegen de 
elfde juli met mooie beloften naar bui
ten over de verdere kommunautarise-
ring en over de maatregelen die moe
ten genomen worden tegen Happart 
Maar tenslotte is zij het die deze wetso
vertredingen gedoogt Zij heeft er 
tenslotte mee ingestemd dat dit geval 
, ,H"appart tot burgemeester werd be
noemd in een Vlaamse gemeente en 
dat deze man er de teugels nog steeds 
in handen heeft 

^ ^ lepel & vork... 
Kestauzant „ ^rniasselttbet^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise -02-2697045 

Kom eens bij ons! 
Gesloten van 14 t .e.m. 30 juli 

K O F F I E B R A N D E R I J 

S A N O 

E m i e l W i t m a n s s t r a a t 3 6 
S c h a a r b e e k 
Tel 02-734 56 09 

Levert kwaiiteitskoftie bij u thuis' 

Wanneer gaat de CVP eindelijk eens 
begrijpen dat de daad bij het woord 
moet gesteld worden en dat de vage be
loften waarmee zij de Vlamingen steeds 
opnieuw tracht te lijmen als een lacher 
tje overkomt bij het Vlaamse v o l k ' 

Verlangend zien wij dan ook uit naar 
de eerste daadwerkelijke stappen die 
zullen worden ondernomen tegen Hap
part door regenngsleiders die zich Vla
ming durven te noemen 

H.J., Mol 

ERGENS? 

.Ergens" voelen wij ons verbonden 
met de Afrikaanssprekenden in Zuide
lijk Afrika De kunst bestaat er nu in te 
weten hoever dag ,,ergens" reikt Wie 
daar een antwoord kan op geven weet 
de oplossing van het in Wij gestelde 
probleem over het zingen van ,,De 
Stem " t e Diksmuide Of dat lied, dat 
aanvankelijk door de Boeren gezongen 
werd en hen samen bond tegen de En
gelse bezetter, geen simbool van on
derdrukking IS geworden is zeer de 
vraag Wat mij betreft, ik zal er in geen 
geval de bedevaart voor laten Toch lijkt 
het mij aangewezen dat zolang de on
duidelijkheid over Zuid-Afnka regeert 
het beter met gezongen wordt op een 
manifestatie die PAX (vrede en ver
draagzaamheid) in de vlag draagt En 
wie kan mij zeggen of de afstammelin
gen van de Boeren die het Engels (bo
ven het Nederlands') tot hun officiële 
taal hebben verkozen wel wakker lig
gen van ons overbodig geredetwist ' 

F.S., Antwerpen 

ALS EEN ONWEER 

Toen de Rode Duivels tnomfantelijk 
door Brussel gereden werden was het 
een en al dnekleur Het leek wel of de 
patriotten van 1830 verrezen waren In 
Vlaamse kringen werden angstige vra
gen gesteld want men vreesde dat het 
trikolore onweer tot het defilee van 21 
juli zou aanhouden 

En wat zagen w e ' Het was wegge
trokken als de eerste de beste vulgai
re dondervlaag Niet te geloven' Van de 
tienduizenden van de Grote Markt wa
ren nog slechts de vrouwen, de kinde
ren en de lieven van de opstappende 
miliciens overgebleven En de buiten
landse toeristen 

G.H., Brussel 

VERGISSING 

Ik denk toch met dat er nog politieke 
argelozen zullen zijn, uitgezonderd Wil
ly Claes, die ervan uitgaan, dat de Wal-
linganten onze Limburgse verlieslaten
de mijnen zullen steunen 

ZIJ zullen dan de nationale solidanteit 
wegstemmen wanneer de centen naar 
ons zal moeten toevloeien Even een 
Realpolitische oplossing zoeken de li
beralen ' D i e zetten de guillotine in de 
bespanngen 

De socialisten ' Hennnert u de uitver
koop van Willy Claes met Vlaams geld 
(ook van de brave en minzame Limbur
gers) om het bankroete Cockerill-
Sambre te redden 

De katolieken ' Die kollaboreren voor 
het ogenblik met de liberalen en wellicht 
in de toekomst met de socialisten Trou
wens het IS maar een namen- of woor

denspel, maar de gevolgen dragen de 
kalme en minzame Vlamingen 

Wat zijn dan onze vergissingen in het 
verleden geweest ' Wel, 1950 en de Ko-
mngskwestie De huilebakken aan on
ze Zuidergrens dreigden ermee hun 
hoogovens te doven en hun mijnen on
der water te zetten 

Nou, dat had ons met mogen deren 
Wij hadden onze kolenmijnen en dan 
hadden wij vanaf die tijd onze eigen 
slaalmjverheid uit de grond kunnen 
stampen in plaats van de moeten wach
ten tot de Vlamingen minder kalm en 
minzaam waren geworden en de het 
nationale geknoei beu ' 

A J . , Gent 
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Tobback: 
vulgair 

Strontvlieg 

Vergeef ons dit titeltje, maar 
het woordgebruik is afkomstig 
van de fraktieleider van de 
Vlaamse socialisten Louis Tob
back. In een „stoer" interview 
met ,,De Morgen" heeft deze 
Leuvense volksvertegenwoordi
ger eventjes zijn mening over pre
mier Martens verduidelijkt. 

„Hij denkt werkelijk, dat hij de 
strontvlieg is, die de paarden doet 
vooruitgaan...(...) Martens is een 
kwakzalver. (...) Die man is ver
slaafd aan narcisme." Tobback 
herhaalt ook zijn geruchtmaken
de vergelijking van Martens met 
de Romeinse diktator Caligula en 
stelt dat een CVP-SP-koalitie 
o.i.v. Martens voor hem uitgeslo
ten is. 

Politiek IS geen job voor lieverd
jes. Het ,,sper' wordt vaak bie-
zonder hard en meedogenloos 
gevoerd. Niettemin blijven er, al
thans in een demokratie, een 
aantal normen bestaan. Het min
ste dat bv. kan verwacht worden 
IS enig respekt voor de persoon 
van de tegenstrever. Schijnbaar 
heeft Tobback alle schaamte ver
loren en meent hij sukses te kun
nen halen door wild en dom om 
zich heen te schoppen. 

Wij vragen ons trouwens af hoe 
dergelijke onbehoorlijke uitspra
ken onthaald worden door partij
genoten van Tobback die de ele
mentaire regels van ,,welvoege-
lijkheid" nog niet helemaal verge
ten hebben. Wat zouden Claes, 
Van Acker, en konsoorten daar
van denken? 

BN-Brugge 
Sinds jaren volgt de VU-Brugge 

de ontwikkelingen bij het spoor-
en metaalkonstruktiebedrijf BN 
op de voet. Zowel in de gemeen
te- en provincieraad evenals in 
het parlement waarschuwden 
Brugse VU-ers voor de dramati
sche evoluties binnen deze fa-

m 
briek, die terecht de ,,industriële 
ruggegraat" van de Breydelstad 
wordt genoemd. 

Ook tegen de recente uitver
koop van BN door de Société 
Générale aan het Canadese 
Bombardier werd heftig geprotes
teerd. Senator Van In vroeg zelfs 
de opheffing van zijn onschend
baarheid om de top van de Socié
té voor de rechtbank te kunnen 
sleuren. Onze WIJ-kollega en ge
meenteraadslid Van Den Dries-
sche lanceerde onlangs nog een 
kreatief voorstel ter promotie van 
de BN-voertuigen. 

Van In 
vecht 
verder 

Vorige week volgde echter het
geen iedereen had gevreesd. De 
mededeling dat er in augustus 
meer dan 300 werknemers zullen 
afgedankt worden: de helft door 
toepassing van de brugpensioen
regeling en de rest door effektief 
ontslag. Meteen komen zovele 
tientallen gezinnen in grote moei
lijkheden, want naar verluidt zou
den vooral veertigers en vijftigers 
het slachtoffer worden. Gezins
hoofden dus, die nog moeilijk aan 
een andere baan zullen raken. 

De regering gaat terzake niet 
vrijuit: de beloften voor nieuwe 
bestellingen werden met nage
leefd en eksportkredieten bleven 
eveneens achterwege. 

Huwelijk 

Gisteren werd in Londen het 
huwelijk ingezegend tussen de 
Britse prins Andrew en het bur
germeisje Sarah Ferguson. Dit 
ging gepaard met de typisch En
gelse opflakkeringen van ko
ningsliefde. 

DEZE 
^ E E K DÖK 

Er wordt in de regering de 
jongste dagen een aardig stukje 
poker gespeeld. Aan meerdere 
tafels. Telkens voor grof geld. 
Aan de tafel van het onderwijs 
gaat het om vele miljarden. 
Maar ook aan de Brusselse 
tafel is de inzet niet te 
versmaden. Hier wordt 
gepokerd om de 2,5 miljard die 
de erfenisrechten in de 
Brusselse agglomeratie 
opbrengen. In beide gevallen 
tonen de franstaligen zich als 
behendige valsspelers. Hun 
optelsommen kloppen langs 
geen kanten. Ofwel spelen zij 
met een dubbel spel kaarten: 
één open en bloot op tafel en 
één weggedoken op de knieèn. 
Het zijn ware meesters in 't vak 
en het gevaar is groot dat de 
Vlaamse tegenspelers zich op 
een potsierlijke wijze laten 
rollen. Eens te meer. Helaas. 

Herstrukturerings- en 
saneringsplannen zijn 
modetermen geworden. Zij 
worden echter nergens zo 
herhaaldelijk gebruikt en 
misbruikt dan in verband met 
de Brussels slokop. Je weet 
hoezeer Brussel mij aan het 
hart ligt. Toch gebruik ik deze 
scherpe woorden, omdat de 
franstalige Brussels pretentie 
nooit genoeg kan aangeklaagd 
worden. Deze franstalige 
potverteerders hebben voor hun 
megalomane luchtkastelen nooit 
genoeg geld. Het werd ter 
hunner glorie gedurende jaren 
door vensters en deuren 
gesmeten. Totdat ze meer dan 
platzak met de gebroken potten 
en bergen schulden zaten. En 
dan maar klagen, de stenen uit 
de grond. 

Sedert 1981 komt Martens elk 
jaar aandraven met bijkomende 
financiële hulp. Boven op de 
wettelijk voorziene dotaties. 
Zowel voor het levende lijk van 
de agglomeratieraad als voor de 
lege gemeentekassen van 
Brussel. Telkens werden er 
herstrukturerings- en 
saneringsplannen aan 
gekoppeld. Telkens ook gaven 
de lamlendige Vlaamse 
meerderheidspartijen hun 
goedkeuring, ledere keer voor 
de laatste keer. Telkens 
opnieuw onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat de strukturele 
hervormingen zouden leiden tot 
waarborgen voor de Brusselse 
Vlamingen. Zo werden sedert 
1981 meer dan 27 miljard 
leningen aangegaan om de 
Brusselse schulden te dekken. 
Haast drie-vierde ervan moet de 
nochtans eveneens 
leeggeplunderde staatskas ten 
laste nemen. Zo werden in 
1985, bovenop de som waarop 
het Brussels gewest wettelijk 
aanspraak kan maken, bijna 7 
miljard kredieten toegekend op 
de Brusselse begroting. 

De franstalige Brusselaars 
pokerden bijgevolg zeer 
behendig. Brutaal, met de 
kaarten op tafel. Bovendien 
zonder enig resultaat. De 
agglomeratie en de Brusselse 
gemeenten zien nog altijd 
zwarte sneeuw. En van enige 
waarborg voor de Brusselse 
Vlamingen is nog steeds geen 
sprake. 

Thans ligt het vijfde 
herstrukturerings- en 

saneringsplan op de pokertafel. 
Het plan van ridder de Donnéa. 

Thans spelen zij hun tweede 
stel kaarten uit. Schaamteloos 
verzwijgen zij dat ze reeds meer 
in de wacht sleepten dan wat zij 
hadden kunnen binnenrijven 
indien hun de erfenisrechten 
waren toegekend. Schaamteloos 
eisen zij nu voor de tweede 
maal de opbrengst ervan v^or 
hun begroting. Je moet maar 
durven. Het plan de Donnéa is 
bovendien even waardeloos als 
de vier vorige. Het bevat weeral 
geen enkele maatregel die de 
Brusselse Vlamingen 
medebeslissingsmacht geeft in 
het bestuur van hun hoofdstad. 

De Volksunie staat sedert 
lang klaar met een Vlaams 
alternatief. Dat wel 
vereenvoudiging brengt. Dat 
rationaliseert en saneert. Dat 
rekening houdt met de 
grondwettelijke erkenning van 
de gemeenschapsbevoegd
heden in Brussel. En dat de 
Vlamingen optrekt tot onmisbare 
partners. 

De overige Vlaamse partijen 
moeten nu bewijzen dat ze het 
oprecht menen met hun 
voorstellen tot Vlaamse overleg. 
Zij hebben de keuze: ofwel 
eens te meer dure eden zweren 
en intussen als naïeve 
sukkelaars door de knieën 
gaan, ofwel zich scharen aan 
de zijde van de Vlaams
nationalisten. Wij gaan m ieder 
geval voorop. 

Vic ANCIAUX 

A1ENSEN IN 
HET NIEUWS 

Maandag werd er weer gedefileerd n a. v. de zg. nationale feestdag 
Zowel de marine als de luchtmacht vierden hun veertigste verjaardag 
Blijkbaar vormde dit voldoende reden om met groot machtsvertoon uit 
te pakken en met gehinderd door besparingsmaatregelen met zwaar 
materieel op de Brusselse kasseien of in het luchtruim rond te toeren 

Tenzij het de bedoeling was de goegemeente ervan te overtugen dat 
het Belgisch leger nog wel degelijk over gevechtsvliegtuigen beschikt 
Iets waaraan tengevolge van de vele ongevallen steeds meer werd 
getwijfeld... 

De pers besteedde erg veel 
aandacht aan deze gebeurtenis, 
met alleen omdat het een prinse
lijke onderneming was. Maar bo
venal omdat over het amoeureu-
ze leven van pnns Adrew wilde 
verhalen voortleven, wat hem de 
bijnaam ,,Randy Andy" (geile 
Andy) opleverde. Alhoewel ook 
over de bruid één en ander ge
fluisterd wordt. 

Andrew 

huwt Sarah 

Dankzij deze gebeurtenis ver
gaten de Britten gedurende korte 
tijd de vele moeilijkheden waar
mee de ,,Britse natie" te kampen 
heeft Amerika en de rest van 
Europa kan zich beroezen aan de 
Toer.. 

Sekretaris-
generaal 

Van 13 tot 20 juli ging te Artea 
(Spaans-Baskenland) een eerste 
internationaal kongres door van 
jonge Europese volksnationalis-
ten Bedoeling was tot een kon-
krete politieke samenwerking te 
komen tussen de jongeren uit de 
verschillende nationalistische 
partijen in Europa 

Vooreerst werd door het kon
gres een gemeenschappelijke 
basisverklaring opgesteld, waarin 
de nadruk werd gelegd op het feit 
dat de opbouw van de Europese 
gemeenschap best gebeurt op 
basis van de volkeren Dit veron
derstelt dan ook dat er een dub
bele beweging tot stand moet 
komen: enerzijds het vormen van 
een konfederaal politiek gezag 
met een eigen Europees beleid, 
anderzijds het erkennen van de 
autonomie der volkeren. Deze ba
sisverklaring werd ondertekend 

door vertegenwoordigers van 
zestien verschillende volkeren. 
De Volksunie-jongeren deden dit 
voor Vlaanderen. 

Meteen werd een permanent 
samenwerkingsorgaan opgericht, 
gestruktureerd als een met-goe-
vernementele organisatie met de 
naam ,,Europese nationalistische 
jongeren". Op het kongres, dat 
door meer dan 500 deelnemers 
werd bijgewoond, werd tevens 
het dagelijks bestuur verkozen. 
Voorzitter werd de Bask Xavier 
Ormaetxea en de Vlaming Filip 
Gernaey is de eerste sekretaris-
generaal Het sekretariaat van 
deze nieuwe organisatie, die wij 
alle sukses toewensen, wordt in 
Brussel gevestigd 

Filip Gernaey 
verkozen 

,,Straks moet ook de knoop in 
de kwestie-Happart worden 
doorgehakt en zoals de zaken 
er nu voorstaan zou dat wel 
eens de bananeschil kunnen 
worden waar de regering — al 
dan niet gewild — over uit
glijdt." 

(Kommentator Leo Marynissen in 
,,Het Volk" van 23 juli 1986) 
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Brief aan 
kapitein 

Vorige week was de onderzeeër 
,,James Monroe" te gast in Zee-
brugge Uit doorgaans goed inlich-
te kringen werd vernomen dat dit 
schip kernwapens aan boord heeft 
Kontorm aan het mede door de 
plaatselijke VU ingenomen (en 
goedgekeurde) standpunt voor een 
kernwapenvnj Brugge, steunden 
de nationalisten de akties tegen dit 
bezoek 

De VU van het arrondissement 
Brugge liet overigens, via de VSA-
ambassade, een kunstboek en een 
brief overhandigen aan de kapitein 
en de bemanning van deze onder
zeeër ,, WIJ schenken U met opzet 
een boek dat U de lofzang zingt van 
onze stad en meteen ook van ons 
land, Vlaanderen Omdat wij be
vreesd zijn dat er ooit een dag za 
komen waarop dit alles met langer 
te bewonderen zal zijn De dag 
waarop de fatale bom op Brugge 
en zijn haven neervalt " 

In dit schrijven zegt de Brugse 
VU te geloven dat het de bedoeling 
van de bemanning van dit schip is 
West-Europa te verdedigen, maar 
ZIJ acht dit met opportuun door 
kernwapens Voor Zeebrugge is de 
kans overigens reëel dat de tegen
strever precies deze haven zal uit
kiezen om een ,,antwoord" te ge
ven bij een eventueel konflikt De 
aanwezigheid van dit schip vormt 
een bedreiging voor Brugge, zijn 
omgeving en zijn inwoners 

,,Misschien wordt U bekoord 
door de charme van de afbeeldin
gen in dit boek en begrijpt U onze 
ergernis Met aandrang verzoeken 
WIJ U in de toekomst niet meer per 
schip-met-kernwapens onze goe
de stad te bezoeken", aldus nog de 
Brugse VU Die meteen de beman
ning uitnodigde op een vreedza
mer bezoek m de nabije toekomst 

en hen eveneens verzocht de 
boodschap van deze brief te willen 
overmaken aan hun oversten 

Rijicswegen 
Rijksweg 14 (die langs Deinze 

loopt) IS een van de drukst bereden 
wegen in ons land Maar deze ver
keert in zeer slechte staat en is me
de daardoor hoogst gevaarlijk 
Niettemin voert men publiciteit 
,,Goed onderhouden wegen verho
gen de veiligheid" 

Naar verluidt zou er geen geld 
zijn om deze weg goed te onder
houden VU-gemeenteraadslid 
Herman Maes sprak dit a d h van 
keiharde cijfers tegen tijdens de 
jongste zitting Tijdens de voorbije 
vijf jaar werd er in België 104 mil
jard fr uitgegeven aan het onder
houd van rijkswegen Daarvan ging 
slechts 33,8 mijard fr naar rijkswe
gen in Vlaanderen, tegenover 58,7 
miljard fr m Wallonië en bijna 12 
miljard fr in Brussel In Vlaanderen 
werd dus liefst 25 000 miljoen fr 
minder besteed aan het onderhoud 
van rijkswegen, dan wat naar het 
Waalse gewest ging' Dit betekent 
5 miljard fr per jaar 

,,Wij mogen en moeten als Vla
mingen meer dan 60% van de be
lastingen betalen, 70% van het 
BNP opbrengen, maar als het op 
krijgen aankomt, dan ontvangt 
Vlaanderen ook in deze kwestie 
met eens de helft Met alle gevol
gen voor de tewerkstelling en de 
veiligheid", onderstreepte Maes 
terecht 

Voiicstoneel 
gaat door! 

Toen Flor Barbry na een tragisch 
ongeval op 7 juni overleed, rees bij 
velen twijfel omtrent het voort-

„Gedenic mij..." 
Vrijdag werd de vermoorde 

rijkswachter Andre Goeman — 43 
jaar en vader van vier kinderen — 
onder massale belangstelling ten 
grave gedragen Paul Van Keer, 
voorzitter van het Nationaal Syn-
dikaat van het Rijkswachtperso
neel en onlangs nog in deze ko
lommen aan het woord, plaatste 
een kruisje op de plaats van de 
misdaad langsheen de E40 te 
Zwijnwaarde ,,Gedenkmij"staat 
er op te lezen 

Enkele uren voor de uitvaart
plechtigheid werd een Securitas-
agent vermoord in Leerbeek en 
diezelfde dag greep een overval 
plaats op het postkantoor van 
Nieuwpoort 

Het gaat slecht met de veilig
heid in dit land 

bestaan van zijn ,,Volkstoneel voor 
Frans-Vlaanderen" 

Enkele dagen geleden viel de 
gelukkige beslissing om ermee 
door te gaan De overblijvende ak-
teurs zullen voortspelen onder de 
nieuwe naam ,,Flor Barbry's 
Volkstoneel voor Frans-
Vlaanderen "D i t bencht zal onget
wijfeld met voldoening aanhoord 
worden door de velen die jaarlijks 
de opvoeringen van het Volksto
neel bijwonen in de 16 Frans-
Vlaamse gemeenten en in de meer 
dan 40 zalen in Vlaanderen Ook 
de verdere verspreiding van het de 
Vlaamse gedachte in het ons ont
stolen stukje Vlaanderen ,,over de 
schreve" zal er goed bij varen Bo
vendien was men dit eigenlijk aan 
Flor Barbry verplicht 

Terug Arbeidsdienst 
J l LAIN CHALANDON, Ze-

^^k gelbewaarder en minister 
^ ^ van Justitie van Frankrijk, 
heeft zopas uitgepakt met een 
gloednieuw idee om dejeugdkri-
minaliteit te bestrijden. Hij wil 
jonge veroordeelden uit de ge
vangenissen halen, weg uit het 
gezelschap van beroepsmisdadi
gers en recidivisten, om hen te 
laten werken op „chantiers de 
jeunesse". Ze zullen daar ver
voegd worden door allerlei klei
ne boefjes die, in afwachting van 
het vonnis van de jeugdrechter, 
alvast een kans krijgen om hun 
terugkeer naar de maatschappij 
voor te bereiden „in tucht, in ar
beiden in het gezonde leven van 
de chantiers de jeunesse". 

Coucou, me revoilè! Een halve 
eeuw na datum wordt in Frankrijk 
de Arbeidsdienst terug opge
richt. Onder dezelfde naam van 
„chantiers de jeunesse" die hij 
meekreeg, in Ulo tempore anno 
1940, van wijlen maarschalk Phi
lippe Petain. 

In la douce France moeten de 
dag van vandaag nog honderd
duizenden zestigers rondlopen, 
die destijds in gelid van het 
jeugdbivak naar de werkplaats 
marsjeerden met het lied ,,1'air 
pur de la montagne nous rend Ie 
coeur heureux" op de lippen. 
Frankrijk was verslagen, Pétain 
trachtte van de nederlaag te ma

ken wat er van te maken viel. Ter
wijl de Gaulle aan de andere kant 
van het water op zijn totaal ande
re manier ongeveer hetzelfde 
probeerde. 

Wat Frankrijk nog aan leger 
overbleef na de wapenstilstand 
van juni '40, was niet eens ge
noeg om het kader van be
roepsmilitairen aan het werk te 
zetten. In onbezet Frankrijk, het 
zuiden des lands dat vanuit Vi
chy bestuurd werd, richtte Pé
tain de,, chantiers de jeunesse'' 
op. De militaire dienstplicht was 
afgeschaft, in de plaats kwam 
acht maanden gemeenschaps
dienst. In de „chantiers de jeu
nesse ''. Onder het bevel van ge
neraal de la Porte du Theil, een 
persoonlijke vriend van Pétain. 

Vele Fransen hebben aan de 
chantiers, vooral aan de begin
periode ervan, de herinnering 
van een vakantie- of scouts-

kamp. Er werd heel wat geest
drift en toewijding in geïn
vesteerd. Maar bij voortschrij
dende oorlog, die steeds meer 
ook de aspekten van een burger
oorlog kreeg, kwamen de chan
tiers in de verdrukking. Vanuit 
Londen werden ze verketterd als 
nazistische propagandamachi
nes. De Duitsers wantrouwden 
de chantiers hartgrondig en be
schouwden ze als broeinesten 
van patriottisme en als vermom
de kernen van een nieuwe Frans 
leger. Niet ten onrechte overi
gens: na een paar jaar zwol het 
maquis aan door deserties vanuit 
de chantiers, die in enkele geval
len zelfs gesloten en onder hun 
leiding overstapten naar de 
weerstand. Terwijl anderen dan 
weer optrokken naar het Frans 
Legioen aan het Oostfront. Be
gin 1944 werd de la Porte du 
Theil aangehouden en gedepor
teerd door de Duitsers. 

De chantiers verdwenen, de 
herinnering er aan werd uit de 
geheugens gebrand, alleen 
reeds de idee ervan werd geacht 
het vaderland te doen huiveren. 

Uitgerekend de gaullist en 
weerstander Alain Chalandon 
bevestigt nu onrechtstreeks, dat 
de geschiedenis er vaak anders 
uitzag dan ze officieel wordt ge
schreven... 

Voor het volgende speelseizoen 
had de betreurde koster-speler
regisseur reeds het stuk,,Komedie 
om Geld" van Bromet bewerkt een 
klaargemaakt in de taal van de 
Westhoek Dit stuk zal tijdens het 
komende seizoen op de planken 
worden gebracht in een regie van 
Frank Verdru 

De dochter van Flor, Greta Bar
bry, zal voortaan het sekretariaat 
van de groep verzorgen (Blauw
poortstraat 4, 8961 Westouter — 
tel 057/44 52 45) Veelsuksesi 

Tombola 
voor doden 

De ministerraad beliste dat 
slachtoffers van gewelddaden, 
evenals politie- en hulpverleners 
die gewond en gedood worden bij 
opzettelijk geweld, voortaan kun
nen ,,rekenen" op een schadever
goeding van de staat van maksi
maal twee miljoen fr De families 
van de Heizelslachtoffers zullen al
dus misschien toch eindelijk een 
vorm van verontschuldigingen 
aangeboden krijgen ruim een 
jaar na de gruwelijke feiten 

Bovendien verleende de rege
ring haar goedkeuring aan de in
richting van een tombola ten voor
dele van de families van de ontmij-
ners die werden gedood bij een 
ongeval met een bom in Poelkapel-
le Er werd met bijgezegd of de ek-
sellenties ook zelf lotjes gaan v^ -
kopen 

Is het laatste greintje fatsoen dan 
echt verdwenen *? 

Groene gordel 
De Raad van State vernietigde 

het besluit van 1977 dat de gordel 
rond Brussel van bouwgrond omto
verde tot natuur- en landbouwzo-
ne De Raad van State stelde im
mers vast dat de vereiste procedu
re met korrekt gevolgd werd, 
waardoor een gebied van onge
veer 1000 ha in Overijse, St-
Genesius-Rode, Grimbergen, 
Wezembeek-Oppem, Kraainem 
Hoeilaart, St -Stevens-Woluwe, 
Beersel en Merchtem nu opnieuw 
bebouwd kan worden 

Tenzij de Vlaamse regering, die 
de voogdij over deze gemeenten 
uitoefent, spoedig maatregelen 
treft om dit onmogelijk te maken In 
een aantal van deze gemeenten 
zijn immers politici aan de macht 
die er heus met zouden voor terug
schrikken om deze Vlaamse groe
ne gordel te laten verkwanselen 

door rijke (bij voorkeur) frankofone 
bouwpromotoren 

De plaatselijke VU-mandatans-
sen zijn dus gewaarschuwd 

Arm Wallonië? 
Sommige umtaristen gebruiken 

met zelden het argument van het 
,,verarmde Wallonië" om de nati
onalisten af te schilderen als a-
sociale egoïsten die een totaal ge
brek aan solidariteit tentoon 
spreiden 

Volgens de Vlaamse sektie van 
het Planbureau dient dit beeld van 
het verpauperde gewest echter 
heel zwaar gekorrigeerd Uit een 
recente studie blijkt immers dat het 
beschikbaar inkomen in Wallonië 
sinds 1979 merkelijk hoger ligt dan 
in Vlaanderen i Vanaf 1973 bleven 
de inkomens van de Waalse gezin
nen zelfs stijgen, tenwijl zij in Vlaan
deren stelselmatig achteruit 
gingen 

Het Planbureau waarschuwt in 
zijn rapport nog voor andere ne
faste ontwikkelingen m Vlaande
ren de luchtverontreiniging is 
groot, de kwaliteit van de waterlo
pen blijft ronduit slecht en de afval
berg heeft zich angstwekkend ont
wikkeld 

Uitverkoop? 
Nadat het in Vlaanderen ge

vestigde telekommumkatiebednjf 
Bell door het Amerikaanse ITT 
werd doorverkocht aan een Fran
se,,reus", kon het ook al in Vlaan
deren gesitueerde en soortgelijke 
bedrijf GTE-Atea met achterblij
ven vorige week raakte bekend 
dat het Herentalse bedrijf wordt on
dergebracht in een nieuw op te 
nchten ,,joint-venture" tussen GTE 
en Siemens 

Vennoedelijk zijn dergelijke sa
menwerkingsakkoorden van 
Vlaamse bedrijven met grote bui
tenlandse firma's onvermijdelijk 
Maar dit kan ons met beletten 
enigszins bevreesd te zijn voor der
gelijke transakties Het zou toch 
met de eerste keer zijn dat, kort na 
het opgaan van een belangrijk 
Vlaams bedrijf in een groter ge
heel, beslist wordt tot ,,sanerin
gen", zeg maar afdankingen Dit 
bleek recentelijk nog na de uitver
koop van BN aan het Canadese 
Bombardier 

De Atea-voorzitter verzekerde 
evenwel dat de operatie geen ef-
fekten zal hebben op de tewerkstel
ling in Vlaanderen Toch maar af
wachten 
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Centrale Raad voor het Bedrijfsleven blikt vooruit 

Geen laaiend applaus.. 
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven publiceer

de zopas zijn halfjaarlijkse overzicht van de ekonomi-
sche vooruitzichten en de daarbij horende korte-
termijnvooruitzichten. 

Deze gegevens zijn belangrijk omdat zij opgesteld 
zijn op een onafhankelijke wijze en aanduidingen 
geven die niet overeenstemmen met wat de regering 
heeft gesteld in haar toelichting bij de rijksmiddelen
begroting 1986. 

ALHOEWEL de internationa
le ekonomische kontekst 
tijdens de jongste zes 

maanden verbeterd is, blijven de 
internationale instellingen zeer 
voorzichtig m hun voorspellingen 

In de praktijk werden trouwens 
tijdens de afgelopen maanden 
weinig of geen positieve effekten 
op de ekonomische bedrijvigheid 
waargenomen ingevolge de ver
beterde omgevingsfaktoren 

Internationale 
kontekst 

Vooral in West-Europa blijft het 
ekonomisch klimaat flauw evolue
ren Verondersteld wordt dat de 
industrielanden de weerslag on
dervinden van de verminderde 
koopkracht van de olie-eksporte-
rende landen terwijl de gunstige 
effekten van de koopkrachtver
meerdering in eigen omgeving 
blijkbaar nog met tot uiting ko
men 

Hieruit kan men afleiden dat de 
gezinnen en de bedrijven een 
afwachtende houding aannemen 

en hopen op een verdere daling 
van de intrestvoeten om tot inves
teringen over te gaan 

De industriële 
aktiviteiten 

Volgens de cijfers van het Na
tionaal Instituut voor de Statistiek 
IS het indexcijfer van de industrie-
Ie produktie (exclusief de bouw) 
m 1985 met 2,4 procent gestegen 
tegenover 1984 

Rekent men ook de bouwsektor 
mee dan bedroeg de stijging 
slechts 0,8 % op jaarbasis Vol
gens de onderzoekingen van de 
Nationale Bank bij de onderne
mingshoofden is de industriële 
produktie in haar geheel, na een 
inzinking tijdens het eerste kwar
taal van 1985, gedurende de rest 
van vorig jaar geleidelijk toegeno
men met evenwel een duidelijke 
vertraging tegen het einde van 
het jaar 

De Nationale Bank verwacht 
aan de hand van de eerste indika-
ties voor 1986 een zekere terug
val van de industriële produktie 

Werkloosheid blijft 
groot probleem 

Het algemeen totaal ingeschreven werkzoeken
den bedraagt in aprti 1986 745.966 personen 
tegenover 754 361 in april 1985 Dit zou voor het 
eerst stnds lange tijd wijzen op een beperkte 
daling van het aantal werkzoekenden 

Deze konWusfe is echter 
voorbarig omdat sommige an
dere uitkeringsgerechtigde 
werklozen met meet m de sta 
tistieken voorkomen Indien 
men dit wel zou doen blijft ook 
nu het aantal werkzoekenden 
nog steeds stijgen — gelukkig 
veel trager dan enkele ja-en 
geleden 

Wanneer men zich baseert 
op de statistieken van de uit 
kenngsgerecbtige volledig 
werklozen blijkt er een gevoe 
lige verbetering op te treden 
die zich praktisch uitsluitend 
in Vlaanderen voordoet Hier 
bij moet men echter rekening 
houden met een grote toena 
me van de deeltijds tewerkge 
stelden in het kader van de 
maatregelen tot terugdringing 
'.an de werkloosheid en de 

werklozen tewerkgesteld met 
verkorte arbeidstijd om aan de 
werkloosheid te ontsnappen 
Hun aantal is smds april 1985 
gestegen van 117 000 tot 
152 000 of een toename van 
35 000 personen m deeltijdse 
alternatieve tewerkstelling 

Hieruit kan men besluiten 
dat de daling van het aantal 
werklozen dus uitsluitend te 
wijten is aan de deeltijdse ar 
beid en het uitbannen van ou 
dere werklozen uit de statistie 
ken De arbeidskreatie m de 
partikuliere sektor is zeer be 
perkt en bedraagt volgens de 
RSZ statistieken nog geen 
15 000 eenheden De tewerk
stellingspolitiek blijlt dan oook 
samen met de overheids 
schuld de zwakke schakel in 
het regeringsbeleid 

De eerste maanden van dit jaar waren weinig hoopvol voor de 
bouwsektor Ten opzichte van dezelfde periode in 1985 naam het 
aantal bouwvergunningen met 3 % af 

Het IS zeer de vraaf of de regeringsmaatregelen het vertrouwen van 
de bouwlustigen zal herstellen 

Buitenlandse 
bestellingen 
blijven achter 

Het hele jaar 1985 werd de 
groei van de produktie afwisse
lend bepaald door de binnen- en 
buitenlandse bestellingen Tij
dens het eerste kwartaal van 
1986 stelt men een zeer forse 
daling vast van de buitenlandse 
bestellingen De binnenlandse 
bestellingen stegen onvoldoende 
om dit verlies goed te maken 

BIJ de halffabrikaten en kapi
taalgoederen was er reeds een 
verzwakking in 1985 en deze 
hield aan tijdens het eerste kwar
taal van '86 Voor de konsumptie-
goederen en bouwmaterialen 
was er in 1985 een opwaartse 
tendens maar die hield op begin 
1986 De vraagvooruitzichten zijn 
m ons land tijdens het eerste 
kwartaal van 1986 nog teruggelo
pen zodat er tijdens de eersteko-
mende periode weinig opwaartse 
impulsen te verwachten zijn 

Indien de negatieve ontwikke
lingen in het buitenland bevestigd 
worden, dan betekent dit voor ons 
land dat de buitenlandse bestel
lingen niet de motor zullen kun
nen zijn van ons verder herstel 
Het enige heil valt dan te ver
wachten van de binnenlandse be
stellingen De grote vraag is ech
ter of de recente regeringsmaat
regelen inzake verdere besparin
gen ook geen rem zullen zijn op 
de binnenlandse bestedingen 

Bouwsektor verder 
in de verdrukking 

Alhoewel onze betalingsbalans 
verbeterde zijn verschillende na
tionale en internationale instellin
gen van oordeel dat de Belgisch-
Luxemburgse Ekonomische Unie 
net als vong jaar in 1985 opnieuw 

marktaandelen heeft verloren De 
verbetering van de handelsba
lans zou trouwens hoofdzakelijk 
te wijten zijn aan een daling van 
de invoer in prijs en volume 

Na de krachtige opleving van 
de woningbouw in de eerste helft 
van 1985 is een forse neergang 
gevolgd en begin 1986 is er een 
stabilisatie opgetreden In het 
eerste kwartaal zijn de vraagvoor
uitzichten van de ondernemers 
teruggevallen Het eerste kwar
taal van 1986 werden 6 056 
bouwrvergunningen afgeleverd, 
wat bijna 3 % minder is dan het 
eerste kwartaal van 1985 Men 
hoopt dat de definitieve rege
ringsmaatregelen en het lager 
rentepeil voor een zeker herstel 
van het vertrouwen zullen zorgen 
bij de kandidaat bouwlustigen 

De vastgelegde investerings
uitgaven van de overheid hebben 
in 1985 een nominale terugval 
gekend van 10 % in vergelijking 
met 1984 Het indexcijfers van 
het werkelijk volume van de op
drachten voor openbare werken 
situeert zich op 40 % beneden 
het referentiepeil van de tweede 
helft van de jaren zeventig 

illusies 
De recente regeringsmaatrege

len tot sanering van de overheids
financiën zijn volgens ons veel te 
strikt gericht op blinde budgetaire 
bezuinigingen zonder oog voor 
een noodzakelijke herstelpolitiek, 
die zou moeten zorgen voor een 
stijging van het nationaal inko
men en dus een grotere welvaart 

Het IS trouwens een illusie van 
de regerings ons te doen geloven 
in een duurzame sanering van de 
overheidsfinanciën zonder een 
grondige staatshervorming met 
verregaande bevoegdheden en 
fiskale verantwoordelijkheid voor 
de gemeenschappen 

Andre Geens 
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WARM WATER 
m Het verbruikersblad van 

de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen,,Koop Zo"publi
ceert m haar julinummer in
teressante ci/fers over de 
kostprijs van de huishoude
lijke warm waterproduktie. 

De berekening werd ge
maakt op basis van een re
cent maandverbruik, BTW 
Inbegrepen, van een gezin 
met drie kinderen. 

Water met stookolie ver
warmd kost 540 fr. per 
maand. Elektrisch op dagta-
rief 1200 fr., elektrisch op 
nachttarief 600 fr. en met 
gas 900 fr. per maand. 

HELPENDE ROBOTS 
m De Europese Kommissie 
wil met het BRITE-projekt 
kwijnende industrieën hel
pen. BRITE doet basison
derzoek in de industriële 
technologie en heeft zojuist 
acht nieuwe projekten aan 
de 103 lopende toege
voegd. EG en firma dragen 
samen de kosten, weten
schappelijke instituten en 
unlets doen het studiewerk. 
De nieuwe projekten heb-
tien betrekking op het ge-
t>ruik van hoge technologie 
bij eenvoudige industriële 
processen: het doorlopend 
verven van tekstiel, een ro-
t)otsisteem voor automa
tisch lassen bij lopende 
tiandprodukties en het auto
matisch laden van naaima
chines. 

E BITTERE SUIKER 
m Hoe ekonomie leven en 

dood bepaalt ondervinden 
bewoners van streken met 
monokulturen. 

De scherpe val van de sui
kerprijs IS daar een voor
beeld van. In 1984 daalde 
deze van 28,7 dollarcents 
per pond naar 3,7 cents. Ge
volg: op de Filipijnen een to
tale ineenstorting van de 
rietsuikerindustrie. Bij ge
brek aan andere inkomsten 
nam de ondervoeding er 
angstwekkende vormen 
aan. Gevolg: zuigelin
gensterfte en kinderziekten. 

Naast de onmiddellijke 
UNICEF-hulp uit het Westen 
werd nu ook gestart met het 
aanleren van eenvoudige 
technieken om kleine tuint
jes te bewerken. Zaaigoed, 
meststoffen en werktuigen 
werden uitgedeeld. Daar
door is verbetering in zicht 
maar de problemen niet van 
de baan. 

GROEI DAALT 
h*^ • Het sekretanaat-gene-
^^ raal van de Benelux heeft 
^ f f zich aan voorspellingen ge-
U J waagd die ervan uitgaan dat 
mmd het Plnksterplan ten volle 
l « ^ slaagt... 
^^ Het overheidstekort kan 
W^ wel gedrukt worden, maar 
^ S de bestedingen zullen da-
^ * len. Voor dit jaar wordt nog 
f^ op een groei van 2 % gere-
j * ^ kend; voor volgend jaar am-
'J^ per 1.1 %. 
^ p De Benelux-diensten 
^ ^ voorzien een vermindering 
^** van 10.000 arbeidsplaatsen 
^^ bij de overheid. Hiertegen-
^ over staat dat 9.000 zelf-

^^ standigen meer aan de slag 
^^ zullen kunnen. Dankzij een 
^ y stagnering van de beroeps-
^ ^ tievolking zal de werkgele-
1 ^ genheid in de bedrijven met 
^^^ 0,3 % toenemen. 
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w& 
! mti ö^glflnsB {ftpak-

Kert> Segrating ea fis
kale wet M^ci vm kmtm gewis» 
seld. En vermilö voor 4ê kom-
nnissiebesiireltlftgeft het feivee» 
itamersietSBf werd 
opgeschort, mag volgende 
week cfe uilsw^elïng van va-
l<ïöttiev»enseni vmvmM wor-
<Jen. 

2aie0agjKt(teml* om itati 
fcwee, retie de Kamer eeri pmt 
achter de rijicsmiddeleftv CM< 
tijdsetïs dü <Mïfflr Weid de VU 
zicll konsetesentï aèn liaetr ll|m 
streven oitór ^m'&m e f tsa^ 
öe van hel isiitesieBtaif fee-
stel. Enkel Vlo A*ICIÖ«X en 
Huge S(Mtz öeetegeft de Irl-
iHtrte. Als vertcrfker* var» de 
pt^lfleke |i;tjk op het fegerings. 
beleid, zoals dit u8 de be^o-
ting zoü meeterï b^km< 

Eenzame 

wil 
En we sehfl|v^ weldege* 

i K : ' „zo» mo^en iMmt*'. 
Want var̂  wat Is deze begro
ting de weeröT?^? Van het ge* 
stemde spaarpISB?? Van het 
j^aarplan na de païa«ers ojet 
ÖB verschlerïds druW ÎrtgS' 
groepen? K>i v&n tmt $pmt-
plan wanneer tie ekselfentles 
erideNirig hm r<*bertie lieb-
ben urtgewoehlen? 

Feit is, dat de houdi»^ van 
Ge&riëls en de zllnen eerbied 
afdwingt. Technische en efeo-
nontisch-financiële ontledin
gen tïin m&t voor de kommfe-
sies. Oeverloze herhalingen 
maken óp z|rï ojinei ds i^peti-
baarheid zïnkïos. Sovenr^jen 
dreigen teehnekratte en ekö* 
nemetrte van langsom meer 
het maatsch^p(|model waar
voor de parti|en staan, t© ver-
«toezelen. En deze politieke 
keuze, wani dat fs het, zal op 
langere termip meer beslis
send zijn voor de staathuia-
houding en de kwallMt van 
bet leven dan het kompuler* 
gestuurd beleid ven de wfs» 
kundige ekonomen. 

Maar hoelang kan deze 
goede wH nog eenzaam opge
bracht worden? Oe wfze 
waarop ^^ndaag rechtsstaat 
en demokratïe- tóoppen Wit 
ger?. is histoftsch. V<ömaoh-
ten. Voorlopige kredieten. Be
groting midden Juli. Tweeka
merstelsel óvertsoord.*-

Voor Martens is het Parle
ment doodgewoon een hinder» 
|i|ke sta-in-de-vïeg. En het volk 
al evenzeer. Want beter dan 
feisè(&m van«it im volk re krij
gen, regeer |e In de zomeri 

Komt hierbij dat je aife bek-
vecttterljen en menfngever-
schinen binnen de regering 
best verbergt achter een on* 
demokratischscherm. Vér van 
de parlementair© konlrole. 
Met zo m en 46n ©en ronken
de verklaring over het nïeuwe 
land eri het chaos-alternatief 
blijven de volgeïingen-laKnik-
Kers wel zoet Ten bate van 
hun zefeJ, Maar wet m&t de 
politiek ePsdlenstbaarheid aan 
de gemeenschap? ^.a.) 

Kamerleden Hugo Schiltz en Vic Anciaux: 

„Herstelbeleid moet 
gefederaliseerd" 

Voor Hugo Schiltz en Vic Anciaux bestaat er geen twijfel over dat het 
begrotingstekort moet teruggedrongen worden. 

Besparingen zijn onvermijdbaar. Maar tegelijkertijd moet een voluntaristisch 
beleid van industriële vernieuwing en tewerkstellingsbevordering gevoerd wor
den. Ook moet een antwoord komen op de vele problemen die de samenleving 
vandaag onrustig doen sudderen. 

Het welslagen van deze drie sporen naar een hoopvolle toekomst vergt een 
doorgedreven federalisering. 

A LDUS kan erg schematisch 
het politieke antwoord van 
beide VU-woordvoerders 

op de rijksmiddelenbegroting sa
mengevat worden. 

Wil men het overheidstekort tot 
aanvaardbare cijfers herleiden, 
dan bieden een verzwaring van 
de fiskaliteit noch een monetaire 
financiering van de vraag enig 
soelaas. Er moet bespaard wor
den op de uitgaven. 

Beaat geloof 
In de eerste plaats houdt dit in 

dat de niet-produktieve uitgaven 
geschrapt worden. Maar werd 
deze stelregel wel voldoende in 
acht genomen? Kamerlid Hugo 
Schiltz: ,,De invloed van een aan
tal drukl<ingsgroepen, de vrees te 
raken aan een aantal privilegies 
is bij de keuze van de besparin
gen aanwijsbaar aanwezig". 
Toch hoopt deze regering dat 
haar maatregelen, samen met de 
internationale kontekst, het tekort 
tot 8 % van het bruto nationaal 
produkt zullen herleiden. Maar of 
deze doelstelling zal volstaan? 
Volgens de gewezen VU-minister 
zeker niet met de methode die 
Martens en co huldigen. Moet er 
dan meer bespaard worden? The
oretisch is dit mogelijk tot het 
evenwicht bereikt is. De sociale 
kost hiervan zou evenwel onaan
vaardbaar zijn. 

Meteen betekent dit, dat ook 
aan de inkomstenzijde van de 
begroting moet gesleuteld wor
den. De ekonomische groei moet 
opgedreven en de tewerkstelling 
bevorderd worden. Een open 
deur? Het grote verschil is dat de 
regering beaat gelooft en hoopt 
dat de besparingen dit vanzelf 
zullen in de hand werken. Schiltz 
daarentegen acht een voluntaris
tisch beleid van industriële ver
nieuwing en tewerkstellingsbe
vordering noodzakelijk, „...een 
politiek waarin overheid en be
drijfsleven samen participeren, 
progressieve produkten promo

ten en ekstensieve markten pros-
pekteren. Anderzijds moeten 
scholing en vorming de kwaliteit 
van het werknemerspotentieel op 
peil houden, en aanpassen aan 
de derde industriële revolutie. 
Een herdenken van de financie
ring van de sociale zekerheid 
moet de bruto-arbeidskost op
nieuw kompetitief maken met de 
kapitaalkost." 

Verbaal 
Van dit alles vindt men geen 

sporen terug in de rijksmiddelen
begroting. Evenmin biedt deze 
een bevredigend antwoord op de 

vele uitdagingen die stormender
hand de samenleving veroveren. 
Voorzitter Vic Anciaux ging ze 
niet uit de weg: de al dan niet 
gewilde maar onvermijdbaar toe
genomen vrije tijd, de demografi
sche evolutie, de zich aandienen
de kennis- en informatiemaat
schappij, de veiligheid enz. 

Zowel voor de sanering zelf, 
voor het voeren van een vernieu
wend industrieel- en tewerkstel
lingsbeleid als voor de ruimere 
maatschappelijke uitdagingen is 
een ver doorgedreven federalise
ring naar Vlaanderen en Wallonië 
toe een onmisbaar element. ,,Het 

H. Schiltz acht gewestelijke 
dynamiek onmisbaar 
voor herstelbeleid. 

verplaatsen van ruime financiële 
en fiskale verantwoordelijkheid 
naar de gemeenschappen zal 
een serie absurde en verspillende 
uitgavenmechanismen doorbre
ken en het financieel en fiskaal 
beleid dichter bij de burger bren
gen." Bovendien zijn Vlaanderen 
en Wallonië met hun eigenheid 
van kuituur, vandenken, van han
delen... de onontbeerlijke natuur
lijke leefkring waarin de uitdagin
gen van morgen best een ant
woord kunnen vinden. 

Althans verbaal is deze ziens
wijze haast gemeen goed ge
worden. Maar de rijksmiddelen
begroting bevat geen enkel ele
ment van ernstige versterking 
van het zelfbestuur voor Vlaan
deren en Wallonië. De politiek 
van deze regering gaat zoals de 
voorbije 4 jaren precies in te
genovergestelde richting. 

De schaamte voorbij 
• ÊTWAT optimistisch, de 

hoop van André Geens dat 
de Heilige öe^ t toch nog 
over de regering zou neerda-
ien om „dit artikel" uit de 
fiskale programmawet t© ban
nen. Met dit artikel doelde hf| 

Aftdré Geens te optimistisch 
over geloofwaardigheid van 

de regering 

op de aanvullende prlvé-pen-
sjoenregeling» ongeiukk^er-
wijze sieeds aangedaid als. 
pensioensparen. Niet dat hij 
zich kantte tegen het principe 
zelf, wel dat de regering voor, 
de uitwerking ervan om vol* 
machten verzoekt. 

Een politiek akkoord, stelde 
Justisileminister öoï. Maar 
dan weet je wel hoe laat het is: 
geen eensgezindheid en 
vrees om voor het Parlement 
te verschrjnen. 

Het is gewoon bangeiijk dat 
dergelijke gevoelige aangele
genheid via voimachien zal 
geregeld worden. Zelfs de 
Baad van State bemerkte dat 
de doeisteiiingen onvoldoen
de nauwkeurig aangegeven 
zijn, dat hier duidelijk geen 
Uitzonderlijke omstandighe
den kunnen ingeroepen wor-
den,,. Maar we weten sedert 
lar>g dat de Raad van State 
slechts ten tonele wordt ge* 
voerd wanneer het in de rege-
ringskraam past. 

Ten einde raad deed de VU-

senator beroep op de fierheid 
van enkele leden van de meer
derheid. Op tenoren ate Hen-
rion en tangendries, die nog 
tijdens het volmabhtendebat 
van zowat vier maanden gele
den ved<laarden; .̂ We kunnen 
ü verzekeren dat het de laat
ste keer is dat wij tijdens deze 
legislatuur bijzondere mach
ten stemmen". Op de liberale 
fraktievoorzittsr i^erman-Mi-
chiels©n, die waarschuwde 
dat het Pailerrjent zijn overbo
digheid zou bewijzen wanneer 
het de uitzonderlijke methode 
van volmachten tot regel ver
heft. 

Ook citeerde hij de Eerste 
minister zelf die op 24 maart 
ondubbelzinnig verklaarde: 
„We hebben immers beslist 
geen bijzondere machtenbe-
sluilen te treffen op het vlak 
van de fiskaliteit". 

BIJ de stemming bleef van 
de fierheid en de geloofwaar
digheid wemig over Het be
wuste artikel werd goedge
keurd De schaamte voorbij 
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Bezuinigen, bevriezen, terugdringen,... 

Nieuw Nederlands kabinet 
op oude wegen 

Mët voor het merendeel de bekende gezichten van 
de afgelopen vier jaren is de nieuwe Nederlandse 
regering aangetreden. Gezien het tussen kristende-
mokraten en liberalen gesloten akkoord zullen ech
ter in hoofdzaak oude wegen worden bewandeld. Zo 
lang althans de koalitie standhoudt... 

\ A een vertoon van geheim
zinnigheid, iets wat men 
in Nederland de jongste 

jaren niet meer gewend was, dui
kelde anderhalve maand na de 
nationale verkiezingen het re
geerakkoord te voorschijn. Maar 
wie op grond van de kreten die 
tiedens de verkiezingskampagne 
alom weerklonken, had gedacht 
dat het tweede kabInet-Lubbers 
de zaken wat kalmer zou aanpak
ken, is bedrogen uitgekomen. 

45.000 banen... 
Wat met zo'n veelbelovend 

woord ,,Herstelbeleid" heet, het 
gaat allemaal stug door. De kol-
lektieve lastendruk blijft hoog, 
want het hoofddoel van minister 
Ruding van Financiën (een van 
de vele teruggekeerden!) blijft het 
terugdringen van het financie
ringstekort. Dat bedraag nu 7,3 
t.h. van het nationaal inkomen. 

Over vier jaar, dus in 1990, zou 
dat 5,25 t.h. moeten bedragen. 

Daartoe zal op de uitgaven van de 
overheid 17,2 miljard gulden be
zuinigd dienen te worden. Vast 
staat al dat de sociale uitkerin
gen, ook de laagste, bevroren 
zullen worden. De ambtenaren 
krijgen geen cent méér salaris, 
en, wat voor deze kategorie nog 
het zwaarste aankomt: er zullen 
45 duizend banen verdwijnen. 

Daarmee lijkt alvast de bestrijding 
van de werkloosheid weinig ge
diend. Volgens het regeerak
koord moet immers het huidige 

aantal werklozen van 700 dui
zend teruggebracht worden naar 
200 duizend. Dat is onmogelijk, 
heeft het Centraal Planbureau al 
laten weten. Wel Is men van zins 
om de jeugdwerkloosheid nu 
eens ferm aan te pakken, over de 
meer dan een kwart miljoen men
sen van boven de 35 jaar, die al 
jaren werkloos zijn, wordt in het 
regeerakkoord met geen letter 
gesproken. Kennelijk zijn ze afge
schreven... 

Van de afzonderlijke ministe
ries moeten vooral Onderwijs en 
Volkshuisvesting speciaal inleve
ren. Over de manier waarop dat 
gaat gebeuren, staat nog niets op 
papier, wat trouwens ook geldt 
voor de aangekondigde bezuini
gingen bij andere departemen
ten. Maar er is wel afgesproken 
dat aan het totale bezuinigings
plan niet valt te tornen. Zo zal in 
het geval dat een bepaald minis
terie zijn budget overschrijdt, een 
andere departement daarvoor 
moeten opdraaien. Een vorm van 
gedwongen solidariteit zogezegd. 

VVD-Burgeroorlog 
Zoals te verwachten viel kon er 

over de veelbesproken wettelijke 
regeling van het eutanasievraag-
stuk geen overeenkomst bereikt 
worden tussen de twee regerings
partijen. Omdat men zag aanko
men dat deze kwestie wel eens 
zou kunnen voeren tfj^een breek
punt, is in het akkoord vastgelegd 
dat bij een eventuele diskussie 
over eutanasie het belang van het 
voortbestaan van het kabinet het 
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zwaarst zal tellen. Is daarmee bij 
voorbaat een hobbel weggeno
men, de tegenstellingen tussen 
de kristelijke verkiezingswinnaars 
en de zwaar geklopte liberalen 
zijn daarmee bepaald niet van de 
baan. De burgeroorlog die de af
gelopen weken bij de VVD heeft 
gewoed en onder meer geleid 
heeft tot het aftreden van Ed Nij-
pels als politiek leider, heeft bij 
het CDA het vertrouwen in de 
regeringspartner bepaald niet 
versterkt. Argwaan heerst er trou
wens van weerskanten, wat bij 
voorbeeld blijkt uit de nog steeds 
gevoerde debatten over kommer-
ciële omroepen. 

Andere voetangels en klem
men zullen onvermijdelijk op het 
regeringspad aangetroffen wor
den. Vooralsnog wordt daar te
genover een houding aangeno
men van: wie dan leeft, wie dan 
zorgt. Eigenlijk een zwakke basis 
voor een beleid dat vooral in fi
nancieel opzicht zo ambitieus is 
dat een strakke discipline drin
gend vereist is. 

(jeeveedee) 

De nieuwe regering Lubbers met 
linl<s bovenaan Ed Nijpels. De 
gelijl<enis met Guy Verhofstadt is 

nu toch wel volledig: 
een verkiezingsbuis en dus maar 

de regering in! 

Tengevolge van gaswinning 

Bodemdaling in Friesland 
Het nieuwe Nederlandse kabinet Lubbers II kampt 

vanaf het begin met grote financiële moeilijkheden. 
Deze worden vooral veroorzaakt door de daling van 
de aan de olieprijs gekoppelde gasprijs. Nederland 
heeft haar vooraanstaande financiële positie sinds 
de jaren '60 eigenlijk uitsluitend te danken aan het 
„witte goud", maar heeft daar de regio waar de 
rijkdom vandaan komt, het noorden, nooit zelfs maar 
in verhouding van mee laten profiteren. 

bodemdaling van enkele centime
ters kan al voor een grote schade 
zorgen in een gebied vol polders, 
kanalen, meren en eilanden. De 
NAM, de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij, deed onlangs in 
een vertrouwelijk rapport enkele 
voorspellingen. Voor het Bergu-
mermeer wordt een daling ver
wacht van 15 cm, en voor het toch 
al zo kwetsbare waddeneiland 
Ameland maar liefst 26 cm! Het 
zou kunnen betekenen dat een 

INTEGENDEEL, Friezen en 
Groningers betalen jaarlijks 
tientallen guldens meer aan 

het gasbedrijf omdat het in het 
noorden enkele graden kouder is. 

Helemaal bizar is het voorbeeld 
van dorpsjes midden in Friesland, 
die, gelegen op een steenworp 
afstand van een boorlokatie, 
geen aardgas kunnen krijgen om
dat ze in een onrendabel gebied 
zouden liggen. Veranderingen 
ten goede zijn met het 2e ,,no-
nonsense kabinet" niet of nauwe
lijks te venwachten. 

Angstig visioen 
Gaswinning brengt ook een 

praktisch probleem met zich mee, 
bodemdaling. Het is voor een 
land dat voor het grootste gedeel
te onder de zeespiegel ligt een 
angstig visioen. In Groningen, 
waar sinds de jaren '60 de helft 
van de gasbel bij Slochteren is 
gewonnen, bedraagt de schade 
door bodemdaling nu al f300 mil
joen. Muren van boerderijen 
scheuren, en kanalen hebben ex
tra sluizen nodig. 

In Friesland zijn de gevaren 
van gaswinning extra groot. Een 
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fors gedeelte van natuurgebied It 
Oerd wordt prijsgegeven aan de 
Waddenzee. 

Wingewest 

Eén van de tekeningen uit het,,geheime" rapport. Duidelijk zichtbaar 
is de verwachte daling van oostelijk Ameland. Het natuurgebied ter 
plaatse wordt niet beschermd door dijken. 

FNP-gasspecialist Jan van der 
Baan uit Grou staat sceptisch 
tegenover deze gegevens. De 
nieuwe cijfers geven een daling 
aan die maar liefst 2 maal zo 
groot is als oudere prognoses. 

Bovendien is maar de koncessie 
van één maatschappij onder
zocht, en ook deze laat de moge
lijkheid open dat de bodemdaling 
nog groter wordt. Van der Baan 
verwacht — en deskundigen van 
de overheid gaven hem onlangs 
gelijk — dat het unieke Friese 
watergebied binnen enkele de
cennia doorsneden moet worden 
door sluizen. Friesland, of in ieder 
geval een fors deel hiervan, is 
dan veel minder aantrekkelijk 
voor watersporters. Het staat vrij
wel vast dat de oliemaatschappij
en deze schade niet zullen ver
goeden. Natuurbeheersorganisa
tie It Fryske Gea, met grote bezit
tingen bij Grou en op Ameland, 
deelt de zorgen van Van der Baan. 
en houdt rekening met forse 
schade. 

Het leeghalen van een winge
west kan amper grievender dan 
hier. Een jaarlijks vermogenver
lies van f30 a f40 miljard gulden 
(cijfers van voor de prijsdaling), 
gekoppeld aan een hoge werk
loosheid en een bescheiden ge
middeld inkomen. Als dank zakt 
de dierbare (bestaans-)grond nog 
verder onder zeeniveau. 

OPF 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 26 juli 
D BRT1 - 15.40 
Ronde van Frankrijk, reportage 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak 
D BRT1 - 18.05 
Prikballon, magazine 
D BRT1 - 18.20 
Filmbrieven, serie 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Peyton Place: dertig jaar later, serie 
D BRT1 - 21.50 
Het Egypte volgens Romer, nieuwe 
dok. serie 
D BRT1 - 22.30 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop en rock 
D Ned. 1 - 20 28 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 • 21.15 
Pats Boem Show, talentenjacht 
• Ned. 1 - 22.00 
Nieuwslijn, info 
D Ned. 1 - 22.40 
Caribbean Nights, show 
D Ned. 1 - 23.05 
Twilight zone, kortverhalen 
D Ned. 2 - 19.35 
Love boat, serie 
D Ned. 2 - 20.22 
Harrowhouse nummer 11, film 
D Ned. 2 - 21.52 
Breek me de bek niet open!, 
praatshow 
D Ned. 2 - 22.45 
Mambo, thriller 

Zondag 27 juli 
n BRT1 - 15.30 
Ronde van Frankrijk, reportage 
D BRT1 - 17.00 
IMet voorbedachten rade, serie 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Liegebeest 
D BRT1 - 18.20 
De Tripoden, SF-serie 
D BRT1 - 18.50 
De dag dat de wereld veranderde, 
dok. serie 
D BRT1 • 20.00 
Bloemetjes buiten, tips 
D BRT1 - 20.35 
Spaghetti House, film 
D BRT1 - 22.10 
Het hart van de draak, dok. sene 
D Ned. 1 - 16 55 
Zoo 2000, nieuwe dok serie 
D Ned. 1 - 17.35 
Tocht door de Middeleeuwen!, nieu
we dok. serie 
n Ned. 1 - 19 05 
Cijfers en letters, kwis 
D Ned. 1 - 19 30 
Lou Grant, serie 
D Ned. 1 - 20.20 
Heksenwerk, serie 
D Ned. 1 - 21.10 
Brandpunt, info 
D Ned. 1 - 21.35 
Mijn dochter en ik, serie 

Louise Brooks in onnavolgbaar als Lulu, de vrouw die alleen maar leeft 
voor de liefde in ,,Die Bücfise der Pandora". 

(Zondag, 27 juli op Ned. 2, om 21u.54) 

D Ned. 1 - 22.00 
De Heilig Land Stichting, dok 
D Ned. 1 - 22.15 
De eeuw van de barok, dok sene 
D Ned 2 - 20.54 
Laurel & Hardy, om te lachen 
D Ned. 2 - 21.32 
Louise Brooks, portret 
D Ned. 2 - 21.45 
Die Büchse der Pandora, film 

l\/laandag 28 juli 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma 
D BRT1 - 18.35 
De poema, jeugdfilm 
D BRT1 - 19.00 
Fiesta Plaza Tico Tico, show 
D BRT1 - 20.10 
Lovejoy, serie 
D BRT1 - 21.05 
Mijn grote liefde heet muziek, El Com
bo Loco 
D BRT1 - 21.45 
Vreemde krachten, zwarte magie 
D Ned. 1 - 16.40 
De Polderpopparade, show 
D Ned. 1 - 17 50 
MASK, serie 
D Ned. 1 - 18.55 
Bassie en Adriaan, strip 
D Ned. 1 - 19.00 
The A-team, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Op volle toeren, show 
D Ned. 1 - 21.20 
Caravan tot vaccares, film 
D Ned. 1 - 22.55 
Tros aktua 
D Ned. 1 - 23 25 
Het Nederlands Blazers Ensemble 
D Ned. 2 - 19.27 
Van koningen en koninginnen, dok. 
D Ned. 2 - 20.10 
Pudd'nhead Wilson, film 
D Ned. 2 - 21.30 
Limburg, een grensgeval...; dok. 

Dinsdag 29 juli 
D BRT1 - 18 00 
Tik tak. Plons en Carolientje 

n BRT1 - 18.24 
Mika, serie 
D BRT1 - 18.50 
De zeven van Blake, serie 
D BRT1 - 20.25 
Mike, praatshow 

D BRT1 - 21.45 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT1 - 22.20 
Anneliese Rothenberger, koncert 
D Ned. 1 - 17.45 
Het geheim van de vuurberg, serie 
D Ned. 1 - 18.10 
Kate & Maggie, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Winnie de Poeh 
D Ned. 1 - 19.25 
De vluchteling, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Schatten en schieten, show 
D Ned. 1 - 21.20 
Alles draait om Martin, serie 
D Ned. 1 - 21.50 
Hier en nu. Info 
D Ned. 1 - 22.45 
Sherlock Holmes, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
M'n vader of m'n thuis, film 
D Ned. 2 - 19.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 - 20.00 
Coriolanus, film 

Woensdag 30 juli 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Keromar, sene 
D BRT1 - 18.35 
Dromen, serie 
D BRT1 - 19 17 
Onze merkwaardige wereld, dok 
sene 
n BRT1 - 20.10 
Bill Cosby show 
n BRT1 - 20.40 
De kollektie, film 
D BRT1 - 21.45 
Spazierganger mit Hund, over kunst 
D Ned. 1 - 16.36 
Onze levende planeet, dok. serie 
D Ned. 1 - 18.10 
Zomerpop 
D Ned. 1 - 19.00 
De Smurfen, strip 

G Ned. 1 - 19.24 
Vijf tegen vijf, kwis 
C Ned 1 - 20.33 
De konsumentenbus, info 
C Ned 1 - 21 20 
Man over de vloer, serie 
• Ned. 1 - 21.45 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 - 22.20 
Het leven van Verdi, sene 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
D Ned. 2 - 19.12 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned. 2 - 20.00 
Macbeth, film 

Donderdag 31 juli 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak. Plons en de Snorkels 
D BRT1 - 18.35 
Doorzetters, serie 
D BRT1 .^^ 19.20 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20.20 
Dempsey en Makepeace, serie 
D BRT1 - 21.10 
Panorama, iinfo 
D BRT1 - 22.00 
Hotel, serie 
D Ned. 1 - 17.40 
Kleine huis, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
In het kielzog van de Vikingen, dok. 
n Ned. 1 - 20.28 
En toch vliegt het, dok. 
D Ned. 1 - 22.05 
De open cirkel, praatshow 
D Ned. 1 - 23.05 
Franz Liszt, koncert 
n Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
D Ned. 2 - 19.12 
Stan en Ollie in de olie, film 
D Ned. 2 - 20.30 
Frizzle Sizzle special, show 
D Ned. 2 - 20.55 
Murder she wrote, serie 
n Ned. 2 - 21.40 
25 Jaar Blue Diamonds, show 

Vrijdag 1 aug. 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Prikballon 
D BRT1 - 18.25 
Knappe koppen, serie 
D BRT1 - 20.15 
Lawine Express, film 
n BRT1 - 21.40 
George Stevens, portret 
n Ned. 1 - 18.05 
Wind in de wilgen, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Bas Boris Bode, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
Blokletters, kwis 
D Ned. 1 - 20.28 
Penmarric, sene 
D Ned. 1 - 21.20 
Masada, serie 
D Ned. 1 - 22.30 
Sportpanorama 
D Ned. 2 - 19.34 
Love boat, serie 
D Ned. 2 - 20.21 
Diabolo Menthe, film 
D Ned. 2 - 21.57 
Breek me de bek niet open, praatshow 
D Ned. 2 - 22.45 
Jacques Pohier, een katoliek dis
sident 

D Ned. 2 - 23.35 
De „verloren" zoon, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 26 juli 
Harrowhouse nr 11 

Amerik. film uit 1974 met o.a. James 
Mason en Candice Bergen. Een ernstig 
zieke bediende van een diamantenhan-
del wil zich wreken op zijn supeneuren 
omdat die weigeren hem een mens
waardig pensioen uit te keren... 

(Ned. 2, om 20u.22) 

Zondag 27 juli 
Spaghetti House 
De Italiaan Domenico is geëmigreerd 
naar Londen en werkt met zijn vrouw in 
een spaghetti-restaurant. Zijn grote 
droom is het openen van een echt Ita
liaans restaurant. (BRT 1 , om 20u.35) 

Maandag 28 juli 
Caravan tot vaccares 
Brits-Franse avonturenfilm uit 1974 
naar de bestseller van Alistair Mac-
Lean, met o.a. Charlotte Rampling en 
Michel Lonsdale. Elk jaar opnieuw ko
men duizenden zigeuners naar hun 
festival in Les Saintes Manes. Lila 
maakt een fotoreportage over de bij
eenkomst en maakt er kennis met een 
jonge Amerikaan, die belast is met een 
geheimzinnige opdracht. 

(Ned. 1,om21u.20) 

Dinsdag 29 juli 
L'Amour Figutif 
Franse film uit 1983 met o.a. Marcel 
Bozzuffi en Catherine Lachens. 1917, 
twee soldaten, een Fransman en een 
Engelsman, lopen weg van het front en 
proberen met een visserssloep naar Ier
land te vluchten. (TF 1 , om 21 u.35) 

Woensdag 30 juli 
Sois belle et tais-toi 
Franse avonturenfilm uit 1958 met o.a. 
Henri Vidal, Mylène Demongeot, Dary 
Cowl en Jean-Paul Belmondo. Een fo
tograaf schakelt een stel jongelui in om 
een aantal fototoestellen te smokkelen 
waarin zich kostbare stenen bevinden 

(RTL, om 21 u.) 

Donderdag 31 juli 
Traitre sur commande 
In ,,The Molly Maguires" van Martin Ritt 
uit 1969 voert Sean Connery een groep 
leren aan die in opstand komen tegen 
de vaak onmenselijke behandeling van 
mijnwerkers. In opdracht van de politie-
kapitein mengt een verklikker zich on
der de Molly Maguires... 

(RTBF1,om20u.) 

Vrijdag 1 aug. 
De verloren zoon 
Amerik. film uit 1983. De Stuarts zijn het 
prototype van de volmaakte Ameri
kaanse familie. Toch loop zoon Greg 
het huis uit maar keert na een tijd op 
verzoek van zijn broer terug. Dan merkt 
de rest van het gezin wat hij zoal,,ge
leerd" heeft. 

(Ned. 2, om 23u.35) 
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De heer en me

vrouw Dinges zijn 
een stel van weinig 
woorden, ze leven 
zowat op de rand 
van onze wijk. On
opvallend als ze 
zijn is deze week 
een briefje van hen 
in de bus gevallen. 
„De heer en me
vrouw Dinges zijn 
zondag 25 jaar ge
huwd, ze nodigen 
uit...". 

Het was een 
zorgvuldig uitgetikt kaartje, waaraan 
geen onnodige witte boord, franje-
loos in een even afgemeten witte 
omslag. 

,,De heer en mevrouw Dinges no
digen uit... Heb dat nu geweten!" 
roept mijn vrouw uit." 

„Dan zijn ze in 1961 getrouwd" 
probeer ik te berekenen. 

Waar de heer en mevrouw Dinges 
vandaan komen weet niemand. Op 
een zaterdagmorgen in volle winter 
stonden ze in de voortuin van het 
hoevetje. Een maand later reden 
twee verhuiswagens aan... 

,,Ze komen uit Brussel", wist men 
in f/C/e/niv/n/re/f/e te vertellen." Geen 
waar, ze spreken gelijk aan de zee. Ik 
heb gehoord dat hij een uitgetreden 
pastoor is. 't Blijven toch vreem
de...". Iedereen beweerde iets te we
ten, maar tfijne wist niemand. 

Een vol jaar hebben de heer en me
vrouw Dinges aan hun droomhuisje 
geknoefeld, een muurtje weg hier, 
eentje bij daar. Rezultaat: een ju
weeltje van fermettekultuur met als 
hoogtepunt een stenen ezel trekken
de een bloemenkar. Echt schoon! 

Een blije dag 
Elke morgen vertrekken de heer en 

mevrouw Dinges met hun kraaknet 
Renaultje naar de stad. 's Avonds ke
ren ze terug, zelfde uur zelfde tijd. Zo 
onopvallend leven de Dingesen, ze 
zijn niet vrolijk, niet droefgeestig. 
Een enkele keer vang je een verre 
glimlach op. Mevrouw wat kost-
schoolmeisjesachtig, meneer een 
lach met een bodem. Maar met de 
mensen klappen doen zij niet, nee 
dat doen de Dingesen niet. 

En daar valt dan een uitnodiging in 
de bus. In tKleinwinkeltje zal het feit 
besproken worden en de kinderen 
zullen traag voorbij hun huisje fietsen 
om te kijken of de limonade reeds op 
tafel staat. En toen kwam de dag. 

De heer en mevrouw Dinges ont
vingen elk in een wit trainingspak. De 
afstand tussen hen en de buurt werd 
iets kleiner, de glimlach hartelijker; 
een beetje toch. De tuin liep boorde
vol buren, het gastpaar lovend om de 
verzorgde tuin. Meneer bracht drank
jes aan, mevrouw koek en limonade 
voor de kinderen. 

Met de drankjes werd de sfeer wat 
gemoedelijker. Tot iemand vroeg: 
,,En woont ge hier graag?" 

Een moeilijk te beschrijven stilte 
viel op het gazon. „... natuurlijk wo
nen wij hier graag, 't Is hier zo gezond 
en de mensen zijn zo vriendelijk voor 
ons...". Wij keken ervan op. 

Toen ik dan een paar dagen later in 
een Brussels postkantoor in file 
stond hoorde ik plots de stem van 
meneer: „Mijn vrouw laat je groeten, 
ze was 's avonds doodmoe. Je moet 
weten dat de dokters gezegd hebben 
dat ze nog drie maanden te leven 
heeft. Ze vond hetzo'n blijde dag." 

IMj 
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Kaas in om vele redenen een van onze meest waar
devolle voedingsmiddelen: rijk, gezond en daarenbo
ven een onvervalst natuurprodukt dat in zo'n enorme 
verscheidenheid aangeboden wordt dat er kulinair al
tijd mee kan getoverd worden... Van simpele slaatjes 
tot gegratineerd ovenwerk. Daarom even een klein eer
betoon. 

ELK bevat zowat alle voe
dingsstoffen die de mens 
nodig heeft. In kaas vin

den we die allemaal in gekoncen-
treerde vorm terug. Zo bevat kaas 
b.v. al het hoogwaardige eiwit 
waaruit de mens volledig zijn eigen 
lichaamseiwit kan maken. 

Sommige misverstanden be
staan wel eens omtrent het feit dat 
kaas vet bevat. Op de verpakking 
staat steeds het percentage ,,vet in 
de droge stof" aangegeven. Als 
men weet dat kaas vaak tot ruim 50 
% vocht bevat, dan is het duidelijk 
dat het vetgehalte van kaas veel 
geringer is dan men op het eerste 
zicht aanneemt. Trouwens, vet 
hoeft niet noodzakelijk negatief be
oordeeld te worden, het is de gro
te energieleveraar en geeft kaas 
zijn romige, milde smaak. Wie om 
gezondheidsredenen op vet moet 
besparen kan nog altijd kiezen uit 
vele kazen met laag vetgehalte of 
neem gewoon vrijwel vetvrije 
kwark. Verder zijn er ook natrium-
arme dieetkazen met diverse vet
gehalten. 

Naast eiwit en vet bevat kaas ook 
tal van mineralen. Vooral calciuni 
en fosfor die, met uitzondering van 

melk, in weinig andere voe
dingsmiddelen te vinden zijn en 
voor de noodzakelijke kalkafzetting 
in de beenderen zorgen. Behalve 
de in vet oplosbare vitaminen A, D 
en E (die ondermeer invloed heb
ben op het gezichtsvermogen en 
de kalkafzetting) zijn ook de in wa
ter oplosbare vitaminen van de 
B-groep overvloedig in kaas aan
wezig. Ze zijn onontbeerlijk voor de 
stofwisseling en een gezond ze
nuwstelsel. 

Het melksuikergehalte van kaas 
is uiterst laag daar de melksuikers 
tijdens de bereiding kwasi geheel 
in melkzuur worden omgezet. De 
energetisch waarde (vroeger in ka-
loriën, nu in joules uitgedrukt) is af
hankelijk van het vetgehalte en het 
drogestofgehalte van de kaas
soorten. 

Kaas wordt over nagenoeg de 
hele wereld gemaakt uit vooral 
koe-, geite-, schape- en buffelmelk, 
waarbij vooral Nederland en Frank
rijk de voornaamste uitvoerders 
zijn. Maar kwalitatief mogen onze 
diverse Vlaamse zachte, halfharde 
en harde kaassoorten daar best 
naast staan. 

cfi^^H^, 
Amper 12 lezers stuurden ons de juiste oplossing 

door van onze 135ste opgave waarin we naar het ge
dicht „De Vlamingen" van André G. Christiaens 
zochten. 

Onze geschenkboeken gaan deze week naar H. Ver-
heylezoon uit de Veldekensstraat 86 te 9120 Destelber-
gen. Gefeliciteerd! 

N ze zomertijd. Wie schreef de vol
gende verzen en welke titel gaf hij 
of zij aan dit gedicht? 

ET zoals vorige week kie
zen wij voor het amoe-
reuze, dat mag wel in de-

Wat is tiet goed aan 't hart van zacht verliefd te zijn, 
zijn luimen naar een verr' of naêren lach te meten, 
en, te eiken avond weer het kommer-brood gegeten, 
weer blij te mogen rijze' in iedren morgen-schijn, 
deed nieuwe liefde-lach het oude leed vergeten. 
(...) 
Want ik bemin, u, vrouw; en zo mijn dralend schromen 
slechts de ogen toe uw tegen-lachen is genaakt; 
zo was ik als een kind dat, gerens-blij gekomen 
naar glanz'ge vruchten-pracht, in tomende avond-bomen 
beducht om zóveel schoons, geen enkle vrucht en réakt. 

Mits een beetje speurwerk is het 
antwoord makkelijk te vinden. Wij 
verwachten uw antwoord vóór 
dinsdag 12 augustus op het 

redaktie-adres: WIJ,,,Meespelen 
(138)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

Veel geluk. 
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^nthoudeit 
Nu China na de zogenaamde ping-pong diplomatie 

niet langer de,,grote, onbekende boeman" in het Verre 
Oosten is, gingen de poorten voor het toerisme open 
en bevestigt het immense land de internationale kul-
turele samenleving ernstig te nemen. Dat ons land 
daarbij niet vergeten wordt, bewees de indrukwekken
de tentoonstelling krijgers-grafwachters enkele jaren 
geleden in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, 
terwijl het Ballet van Vlaanderen nu zijn tweede grote 
China-toernee voorbereidt. 

ET is dan ook logisch dat 
de menswetenschap aan 
het belang van het waar

devolle Chinese patrimonium niet 
kan voorbijgaan. In die optiek wil 
het,,Belgisch Instituut voor Hoge
re Chinese Studiën" een verhevig
de inspanning leveren om hier bij 
een breder publiek de interesse 
voor de aktivlteiten voor het Insti
tuut en de Chinese kuituur op te 
wekken. 

Het Instituut voor Hogere Chine
se Studiën dat aan de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiede
nis te Brussel verbonden is, werd 
in 1929 als vzw opgericht met als 
doel de studie van de Chinese be
schaving te bevorderen. De oprich
ting van het Instituut was oorspron
kelijk een Chinees Initiatief. 

Van in het begin naam het de 
taak op zich om de kennis te ver
spreiden van het Chinees kultureel 
patrimonium dat zowel op artistiek, 
filosofisch als historisch gebied 
een wezenlijke bijdrage tot de we
reldbeschaving leverde. Een pro
gramma met kursussen in modern 
en klassiek Chinees en in Tibe-

taans, in de Chinese geschiedenis, 
beschaving en kunstgeschiedenis, 
de Chinese kalligrafie en schilder
kunst, evenals de reeksen voor
drachten, een biblioteek en publi-
katies met internationale versprei
ding dragen bij tot de verwezenlij
king van deze doeleinden. 

De biblioteek telt 40.000 boeken, 
waarvan de helft in het Chinees. 
Onlangs is ze nog verrijkt met een 
belangrijke schenking, nl.,,De en
cyclopedie der Vier Schatten" die 
in de 18de eeuw door keizer Qian 
Long werd uitgegeven en die alle 
belangrijke werken van de Chine
se bibliografie van historische, filo
sofische en literaire teksten bevat. 

Het lidmaatschap van het Insti
tuut bedraagt 350 frank, 150 voor 
studenten. Voor alle inlichtingen 
kan men op volgend adres terecht: 
Instituut voor Hogere Chinese Stu
diën, Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis, Jubelpark 10, 
1040 Brussel, telefoon 
02/733.96.10 (toestel 355). Op het
zelfde adres kan ook het ,,Drie
maandelijks Tijdschrift" aange
vraagd worden. 
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10 m 
Amerikaan maakt van Tour een hoogfeest 

Greg Lemond 
bewonderenswaardig 
ongehoorzaam 

Greg LeMond heeft de Tour van de verveling gered en opgetrokken tot een sportief 
fioogfeest. We schreven vorige week dat Bernard Hinault, de oude meester, het 
absolute Tourrekord (zes overwinningen) nastreefde. We geloofden ook dat de fiere 
Bretoen — hij is inderdaad een kampioen van uitzonderlijk gehalte—zijn stille droom 
zou realiseren. We waren daar zelfs zeker van toen hij op de eerste Pyreneeëncols, 
die van Frans Baskenland, genadeloos toesloeg en met de allures van een over
winnaar op ,,k.o." te Pau door de finish reed. 

LEMOND, zijn gevangene, 
was die avond bijzonder on
gelukkig In een interview 

met L'Equipe, het organiserende 
Franse sportblad, zegde de freel 
ogende Amenkaan ,,LaVie Clai
re (zijn wielerploeg) is mijn leven 
met "En wat verder ,,Misschien 
heeft Bernard mij beet gehad door 
als eerste aan te vallen Hij is wel 
slim " 

Blufpoker? 
Hoe het verder moest, wist de 

ontgoochelde Greg nog met 
Daags nadien echter, in de rit over 
de Tourmalet, de Aspin, de Peyre-
sourde en met aankomst te Super-
bagneres, veranderde de wereld 
evenwel van aanschijn Hinault viel 
opnieuw vroegtijdig aan Hij het 
grote indruk na Wilde hij de laatste 
twijfels wegnemen of speelde hij, 
met de lef van eengroot kampioen, 
een partij blufpoker"^ Zeker zullen 
we het nooit weten Vast staat en
kel dat Hinault begaf en in de ultie
me klim, na een gesprekje met Le
mond, moest loslaten en zijn daags 
voordien opgebouwde voorsprong 
grotendeels moest inleveren Een 
op zijn zachtst uitgedrukt ongewo
ne ontknoping van het gevecht m 
de bloedhete, moordende Pyere-
neeen In die hel heeft LeMond zich 
wellicht definitief losgemaakt van 
Hinault Antenne 2, de Franse zen
der die het Tourgebeuren bij onze 
Zuiderburen exclusief op de buis 
brengt en daarbij kosten noch 
moeite spaart, bracht diezelfde dag 
in het praatprogramma (een ander 
woord bestaat daar met voor) ,,A 
chacun son Tour" de twee 
meesters bij elkaar 

Alped'Huez... 
Hinault gedroeg zich bijzonder 

waardig en beheerst Hij deed als
of er mets gebeurd was, alsof alles 
volgens plan verliep Hinault heeft 
nooit in zijn gedachten laten kijken 
of zijn gevoelens bloot gegeven en 
in zulke moeilijke omstandigheden 
sprak hij met veel woorden een 
,,erg gesloten" taal LeMond moet 
dat ook aangevoeld hebben want 
hij reageerde vriendelijk verlegen 
maar toch erg zelfbewust, erg zelf
zeker Die avond moet Hinault be
grepen hebben dat Greg met nog 
eens een jaar wilde wachten De 
Bretoen zal daar wel ergens begnp 
hebben voor opgebracht maar 
daags nadien poogde hij er toch al 

opnieuw van onder door te muizen 
In de Alpen, in de steile klim naar 
de top van de Col du Granon heeft 
Hinault ,,zijn geel" dan moeten 
loslaten maar daags nadien, op Al-
pe d'Huez, won die onwaarschijn
lijke volhouder toch maar opnieuw 
dent HIJ wilde zijn droom maar met 
loslaten en dat sierde natuurlijk de 
topsporter in hem Hoe het uitein
delijk zal aflopen valt, wanneer we 
deze regels neerschrijven, onmo
gelijk te voorspellen 

Hinault zal in de individuele tijdrit 
te St-Etienne zijn diepste krachten 
aanspreken In die rit van de waar
heid — ze wordt het misschien 
meer dan ooit — moet LeMond pro
beren te overleven Daags nadien 
moet dan de Puy de Dome beklom
men worden en op die droge top 
kennen we vermoedelijk de Tour
winnaar Maar vast staat inmiddels 
dat deze loodzware Tour beheerst 
wordt door een ploeg La Vie Clai
re wint waar en wanneer het wil ZIJ 
animeert de Tour van binnen- en 
van buitenuit Zij heeft van in de 
aanvangsritten slopmgswerk ver
richt door een enorm hooog tempo 
op te leggen Daarmee werden ,,de 
geboren klimmers" gekraakt voor 
ze in het hooggebergte aankwa
men De Columbiaanse mythe 
werd als het ware ontluisterd Een 
Tour wint niemand ,,op bevel" 
Zelfs Herrera met, hoe graag Felix 
Levithan dat ook zou gewild heb
ben En Fignon, die is nog met te
rug van weggeweest Ze zijn over
igens zeldzaam, de cracks die na 
zware kwetsuren nog terugkomen 
Hinault was zo iemand maar wan
neer we zien wat die nu nog ver
mag kunnen we ons daar nauwe
lijks over verbazen Fignon ligt nog 
wel wat achter bij zijn grote voor
ganger 

,,Schone koereur" 
Millard bezat ook nu nog met ge

noeg weerstand en onze eigen 
Claudy Cnquielion is zo regelmatig 
dat je het nauwelijks nog opmerkt 
HIJ komt altijd onmiddellijk na de 
besten over de streep Schitteren 

doet hij nooit Hij kan van alles wat 
maar van mets teveel Hoe meer fa
vorieten door hun rol vallen of door 
pech worden uitgeschakeld, des te 
dichter nadert onze Claudy Nade
ren altijd, maar bijgeraken nooit 
Vreemde, eigenlijk passionante ke
rel, die bovendien een natuurlijk 
goed humeur uitstraalt Een heel 
,,schone koereur" maar geen kam
pioen, zeggen ze in ons stamcafé 

Flandnen 

De duizenden langs de wegen van de Ronde willen de grote Bretoen 
wel eens aanraken En dat vindt Hinault wel echt met zo lekker Hij is 

ook maar een mens die elk ogenblik door de knieën kan gaan 

Donkrecreatie & Zwembad 
OVERMERE Palend aan het Donkmeer 

• • • 
• WATERGLIJBAAN 
• Verwarmde Zwembaden 
• Ligweide • Speeltuin 
Uitstekende pleisterplaats 
voor de ganse familie 
Het domein is volledig omheind 

Een PARADIJS voor 
oud en jong 

^ - open vanaf 11 u 

Cafetaria met 
uitgebreide 

zonneterrassen 

Donklaan 93, Berlare 
(aan Donkkapel) 

tel. 091-67.59.39 

De Sportweek 
Sport en... 
Q PORT en politiek zijn dus onaf-
^ scheidelijk met elkaar verbonden 
Wie anders beweert of gelooft wordt op 
geregelde tijden met de bittere — want 
WIJ kunnen er ons echt met over verheu
gen — waarheid gekonfronteerd In 
Schotland worden de vierjaarlijkse 
Commonwealth Games, een sportief 
,,overschot" van het vergane Bnts Im-
penum, georganiseerd en bij zo'n ge
legenheid gaan de poppen natuurlijk 
aan het dansen Een tros landen 
,,pasten" inmiddels omdat Engeland 
maar geen economische sankties wil 
treffen tegen het Zuidafrikaanse apar-
theidsregime en daarnaast werd de ar
me Zola Budd van deelneming uitgeslo
ten Niet omdat zij op blote voeten loopt 
maar omdat zij nooit een duidelijk oor
deel heeft uitgesproken over dat door 
velen gewraakte regime en omdat ve
len haar nog steeds als een Zuidafn 
kaanse wensen te zien (wanneer hen dit 
past ) 

KMtf^f^lfli 
In de schaduw van het internatio
nale sportgebeuren haalde Lim
burgse junior Marleen Render 

brons op de 10 000 meter 

WIJ herhalen het we betreuren het 
een en het ander Zola Budd zal er (ge
lukkig) geen boterham minder om eten 
maar we menen dat hier een gevaarlijk 
precedent werd geschapen Want de 
uitsluiting baseert zich m feite op mets 
ZIJ is volkomen willekeurig Zola is een 
zoenoffer en niemand die zich daarover 
opwindt Noch de organisatoren, noch 
de (betrokken) sportbonden want die 
schatten hun eigen belangen veel ho
ger in dan die van de atleten 

...politiek 
U ET gemak waarmee aan de belan-
• • gen van een (weerloos) individu 
wordt voorbijgegaan, verbaast ons De 

sportbeoefenaars zijn de speelbal ge
worden van ongrijpbare machten (en in
vloeden) die even nauw met de sport 
verbonden zijn als een vis met woestijn
zand Men weet het, men haalt de 
schouders op en men gaat over tot de 
orde van de dag Die Commonwealth 
Games zijn eigenlijk alleen maar van 
belang voor de atleten die precies op 
dat focum een prestatie wensen neer te 
zetten Ze zijn geen evenement met we
reldwijde uitstraling, vergelijkbaar met 
de Spelen of de Mundial Maar in de 
carnere van een jarenlang gediscipli
neerd levende topsporter kunnen ze na
tuurlijk wel wat betekenen Die topspor
ter IS nochtans de laatste naar wiens 
mening wordt gevraagd 

Waaruit we afleiden dat de Spelen in 
Seoul ook nog met begonnen zijn Er 
wordt momenteel druk achter de scher
men gewerkt om de scherpe hoeken 
tussen Noord- en Zuid-Korea af te ron
den Szamaranch en zijn discipelen 
zoeken naar elke aanvaardbare oplos
sing die een nieuwe aanvanng tussen 
de twee ,,blokken" kan vermijden 
Want een derde opeenvolgende mas
sale boycot — hoe onwaarschijnlijk die 
vierentwintig maanden voorde Spelen 
ook mag lijken—zou de geloofwaardig
heid van het evenement met de vijf nn-
gen wellicht definitief ondermijnen We 
wachten dus af want we hebben zeker 
alles nog met gezien 
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28» Vlaamse Kultuurdag in Ekelsbeke 

Scherpere standpunten 

11 

Simpel en gewoon omdat we ons Vlaming voelen 
zijn wij zondag terug naar Ekelsbeke-over-de-schre-
ve gereden om de 28ste Fransvlaamse dag bij te 
wonen. Geen grootse manifestatie in meetingstijl 
maar een rustig landelijk bijeenzijn van mensen die 
zich uit dezelfde wortels gegroeid voelen, spijts 
honderden jaren vervreemding. 

ZOALS telkenjare begon de dag 
met een plechtige hoogmis in 
de monumentale Sint-Vol-

kwinskerk met homilie door kannunik 
M. Deswarte, ondervoorzitter van het 
„Comité flamand de France" De on
langs overleden Ror Barbry van het 
Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen 
werd herdacht en geprezen om zijn 
vele verdiensten. 

Het siert pastoor Decalf van zijn 
kerk — die op 11 april 1976 zwaar 
door brand geteisterd was — een 
stemmige bidplaats gemaakt te heb
ben met een majestueus nieuw orgel, 
een piètagroep van beeldhouwer J. 
Cattant, tal van kunstvolle beelden en 
een heuse beiaard Vlamingen voelen 
er zich thuis. 

Waterkasteel 
Sedert een paar jaren gaat het feest 

door in de dorpsschool Vroeger ging 
het er schilderachtiger aan toe in de 
hovingen van het mooie Ekelbeekse 
waterkasteel Door verkrotting is de 
kasteeltoren ingestort. Spijts her
haald protest van de Vlaamse vereni
gingen IS er nog steeds geen sprake 
van restauratie 

Eens te meer vielen er in de klaslo
kalen heel wat interessante tentoon
stellingen te bewonderen Penteke
ningen over Frans-Vlaanderen (J Cl 
Bottin en J P Verschave), gedichten 
van Fernand Flonzoone uit de bundel 
„Grens van Zand en Wind" werden 
voorgesteld en oude munten (C Mer-
cier) Verder stelde het Comité fla
mand de France tentoon uit zijn boe
kenfonds en archief, terwijl Nadine 
D'Hoorne uit St-Pol-sur-Mer schilde
rijen en akwarellen over de Westhoek 
liet bekijken Eveneens boeiend was 
,,Tijl Uilenspiegel in woord en beeld" 
van de Uilenspiegel-Krmg uit Wilsele-
Leuven „De Sterre" uit Belle ver
zorgde het aperitiefkoncert. 

Een volkscafé 
in Frans-Vlaanderen 

Verstrakte 
standpunten 

Na de middag ging in de goed 
gevulde feestzaal de Vlaamse kultu-
rele bijeenkomst door In z'n welkom
woord wees pastoor Decalf op de 
standvastigheid van de Vlaamse Be
weging die reeds 28 keren deze dag 
organiseert. Toch is waakzaamheid 
geboden, aangezien er de jongste 
jaren rond de dorpskernen veel 
nieuwbouw opgetrokken wordt waar 
weinig of geen Vlaams gesproken 
wordt. 

Vlaamse Beweging, het uitgeven van 
mlichtingenbulletins, het organiseren 
van rondleidingen in het gehele Ne
derlandstalige gebied en het geven 
van konferenties 

Frans Allacker kwam namens Men-
schen lyck Wyder (MLW) verklaren 
dat de toestand in Frans-Vlaanderen 
paradoksaal te noemen is. Enerzijds 
IS de kulturele toestand op Vlaams 
gebied slecht te noemen, door de 
onwil van de Franse Staat en wegens 
wat hij de woordbreuk noemde van de 
Vlaamse Regenng en het Nederland
se Parlement Anderzijds wijzen de 
vele akties die Î LW kon ondernemen 
met steun van personen uit eigen 
streek, uit Nederland en Vlaanderen 
erop dat er geen reden tot ontmoedi
ging IS, maar dat er rechtlijnig moet 
voortgewerkt worden en kontakt ge
houden met de eigen bevolking 

MLW wenst verder zijn akties be
kend te maken langs pers, radio en 
allerlei manifestaties. 

Allacker denkt hierbij in de eerste 
plaats aan de jaarlijkse IJzerbede

vaart, alsook in het Europese Parle
ment langs de Vlaamse vertegen
woordigers aldaar Hij vindt het spijtig 
dat er zo weinig overheidspersonen 
naar deze Ekelbeekse feesten ko
men De zaal repikleerde daarop dat 
senator Walter Luyten zich als oude 
getrouwe onder hen bevond, hetgeen 
op een welverdiend applaus onthaald 
werd Ook werd het Westvlaamse VU-
provincieraadslid dr J. Speybrouck 
opgemerkt 

Fr. Allacker hekelde daarna de in
richters van het Vlaams Nationaal 
Zangfeest waar totnogtoe Frans
vlaamse zangers en groepen geen 
kans kregen en de VTBA/AB die wei
gert de reeds lang uitgeputte „Gids 
voor Frans-Vlaanderen" heruit te ge
ven en ook geen heil ziet in een 
vertegenwoordiging in de Franse 
Westhoek! 

De aktie voor leergangen Neder
lands, zowel officiële als vrije, zullen 
opgedreven worden. Tenslotte prees 
hij de Marnixring die steun toegezegd 
heeft om op de regionale TV te kun
nen komen. 

De nooit aflatende Jaak Fermaut 
noemde zijn Michiel de Swaenkring 
een onderzoekscentrum dat tot de 
bevinding gekomen is dat er zich in de 
opstelling van de Vlaamse Beweging 
in Frankrijk een kenterig voordoet 
Van nu af zal zijn knng ijveren voor de 
oprichting van een Vlaamse natie 
door samenbundeling van akties al
lerhande in de drie Nederlanden 

Krant en radio 
De Courrier des Pays-Bas Frangais 

heet een nieuwsbnef te zijn die tege
lijk regionalistisch en internationaal 
IS, om eigen nieuws te verspreiden 
dat in de gewone persmedia met ver
schijnt. De Courner verschijnt in het 
Frans omdat men in de hele Franse-
Nederlanden wil bereiken verklaarde 
woordvoerder P de Verrewaerde, die 
overigens perfekt Nederlands 
spreekt. 

Tot slot kam Patricia Joly de histo
riek van radio Uylenspiegel uit de 
doeken doen Opgericht in 1978 was 
de zender meer dan vier jaar lang 
onwettelijk en werd vijfmaal m beslag 
genomen Sedert mei '82 zijn uitzen
dingen gericht op de Westhoek toege
laten en vanaf dit jaar wordt uitgezon
den vanop de flanken van de Kassel-
berg gedurende een 15-tal uren per 
week. Een aanvraag is ingediend om 
84 uren per week in de ether te mogen 
zijn. Radio Uilenspiegel wil tweetalig, 
kultureel verantwoord, populair en mi
litant Vlaams zijn De omroep staat 
vooral op haar onafhankelijkheid 

Daarna besloot Cynel Moeyaert, 
voorzitter van het inrichtende Komiteit 
voor Frans-Vlaanderen de zitting en 
bracht hulde aan pastoor Decalf die 
deze Vlaamse dag in Ekelsbeke reeds 
28 keren waarmaakt. 

Het tuinfeest had te lijden van het 
onzomerse weer, toch hielden Klerk-
tje en Joel uit Koudekerke en de 
volkskunstgroep ,,De klappende kloe
ten" uit Halewijn de stemming enn 

Lange weg 

Het waterkasteel, eens de trots van Ekelsbeke, nu een ruïne 

In 1953 reeds zei de fransvlaming 
De Coussemaecker ,, de instand
houding van de Vlaamse taal bij ons is 
een wonder " Ze bestaat er nu nog 
De bewegingen leven er De dag van 
Ekelsbeke biedt ieder jaar een gelijk
aardig en toch heel afwisselend pro
gramma de ouderen vallen éen na 
een af maar de jongste jaren is er een 
gedeelte van de jeugd Vlaamsbewust 
geworden, dank zij vooral de leergan
gen 

Gelukkig maar, want er is nog een 
heel eind weg af te leggen! 

(adr) 

F Despriet en P Verschave gaven 
een korte geschiedenisschets met 
dia's over de historische St-Mulders-
kapel in Millam en daarna kwam de 
Fransvlaming Chns Mercier vertellen 
hoe de ,,Aloude Gilde der Kruisboog-
schutters van Sint-Jons" uit Gode-
waarsvelde, vorig jaar heropgericht 
met als hoofddoel een Vlaamsvoelen
de vereniging te zijn F Plancke had 
het over de wenselijkheid om traditio
nele Vlaamse voornamen te geven bij 
geboorten Daartoe zal er een inven
taris opgemaakt worden, zullen er 
lijsten verspreid worden en zijn tus
senkomsten voorzien bij onwillige 
overheden Reakties uit de zaal bewe
zen dat de gevoeligheid hiervoor 
hoog ligt 

Na naar enkele gedichten en 
spreekwoorden m de streekt van 
Djoos Uyttendoale (pater Joris De-
clercq) kwamen vijf verenigingen uit
voerig verslag uitbrengen over hun 
aktiviteiten 

Vooreerst het Comité flamand de 
France Haar aktiviteit bestaat enn 
mensen te sensibiliseren voor de 

Vlaanderen Morgen 86/3 

Gevarieerd en boeiend 
Samen met de persontmoeting van de Werkge

meenschap (zie WIJ van vorige week) verscheen ook 
het juni-nummer van Vlaanderen Morgen. 

De zeven daarin opgenomen bijdragen behande
len een brede waaier van tema's. 

ET redaktioneel hoofdje 
bevat een reflektie over 
de verrassende verkla

ring van het Vermeylen- en Wil
lemsfonds Professor Juul Han
nes — voorzitter van de liberale 
kultuurkoepel en onlangs nog 
aan het woord m deze kolommen 
— houdt een merkwaardig plei
dooi voor een nieuw politiek pakt 
(een ,,handvest van de redelijk

heid"), terwijl zijn VUB-kollega 
Bert Raes beschouwingen 
schrijft bij de evoluerende werklo-
zenwerking 

Europarlementslid Jaak Van-
demeulebroucke heeft het over 
de benadeling van de Vlaamse 
universiteiten door de Europese 
gemeenschap en senator Toon 
van Overstraeten schrijft over de 
aan gang zijnde strijd om het 

,,met-bestaande BRT-monopo-
lie" (een ,,pleidooi voor het open
baar nut") De germanist Joris 
Dedeurwaerder is kritisch over 
de kulturele integratie tussen 
Vlaanderen en Nederland (een 
reaktie op een vroegere bijdrage 
van prof K. De Clerck) 

Het geheel wordt afgerond met 
een bespreking van het kalligra
fisch meesterschap van Joke 
Van den Brandt en ene Marnix 
badineert over ,,Vlaamse kunst 
bij Sotheby" 

Een jaarabonnement (zes num
mers) op dit boeiende tijdschrift 
kost 500 fr en kan gestort worden 
op tiet rekeningnummer 410-
0714891-24 van „Vlaanderen 
Morgen" 
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VU-aktie voor meer 
verkeersveiligheid te Bertem 

Verontrust door het grote aantal verkeersmoeilijkheden in haar 
gemeente besloot de Bertemse VU-afdeling hierrond een aktie op 
touw te zetten. Dit met het oog op het bewustmaken van de 
bevolking van deze problematiek en het gemeentebestuur aan te 
sporen om de nodige maatregelen te treffen. 

De eerste stap van deze aktie be
stond er in om via het VU-blad ,,0p de 
keper beschouwd" aan een vierhon
derdtal gezinnen de gelegenheid te 
geven de belangrijkste verkeersmoei
lijkheden aan te duiden De antwoor
den op de vragenlijst werden daarna 
samengevat en geïllustreerd weerge
geven in het VU-blad „Wij langs Voer 
en Dijle" 

ledere problematische verkeerssi
tuatie die ons gemeld werd, werd 
gefotografeerd Op de plaats van 
deze gefotografeerde verkeerssitua
tie werden borden aangebracht met 
de mededeling ,,Aktie Veilig Verkeer -
Volksunie" 

Aangezien er 'meer problematische 
verkeerssituaties gemeld werden dan 
we in ons blad kunnen overnemen, 
zal deze aktie verder gezet worden 
door regelmatig, via onze publikaties, 
de aandacht te vestigen op deze si
tuaties 

snelheid, geluid, plaatselijk verkeer, 
zwaar vervoer — plaatsing van ver
keersdrempels daar waar de inwo
ners ze vragen (dit werd destijds door 
de burgemeester beloofd, de belofte 
werd achteraf met nagekomen) — 
plaatsing van aangepaste verkeerste
kens — plaatsing van aangepast 
verkeerslichten en zebrapaden, — in
voering van snelheidsbeperkingen in 
de winkelstraten en in de buurt van 
scholen 

Wie informatie of medewerking wil 
vernemen kan kontakt opnemen met 
VU-raadslid Ludo Croonenberghs, 
Vlieguit 14 te 3061 Leefdaal 

Signaal 
De Volksunie-Bertem hoopt hier

mee een signaal te geven om er iets 
aan te verbeteren Vooral omdat er 
eenvoudig te realiseren oplossingen 
bestaan om de verkeersmoeilijkhe
den in onze gemeente af te zwakken 
We vermelden er hier enkele — meer 
toezicht vanwege de plaatselijke 
Rijkswacht en gemeentepolitie op 

BRABANT 
SEPTEMBER 

6 OPWIJK-MAZENZELE: Barbecue-feest in het Hof „Ten Hemeiryck" 
Organ VU-afdeling Toegang 200 fr 

Puike samenwerking overheid, middenstand, bevolking 

Het Dilbeeks konijntje is er! 
Dat burgemeester Jef Valkeniers niet bij de pakken blijft zitten 

weten we allemaal. Ook aan ideeën en initiatieven ontbreekt het 
hem niet. Zo wist hij op 1 juni jl. de aandacht van de bevolking en 
de massamedia te trekken door een wedstrijd tussen de Dilbeekse 
Bakkers en Beenhouwers om te komen tot Dilbeekse konijnekoek
jes en konijnepastei, naar analogie met de bijnaam van de 
Dilbekenaars „konijnefrefters", volgens een legende die dateert 
van onder Keizer Karel. 

Niet minder dan 7 Dilbeekse bak
kers en 8 Dilbeekse t)eenhouwers uit 
de verschillende deelgemeenten 
kampten mee om de zo begeerde titel 
van laureaat De bekroonde recepten 
zullen nadien aan alle Dilbeekse bak
kers en beenhouwers bekend ge
maakt worden 

Samenwerking 
De prachtige en kunstige affiche 

van fotograaf D Bruynseels ontwor
pen door Laisnez & partners uit Groot-
Bijgaarden, met de financiële en tech
nische medewerking van de firma's 
Puratos en Schietse, deed haar werk 
want Westrand (kultureel centrum) 
werd overrompeld door een overtalnjk 
publiek om de mooie stands opgetrok

ken door deze Dilbeekse stielkunste
naars te komen bewonderen 

Onder toezicht van gerechtsdeur
waarder Guy Claeys uit Dilbeek en 
met de medewerking van TV-presen-
tator Etienne Cocquyt verrichtten 2 
afzonderlijke jury's hun werk De ju
ry's waren samengesteld uit beroeps
mensen, leraars van de vakscholen 
COOVI, Havimo en Infobo en geken
de huisvrouwen 

Om 19u werd in een stampvolle 
schouwburg van Westrand een gratis 
ontspanningsprogramma aangebo
den met het Dilbeeks konijntje als 
thema 

Verleenden hun medewerking de 
fanfare en het majorettenkorps van 
Hand in Hand uit Groot-Bijgaarden, 

het jazz-ballet Rockit uit Dilbeek en de 
toneelgroep van de 3e leeftijd uit 
Groot-Dilbeek die een toneelstukje 
opvoerde ,,De konijnefretters", spe
ciaal geschreven door Alice Toen 

Na de voorstelling van de juryleden 
en de verschillende laureaten en ere
prijzen, werd aan het aanwezig pu
bliek een receptie aangeboden door 
het gemeentetjestuur met streekbie-
ren van de brouwerij Timmermans 

Grote vraag 
Op een navergadering met al de 

deelnemende middenstanders bleek 
reeds dat er vanwege de Dilbeekse 
inwoners en bezoekers een grote 
vraag bestaat naar de konijnekoekjes 
en konijnepastei zodat het entoesias-
me voor het initiatief sterk is toegeno
men 

Voor de verdere promotie en propa
ganda werd nu een komitee opgericht 
dat moet zorgen voor een koordmatie 
qua vorm, gewicht, prijs en verpak-
kingsmatenalen en een verdere sen-
sibilisenng van de handelaars en het 
publiek 

Eén van de smakelijke stands (Vic Scholliers): konijntjes bij de vleet' 

Werkaanbieding 

Vlaamse Instelling 
voor Volwassenenvorming 

roept sollicitanten op voor de funktie van edukatlef medewerker-
direkteur (M/V) d:e verantwoordelijk zal zijn voor 

— de dagelijkse leidingen werking, 
— de werking en begeleiding van de staf, 
— de edukatieve programmering en werking van de instelling, 
— de beeldvorming en verdere ontwikkeling van de instelling, 
— de public-relations 

Vereist worden 
— min leeftijd28 jaar, 
— universitair diploma of diploma hoger niet-universitair on

derwijs , 
— ervaring in het sociaal kultureel werk en in leidinggevende 

taken, 
— goede kontaktuele eigenschappen, 
— bekwaam tot koordinatie en teamsupervisie, 
— volksnationale en pluralistische ingesteldheid 

Sollicitaties met opgave van curnculum vitae zenden voor 31 juh 
naar EDUKA Cselektie) - Limburgstraat 94 - 9000 GENT 

KVHV-dossier 
over 
federaiisme 

Het Katholiek Vlaams Hoogstuden-
ten Verbond heeft zopas een provin-
ciaal-federalisme-dossier gepubli
ceerd Het kreeg de titel ,,Les Belges 
sont la" mee De ondertitel luidt ,,al
les over oude en nieuwe Belgen" 

Met dit dossier wil de werkgroep 
,,politiek" van het KVHV nagaan wie 
in België op dit ogenblik de nogal 
wazige theorie over het provinciaal-
federalisme verkondigt Deze studie 
IS nog met voleindigd, het aspekt over 
de relaties met de bedrijfswereld is 
nog voorzien Daarnaast is ook nog 
een analyse van de manier waarop 
een aantal ministeries terug het uni
taire België promoten, noodzakelijk 
Met deze studie wil het KVHV een 
bescheiden bijdragen leveren tot de 
ontmaskering van de diverse krach
ten die de staatshervorming van 1980 
willen ongedaan maken 

Het dossier is gratis te verkrijgen bij 
het KVHV, Krakenstraat 13, 3000 
Leuven 

Kaderblad bij 
Haile-Vilvoorde 

Eind augustus — begin september 
1986 verschijnt het volgend nummer 
van ons kaderblad Dit nummer, waar
in o m de samenstelling van het ar-
rondissementsbestuur, de lijst van af
delingsvoorzitters- en sekretarissen 
en andere nuttige informatie zal zijn 
opgenomen, alsook het jaarprogram
ma van Halle-Vilvoorde zal verzonden 
worden naar alle hoofdleden van het 
arrondissement 

Afdelingen kunnen van deze gele
genheid uiteraard gebruik maken om 
hun leden ook wat nieuws mede te 
delen 

Teksten en berichten dienen inge
zonden naar MarkCeenaeme, zo mo
gelijk voor 31 juli 1986 en uiterlijk 
tegen 15 augustus 1986 bij Mark 
Ceenaeme, Kleine Parijsstraat 9 te 
2940 Zemst 

VU op BRT 1 
Het VNOS-programma van dinsdag 

29 juli as om 21 30 uur op BRT-1 
bevat volgende onderwerpen 

— ,,Wandelen door Vlaams Am
sterdam" een zoektocht naar de vele 
sporen van Vlaamse aanwezigheid in 
Amsterdam o I v Hugo Rau, stafme
dewerker van De Brakke Grond, 

— in ,,Uit de Wetstraat" een ge
sprek met volksvertegenwoordiger 
Andre De Beul over het Vlaams Cen
trum in Amsterdam, 

— VNOS-nieuws 
— m ,,Mensen van bij ons" een 

portret van Alfred den Ouden en Kris-
tien D'Hollander, volkszangers uit de 
Westhoek 

n Jonge afgestudeerde juffrouw 
(20j), met een technisch diploma 
(kantoorwerken, kantoorautomatise
ring) zoekt een betrekking Inl Vic 
Anciaux 219 49 30 
D Tolk Frans, Engels, Duits, zoekt 
thuiswerk als vertaalster Inl Vic An
ciaux tel 219 49 30 
D Jonge man (20 j ) , met een diploma 
van humaniora, vnj van legerdienst, 
zoekt een betrekking Hij komt graag in 
kontakt met mensen, is meertalig en 
een langdurig verblijf m het buitenland 
vormen geen bezwaar Inlichtingen Vic 
Anciaux, tel 02 219 49 30 
LJ Jonge vrouw, 31 j , zoekt full-time 
betrekking als sekretaresse in de drie
hoek Leuven — Brussel — Antwerpen 
Inlichtingen Vic Anciaux tel 
02/219 49 30 

D Pas afgestudeerde jongeman, ge
gradueerde in de kinesitherapie, 
zoekt een passende betrekking Voor 
inlichtingen zich wenden O Van Oo-
teghem. Senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 
D 24-jarige jongeman, licentiaat Ro
maanse Filologie, talen N F Sp D 
en E , zoekt een passende betrek
king Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, Arm Lon
questraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 

24 JULI 1986 



Nieuw bestuur 
bij VU-Diegem 

Op 13 juni jl werd — in aanwezig
heid van de arrondissementele afge
vaardigden Luk van Biesen en Mark 
Fonteyn — het nieuw bestuur verko
zen dat als volgt is samengesteld 
Herman Van Luyck (voorzitter), My-
riam Opheide (sekretaris), Michel Van 
Neste (ondervoorzitter en verantwoor
delijke uitgever streekpers) Kristien 
De Jonghe (hulpsekretaris), Daan 
Hantson (penningmeester), Marcel 
Van der Auwera (propaganda), Mare 
Duprez (organisatie), Paul Spruyt 
(VUJO), Anthony Lagae (VUJO), 
Roze De Brandt (feestelijkheden), Ire-
na Michiels (feestelijkheden), Rene 
Hinnekens (schepen). Rob Thomas 
(ondervoorzitter OCMW) en Jan Van 
Steenberge (ere-voorzitter) 

VU-Londerzeel 
l(iest 
nieuw bestuur 

Op maandag 26 mei kozen de le
den van afdeling Londerzeel een 
nieuw bestuur Ondanks de vroege 
verkiezingen (slechts 2,5 jaar na de 
vorige in plaats van 3) was de op
komst zo goed en werd het een gezel
lige avond 

Zo werd gestemd alle kandidaten 
behaalden de vereiste helft van de 
stemmen, wel een bewijs dat het 
bestuur zijn taak goed vervult en in 
harmonie samenwerkt 

De funkties werden als volgt ver
deeld 
Voorzitster Margaretha Herremans 
Ondervoorzitter -i- Verantw propa-

ganda-pers Hugo Annaert 
Sekretaresse Betty Clerbout 
Penningmeester -i- Verantw Leden

administratie abonnementen Wij 
Swa Cauwenbergh 

Bestuurslid Rosa Vandersickel 
Verantw organisatie Jos Lammertijn 
Bestuursleden Hans Aelbrecht en 

Miei Verstraete 
Gekoopteerde bestuursleden Maria 

Fonteyn en Jeanne Domes 
Voorzitster en fraktieleider zijn ui

teraard lid van de arrondissements-
raad voor Halle-Vilvoorde Vanwege 
het grote aantal leden van de afdeling 
mogen er nog twee bestuursleden 
naar deze raad dit worden Hugo 
Annaert en Rosa Vandersickel 

VU Diegem-
Machelen: nieuwe 
Politieke Raad 

Op 13 juni nl werd — in aanwezig
heid en onder de bevoegdheid van de 
arrondissementele afgevaardigden 
Luk van Biesen en Mark Fonteyn — 
de Poltieke Raad officieel geïnstal
leerd Deze Politieke Raad is samen
gesteld uit alle bestuursleden van de 
afdelingen Diegen en Machelen, nl 
Hilde Anciaux (ondervoorzitter), Jean-
nine Caekelbergh, Albert Cloetens, 
Roza De Brandt, Lutgart Decoster, 
Knstien De Jonghe, Mare Duprez, 
Simone Gaens (gemeenteraadslid), 
Daan Hantson (voorzitter), Signd 
Hendrix, René Hinnekens (schepen), 
Lauren Krokaert (sekretans), Anthony 
Lagae, Irena Miehiels, Mynam Ophei-
de. Els Peeters, Paul Spruyt, Rob 
Thomas (ondervoorzitter OCMW), 
Marcel Van der Auwera, Herman van 
Luyck, Lieve Van Malderen (onder
voorzitter OCMW), Michel van Neste, 
Jan Van Steenberge, Toon Van 
Wijnsberge (streekpers). Mark Vigne 
(penningmeester) 

TAALKLACHTENBUS 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

Nieuw bestuur bij 
VU-Schiide-'s Gravenwezel 

Op dinsdag 27 mei 11 had in de 
kleine zaal van het Dienstencentrum 
te Schilde de bestuursverkiezingen 
plaats Dit onder het waakzaam oog 
van senator Oktaaf Meytjens Al de 
kandidaten bereikten het vereiste 
kworum Daarna werd overgegaan 
tot de takenverdeling 

Voorzitter Albert Van den Broeck 
Ondervoorzitter en afgevaardigde 

Renaat Willeme 
Sekretaresse Els Jacobs 
Penningmeester Frans De Bruyn 
Propaganda Ene Boeckmans 
Organisatie Hugo Pas 
Jongerenwerking: Geert Van den 

Broeck 
Dienstbetoon- Marita Schadick-

Stryekers 

Begeesterend, stijlvol, ontroerend... 

Guldensporenzangfeest 
te Wommelgem 

Wanneer iemand als een Noel De 
Cramer — onze gastspreker uit Ko
men — zich veronderschuldigt omdat 
hl) het zo moeilijk kan gezegd krij
gen Wanneer mensen van uiteenlo
pende ouderdom, organisatoren 
handschuddend komen danken voor 
de prachtige avond, dan was dit enkel 
omdat een ploeg medewerkers van 
meet af aan mets aan het toeval 
overliet Het stijlvol aangeklede po
dium, de levensechte koppen erop 
van Felix Timmermans, Jef Van Hoof 
en Armand Preud'homme — gete
kend door E Taelmans en K De 
Houwer, een buste van dr August 
Borms in het scherpe licht van enkele 
spots, de prachtige bloemen, de vlag
gen, de wapenschilden van de vijf 
Vlaamse provincies, dit alles droeg 
ertoe bij dat reeds van bij begin over
volle zaal in stemming was 

Wanneer dan nog een uitstekend 
Koperensemble o I v Joz De Houwer 
— tevens dirigent voor heel veel sa
menzang — instond voor de muzikale 
omlijsting Wanneer dan Erna De 
Bock (VU-gemeenteraadslid) zeer ge
voelvol het Bormsgedicht van Willem 
Elssehot voordroeg en de zaal adem
loos het luisteren Wanneer Ludgaar 
Boogaerts (VU-OCMW-raadslid) in 
het tweede gedeelte het publiek an
dermaal — en dit voor ten volle twintig 
minuten — tot luisteren bereid vond 
toen hij voorlas van ,,Hoe de Fé als 
inciviek in den Hemel kwam" 

Dat ZIJ de keiharde bindteksten van 
Frank Seberechts, die heten hennne-
ren aan de ellende, het onrecht en de 
miserie, onze Vlaamse kunstenaars 
aangedaan, de zaal inslmgerden, 
werd dat door een aandachtig en 
dankbaar publiek ten zeerste gewaar
deerd Ook het Gemengd Koor Kan-
donklaar (o I V Agnes De Smet) en 
het Sint-Maartensfonds Seheldekoor 
(o I V Jan Fossey) dienen vermeld om 
hun gesmaakte bijdragen 

Wanneer dan bij het eind, de voor
zitter van de Kulturele Kring Jan Pui-
mège Ludgaar Boogaerts, alle aan
wezigen (waaronder o m onze nieu
we pastoor Piet Gijs) dankte voor hun 
aanwezigheid en begeestering, ook 
dank zegde aan alle medewerkers — 
die nog uren nadien van dienst zou
den zijn — voor hun belangloze inzet 
en tevens een oproep deed om talrijk 
aanwezig te zijn op de 11 juh-vienng 
te Brussel en vroeg zeker met verge
ten te vlaggen dan kan men het dave
rend applaus na de Vlaamse Leeuw 
begrijpen Het was het antwoord van 
een dankbaar en tevreden publiek 

De schepen van kuituur F Cauwen-
berghs, die eveneens aanwezig was, 
overhandigde een geschenk vanwe
ge het gemeentebestuur aan Noel De 
Cramer 

N B Dank ook aan diegenen die 
het mogelijk maakten een fijnver-
zorgd programmaboekje aan te kun
nen bieden' w.H. 

Leden en abonnementen Julien 
D'Hoogh 

Public relations Magda Pas-Van 
Belle 

Onze mandatarissen zijn 
Fraktieleider-gemeenteraad Hugo 

Pas 
andere gemeenteraadsleden Paul 

Verhoeven, Marita Schadick-
Stryckers en Jan Vandenfonteyne 

OCMW-fraktieleider Jef Couwels 
Andere raadsleden Magda Pas-

Van Belle en Fons Mathot 
Onze ovenge leden zijn Augusta 

Peeters (feestkomitee), Paul de 
Groote en Hortene Mylemans 

Bevlaggingsaktie 
Wommelgem 

Streefgetai 
130 overtroffen! 

Met alle ronkende verklaringen van 
de jongste dagen op de voorpagina's 
van allerlei kranten, 11 juh-vieringen 
m een St Bernardusabdij en god weet 
waar nog allemaal, waren de ver
wachtingen hoog gespannen. Alles 
zou nu eens geel en zwart zien. 

Heilaas, driemaal heilaas Ook wij 
hier in Wommelgem weten welke 
CVP-ers er een leeuwevlag bezitten 
(en spelen zij geen komedie in de 
toneelkring ,.Vlaams (') en Vroom ('), 
waren zij ook met destijds, zeer lang 
geleden, lid van het Davidsfonds — 
reden toen van ontslag'' een voorzit
ter die met uit de CVP kwam' 

En ondanks dit alles (het streefgetal 
was 130) wapperden er in Wommel
gem op 11 juli 1986 rond twee uur 's 
middags met minder dan 142 leeuwe-
vlaggen' Naam en adres van alle 
vlaggers liggen ter inzage (mits beta
ling ) Streefdoel 1987 150' W.H. 

ANTWERPEN 
JULI 

26 BOOISCHOT: Western- en Country barbecue-bal Orkest The 
Western-Pirats Inkom 50 fr Org VU-Booischot 

26 HOMBEEK: 4de Tuinfeest met raclette bij Wim en Louisa Baetens, 
Heike 50 te Hombeek Org VU-Hombeek-Leest-Heffen 

AUGUSTUS 

2 GEEL: Volksspeleninen rond Taveerne ,,Molenhof", Wildersedijk 
3 te Geel Aanvang 14 uur Org VU-Geel 

3 WOMMELGEM: Fietsen in en rond landelijk Wommelgem voor groot 
enkleinolv Alois Sledsens Halfweg is rustpauze voorzien Vertrek 
lokaal Keizershof (recht over Den Klauwaert) om 14u 15 stipt Einde 
ong 17 uur 

9 GEEL: Samenkomst op het marktplein, 7 uur voor deelnemers Frans-
Vlaanderen weekend Org VUJO-arr Turnhout Inl Joris Sels 
014/58 20 89 

10 WOMMELGEM: Familie-zoektocht doorheen Wommelgem met on
derweg volksspelen Enkele mooie prijzen zijn voorzien Begin 14u 
en einde 17u voorzien in Kastanjelaan4, bijRitaHerbosch Voorde 
liefhebbers knapzak kan meegebracht worden 

16 GEEL: Tropicana-fuif, derde grote fuif met exotische coctails Mo
lenhof, aanvang 20 u Org VUJO-Geel 

30 MERKSEM: 24ste Kunst- en Hobbytentoonstelling 1986 in de turn
zaal van de gemeentelijke basisschool, St Bartholomeusstraat 79 
Van 15tot21 uur Org VlaamseKnngGroeninghe Ookop31/8van 
10 tot 21 uur, 1/9 en 2/9 van 15 tot 21 u 

SEPTEMBER 

6 EKEREN: Sociaal dienstbetoon van 13u 30 tot 14u 30 in zaal De Bo
terham, Veltwycklaan 23, door VU-Ekeren 

L ' 22j met A2 diploma Economi
sche afdeling + laatste jaar A6 Al 
Boekhouden-fiskaliteit (avondleergan
gen), aktief in de jeugdbeweging, vrij 
van militaire dienstplicht en reeds 1 j 
ervaring als bediende, zoekt een be
trekking in het Brusselse of op de as 
Brussel-Ninove-Aalst-Gent Voor ml 
zich wenden tot Senator-Burgemeester 
Dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

Wie heipt? 
Als voorzitter van de Vlaams-Ne

derlandse Communicatie Organisatie 
ben ik bezig met de opnehting van 
een nieuwe organisatie voor ontwik
kelingshulp in de Kalahari-woestijn 
Tot op heden is er in dit gebied weinig 
gebeurd inzake ontwikkelingshulp, al
hoewel de situatie er bijna het ergst is 
van heel Afnka. 

De Kalahan-woestijn neemt elke 
jaar enorm toe in oppervlakte Dat kan 
enkel gestopt worden d m v hulppro-
jekten, die dorre gronden woestijn 
vruchtbaar moeten maken en beplan
ten Waterputten moeten geboord 
worden, we moeten de natuur een 
handje toesteken zoniet is het leven 
van honderdduizenden mensen in ge
vaar 

Daarom zou ik mensen vinden, die 
zich ook achter die initiatief willen 
scharen en mee een hulporganisatie 
willen stichten Vanuit Vlaanderen 
schrijft men aan VNCO, t a v Geert 
De Maerschalek, Antwerpsestraat 
454, 2650 Boom Vanuit Nederland 
VNCO, t a V Geert De Maerschalek, 
Postbus 227, NL-4560 AE Hulst, Ne
derland Voorziene stichtingsdatum 
eind juli 

ZO€K€EC}< 

n Gehuwde vrouw, aktief lid van 
de VU, zoekt dringend deel- of vol
tijds werk als schoonmaakster, 
hulp in huishouden of winkel of an
der werk. Voor inlichtingen zich 
wenden • O Van Ooteghem, Sena
tor, Arm Lonquestraat 3 1 , 9219 
Gentbrugge, Tel 091/30 72 87. 

D Man, 46jaar en wonende in de 
omgeving van Lier zoekt werk. 
Opleiding electriciteit en mecha
nica, extra kennis betreffende hy
draulica, elektronica, microproces
soren, 20 jaar ervanng als sectie
hoofd van een integrale 
onderhoudsdienst bij een in
dustrieel bedrijf Ref nr 1035. 

Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met Senator Joos 
Bomers, via het VNC, Ontvoe
ringsplein 1, 2800 Mechelen, tel 
015/20 95 14 Gelieve het ref.nr te 
vermelden 
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14 m 
Een eerste (voorzichtige) kontaktvergadering 

Milieuproblemen in en rond 
Wondelgem ter sprake 

Te Wondelgem had op initiatief van de plaatselijke KWB een 
eerste kontaktvergadering plaats, met als gespreksthema de 
mil ieuproblemat iek in onze deelgemeente. Een goede dertig 
belangstel lenden waren komen opdagen. 

Een eerste kennismaking en opsomming van problemen, leerde 
alvast dat deze in 3 grote groepen kunnen worden onderverdeeld: 
— de belangrijkste is de milieuhinder afkomstig uit de Gentse 
kanaalzone; 
— vervuiling van de oppervlaktewaters, in casu de Lieve en haar 
vertakkingen; 
— overbelasting van sommige straten. 

Wat de milieuproblematiek van de 
kanaalzone betreft, merkte de VU 
vooraf op dat deze onlosmakelijk ver
bonden IS met de sterke industnalise-
ring, waardoor duizenden mensen 
virerk vinden Zelfs met de meest opti
male zuivenngsmetodes zal Wondel
gem wel nooit de meest hindervrije 
gemeente worden Wat echter niet 
wegneemt dat de bedrijven jarenlang 
verzuimd hebben de technische voor
uitgang inzake afvalzuivering ernstig 
in de praktijk te brengen 

Visgeur... 

Opvallend was wel dat enkel de 
inwoners van Parkstad III last bleken 
te hebben van onuitstaanbare reuk
hinder, gekoppeld aan tranende 
ogen, neusbloedingen, braakneigin
gen en hinder in de slaap Deze 
vaststellingen gebeurden voorname
lijk na de kantooruren en tijdens de 
weekends 

Nu kent iedere inwoner van Won
delgem wel de visgeur en de petro
chemische luchtjes bij verkeerde 
windnchting (meestal van korte duur), 
doch zelfs een aanwezige dokter kon 
uit de gesignaleerde symptonen geen 
andere gevallen uit de omliggende 
buurt aanwijzen 

De milieuverantwoordelijke van 
UCB stelde vast dat veel vermeende 
beschuldigingen aan het adres van 
zijn bedrijf en andere, dikwijls geba
seerd zijn op gissingen en de slechte 
naam uit vroegere jaren Hiermee 
stemde ook een lid van een aanwezi
ge organiatie in die zich beroepshalve 
in de labo-wereld ophoudt 

Proeven en metingen o a van RUG 
zouden zelfs hebtDen aangetoond dat 
de luchtvervuiling hier minder scha
delijk IS geworden voor de gezond
heid dan in de midzestiger jaren 
Spreker somde deskundig de schade
lijke bedrijven op die ofwel een nieu
we, moderne vestiging hebben ge
bouwd, ofwel de produktie van scha
delijke stoffen hebben gestaakt, wat 
dan toch goed kontroleerbaar is 

Vuile Lieve 
De standpunten en klachten om

trent de vervulling van de Lieve wer

den gecentraliseerd door Antoine 
Maenhout (VU) Iedereen was het er
over eens dat deze provinciale onbe
vaarbare waterloop een open riool is 
Bovendien zijn al jaren lang de rudi
mentaire onderhoudswerken met ge
beurd (snoeien van bomen, kappen 
van takken, verwijderen van aanspoe-
lingen, rattenverdeling ) om nog met 
te spreken van de toeslibbing Boven
dien zorgde een totaal gemis aan 
planologisch inzicht ervoor dat deze 
waterloop in Wondelgem bijna volle
dig IS ingesloten door huizen Men 
zou nu met zwaar materiaal door 
tuinen moeten rijden, wat uitgesloten 
IS Enig soelaas zal er maar komen 
met de volledige afwerking van het 
kollektorennet 

Intussen stellen omwonenden vast 
dat bepaalde rumingsfirma's vanop 
de openbare weg hun tanks leegspui
en in de Lieve Er zou een proces
verbaal zijn opgemaakt Toch gaan 
ook de oeverbewoners met geheel 
vrijuit, matrassen, zakken met afval 
enz worden al te dikwijls gewoon 
over de haag gekieperd 

Verkeers(on)veiligheid 
Tenslotte kwamen de verkeerspro

blemen ter sprake 
Volgens de VU zal het gebrek aan 

een gesloten ring rond Gent er blijven 
voor zorgen dat men noodgedwongen 
door bebouwde kernen moet en bij 
druk verkeer alternatieve wegen op
zoekt 

Snelheidsbeperkingen worden ge
makkelijk overtreden In residentiele 
wijken (zoals Parkstad) trachtte men 
daaraan te verhelpen door enerzijds 
wegen ,,doodlopend" te maken — 
waardoor men het probleem gewoon 
verlegde naar de volgende straat — 
en anderzijds door snelheidsbeper-
kende konstrukties 

De inwoners van de Vroonstalle-
straat hadden eveneens bezwaren te
gen het drukke verkeer en vooral de 
hoge snelheid Bovendien is er daar 
een sisleem van eennchtmgsverkeer 
waar veelvuldig tegen gezondigd 
wordt 

Door de aanwezigheid van een 
school vergroot bovendien de kans op 

ongevallen met kinderen indien er 
geen ernstige maatregelen getroffen 
worden Eenrichtingsverkeer en weg
markeringen leiden vaak tot onover
zichtelijke toestanden 

Besluiten 
Als algemene konklusie stelde men 

vast dat allerlei milieudiensten naast 
en tegen mekaar werken, wel van 
goede wil zijn maar ook onderbe-
mand 

Bovendien heeft de slechte staats
hervorming ervoor gezorgd dat aller
lei bevoegdheden versnipperd zijn of 
wachten op uitvoeringsbesluiten of 
nog op het oplossen van de ontstane 
belangenkonflikten 

Ook een algemeen gebrek aan de
gelijke informatie, zowel over mogelij
ke vervuilers als de afdoende stappen 
ertegen is een tweede vaststelling 

Oci( de vaak opvallende eenzijdig
heid van sommige aktiegroepen, wat 
soms leidt tot een weigering om de 
standpunten van anderen m overwe
ging te nemen, kan uitmonden in een 
verkeerd gebruik van aktiemiddelen 
tegen bedrijven waarvan met met ze
kerheid IS geweten of zij een bron zijn 
van vervulling 

Nogmaals wezen zowel de VU, de 
CVP als de bedrijfsmensen erop dat 
de industne in de kanaalzone werk-
verschaffend is en men permanent de 
voor- en nadelen dient af te wegen 

Toch deed dr Van de Kerckhove 
opmerken dat nadelen soms op lange 
termijn kunnen spelen en een kombi-
natie vormen van allerlei faktoren Zo 
IS het volgens cijfers van het AZ 
opmerkelijk hoog aantal gevallen van 
acute onststeking der luchtwegen ver
ontrustend De bedrijfsgeneesheren 
zijn zich daarvan ook bewust en de 
bedrijven zelf hebben er alle belang 
bij de meest moderne technieken 
voor milieuzuivenng toe te passen 
(standpunt UCB en Lumco) 

BIJ een volgende vergadenng zal 
men trachten deskundigen van 
AROL, de bedrijven, RUG, de onder
scheiden milieudiensten en de medi
sche wereld uit te nodigen Deze 
moeten trachten het gebrek aan ken
nis op te vangen vooraleer er kan 
gedacht worden aan tussenkomsten 
en akties bij bedrijven die van milieu
vervuiling verdacht worden 

VU-Wondelgem ziet met belang
stelling uit naar de volgende bijeen
komst, maar stelt vast dat KWB dan 
toch in hoofdzaak organisaties had 
aangeschreven uit de CVP-stal De 
VU was welkom, maar kon zich met 
van de indruk ontdoen dat haar even
tuele afwezigheid dit ook ware ge
weest D.J.S. 

Primeur voor Vlaanderen bij OCIVIW-Zele 

Nieuwe vorm voor 
intensieve tliuiszorg 

Het ruime dienstenpakket dat het 
OCMW van Zele aan de bewoners 
van de gemeente aanbiedt wordt van
af augustus met een nieuwe vorm van 
dienstbetoon aangevuld De klassie
ke gezins- en bejaardenhulp aan huis 
die plaats vindt tijdens de gewone 
werkuren wees uit dat er leemten 
bestonden in de thuiszorg de mor
gen- en avondverzorging van de zieke 
of bejaarde vallen buiten te werkuren 
van de hulpverleners en moeten dus 
in vele gevallen door familie of andere 
bereidwilligers uitgevoerd worden, 
hetgeen vele hulpbehoevenden voor 
belangrijke problemen stelt 

Hulp aan huis 
Het Sociaal Komitee van het Zeelse 

OCMW heeft dan een alternatief uit

gedokterd en dit met sukses verde
digd bij het ministerie van Volksge
zondheid Zele kreeg de toestemming 
om 8 deeltijdse bejaardenhelp(st)ers 
of sanitaire help(st)ers aan te werven 
voor hulp aan huis De nieuwe vorm 
van hulp gebeurt in principe m 2 
tijdsblokken telkens van 2 uur 's 
morgens van 8 tot 10 uur en 's avonds 
van 18 tot 20 uur zodoende is er altijd 
hulp op de ogenblikken dat ze het 
meest nodig is, 's morgens bij het 
opstaan en 's avonds bij het klaarma
ken voor het slapen gaan 

Op zondag wordt er enkel 2 uur 
hulp gegeven m de voormiddag 

De hulp die verder verleend wordt is 
dezelfde als bij de klassieke gezins-
en bejaardenhulp, schoonmaak, ko
ken, wassen, strijken, boodschappen 

e d De bijdrage die gevraagd wordt IS 
dezelfde als voor de gezins- en be
jaardenhulp (barema Ministerie) In 
de meeste gevallen kan ook een tege
moetkoming voor hulp aan derden 
bekomen worden welke dan deze 
kosten dekt Voor verdere inlichtingen 
kunt U Steeds terecht bij de Sociale 
Dienst van het OCMW, tel 
052/55 67 41 of bij de OCMW-raads-
ledenTh Nies, Mare Maes, Dirk Blan-
cquaert, Willy Veldeman en Jaak 
Goossens 

Tijdens de 
Gentse Fleste 

In het gekende ,.Vlaams" adres 
van de Bennesteeg te Gent is er 
gedurende de Gentse Fieste — nog 
tot 28 juli — een Vlaams kafee Wie 
meefeest en dorst heeft kan er tot een 
stuk op de morgen terecht alle 
Vlaamse streekbieren worden er rijke
lijk geschonken Achter de toog de 
VU-afdelingen van Gent-Eekio 

OOST-VLAANDEREN 

Nieuw 
bestuur bij 
VU-Kruibei(e 

Hier het nieuw-verkozen bestuur van 
VU-afdelmg Kruibeke Opmerkelijk bij 
deze bestuursverkiezing was het zich 
spontaan aanbieden van 4 jongeren 
voor het te hernieuwen bestuur 

Voorzitter Jos Cop, Kapelstraat 19 
Ondervoorzitter Rudy Foubert, Wa

randestraat 56 
Sekretans Andre De Sloover, Broek-

dam Noord 18 
Penningmeester Albert De Volder, 

Kapelstraat 21 
Propaganda Rudy Foubert en Frans 

Van Raemdonck 
Organisatie Marita De Schrijver, 

Langestraat 106 en Luk Keppens, Kat-
testraat 168 

Jongerenwerking Filip Verguit, Ar
thur Jansensstraat 5 

Vorming Jos Cop en Rudy Foubert 
Vrouwenwerking Jenny Willems, 

Warandestraat 56 
Leden abonnementen Jos Cop en 

Veerie Van Eetveldt, Nieuwe Kerkstraat 
29 

Overige bestuursleden Emiel De 
Brauwer, Kattestraat 133, Omer Lau-
reys, Vrijheidslaan 4, FlorSteenssens, 
Bazelstraat291, Luk Verbis, Doorn 31 

en Alfons Van Raemdonck, Merca-
torstraat 5, gekoopteerd als ere-
voorzitter en medestichter 

Mandatarissen Luk Verbist, Doorn 
31, VU-gemeenteraadslid en fraktielei-
der, Jenny Willems, Warandestraat 56, 
gemeenteraadslid en Frans Van Raem
donck, Berkenlaan 1, OCMW-raadslid 

Afgevaardigden in het Politiek Kolle
ge Jos Cop, Emiel De Brauwer, Andre 
de Sloover, Rudy Foubert, Luk Kep
pens, Alfons Van Raemdonck en Filip 
Verguit 

Afgevaardigden arr raad naast de 
voorzitter en de sekretans heeft de af
deling Kruibeke nog 5 bijkomende af
gevaardigden voor de raad, nl Rudy 
Foubert, Marita De Schrijver, Omer 
Laureys, Alfons Van Raemdonck en Al
bert De Volder 

Luk Verbist maakt uit hoofde van zijn 
funktie als VU-fraktieleider m de ge
meenteraad ook deel uit van de arron-
dissementsraad Luk Verbist stelde 
zich kandidaat voor het arrondisse-
mentsbestuur en werd afgelopen 
maandag hienn verkozen door de raad 

Jos Cop, voor de tweede maal verko
zen tot voorzitter van de VU-afdeling 
Kruibeke, verklaarde dat het nieuwe 
bestuur, nu versterkt met jonge krach
ten, zich duidelijk politiek zal mani
festeren 

Vooral met het zicht op de gemeen
teraadsverkiezingen van '88 zal het 
bestuur een ernstige inspanning leve
ren om onze jongeren politiek kenbaar 
en herkenbaar te maken voor de plaat
selijke bevolking 

VU-Eekio heeft 
nieuw bestuur 

Op 20 apnl II werd tijdens een alge
mene ledenvergadenng een nieuw 
bestuur gekozen, evenwel zou men 
moeten wachten tot 27 mei voor het ver
delen van de funkties en de samenstel
ling van het nieuw bestuur Zowel de 
verkiezing als de samenstelling van het 
nieuw bestuur gebeurden onder leiding 
en toezicht van de arrondissementsaf-
gevaardigde en ,,peter" van de afdeling 
Ignace Van Driessche uit Lochristi 

Jaak De Muynck uittredend voorzit
ter en met herverkiesbaar gaf de vlag 
over aan Johan Van De Woestijne, die 
m de eerste stemronde rechtstreeks als 
nieuwe voorzitter werd verkozen 

BIJ gebrek aan kandidaten voor de 
job van sekretans, droeg de algemene 

vergadenng aan opdat Jaak De Muynck 
die automatisch deel uitmaakt van het 
bestuur als gemeenteraadslid, de funk
tie van het sekretariaat zou verder zet
ten Uiteindelijk stelde men het bestuur 
voor als volgt 

Voorzitter Johan Van De Woestijne, 
ondervoorzitter Paul Gyssels, sekreta
ns Jaak De Muynck, penningmeester 
Guido De Maere, vrouwenwerking 
Chnst Verhasselt, jongerenwerking 
Kurt Van Hoorebeek, propaganda Wil-
fried Oreel, organisatie Mare Versluys 
en Kanne Van Laere, leden en abonne
menten Magda Bommele 

Gemeenteraadslid en dienstbetoon 
Jaak De Muynck en OCMW-raadslid 
Lieve Verheeke 

Het nieuw bestuur heeft zich voorge
nomen de verjonging en de vernieu
wing verder te zetten en grote aandacht 
te besteden aan de verruiming van de 
afdeling 

Nieuw bestuur 
bij vu-
Groot-Stekene 
Stekene 
Voorzitter Johan van Duyse 
Ondervoorzitter Alfons Dhollander 
Sekretans Mane-Jeanne Gysel 
Penningmeester Ivo De Cock 
Propaganda Alfons Dhollander 
Organisatie Johan Van Duyse 
Jongerenwerking (VUJO) Chantal 

Paelinck 
Dienstbetoon Mane-Jeanne Gysel 
Vorming Arnoud Heyse 
Vrouwenwerking Miriam Hollaert 
Leden en abonnementen Jozef De 

Leenheer 

Overige leden Omer Calle, Rene De 
Bock, Aime Van de Vijver en Liliane 
Kegels 

Kemzeke 
Voorzitter Eddy Van Kerckhove 
Sekretans Jozef De Rycke 
Penningmeester Ivo De Cock 
Propaganda Werner Vlaeminck 
Organisatie Eddy Van Kerckhove 
Dienstbetoon Mane-Jeanne Gysel 
Vorming Eddy Van Kerkchove 
Vrouwenwerking Maria Dhollander 
Leden en abonnementen Jozef De 

Leenheer 
Lid Jozef Eeckhout 
Politiek Kollege 
Voorzitter Astere Vaerewyck 
Sekretans Mane-Jeanne Gysel 
Penningmeester Ivo De Cock 
Ovenge leden Alle VU-bestuursleden 

en mandatarissen 

ZO€K€RC}€ 
n 22j dnetalige A2 electromcus met 
diploma van mannequin en fotomodel 
en diploma Marketing en Reklame 
(Leiden) met 3j ervaring en 5j neven-
aktiviteiten in de vrije radio en de 
amusementswereld, zoekt een pas
sende betrekking liefst m de laatste 
sektor Voor ml zich wenden tot Se
nator-Burgemeester Dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

U 18j ongehuwde juffrouw met diplo
ma personenzorg en kleding zoekt 
een betrekking in het Brussels of ten 
westen van Brussel als keukenhulp of 
poetsvrouw Ze heeft wachttijd bij de 
RVA tot februan 1987 Voor ml zich 
wenden tot Senator-Burgemeester 
Dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04 

D Zoek man of vrouw om mede te wer
ken opbouwen V Z W leeft gn belang, 
moet handen aan 't lijf hebben, event 
vrijstelling stempelkontrole Mog kost 
en inw Tel 03/828 17 61 alle dagen 
tus 8 en 9 uur Vragen naar mevr Moe
renhout 
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VU-Oostkamp 

Braaivleesfestijn, 'n sukses 
Voor de derde maal organiseerde 

de VU-afdeling Groot-Oostkamp haar 
braaivleesfestijn Ondanks het bar
slechte weer was de belangstelling er 
groot Na de barbecue zorgde een 
enthousiaste menigte voor een sfeer
vol zangfeest 

F Mollet dirigeerde voortreffelijk en 
accordeonist M Brengman zorgde 
voor een vlotte begeleiding VU-voor-
zitter Vic Anciaux prees initiatiefne
mer P De Grooteen feliciteerde voor
zitter D Van Besien en alle bestuurs
leden van de plaatselijke afdeling In 

Rouw te Koksijde 
Met leedwezen vernamen wij het 

afstervan van Hendnk Pysson Aan 
de familie bieden wij onze innige deel
neming aan Hendnk Pysson was rus
tend reder Velen zullen Hendrik mis
sen Op mooie zomeravonden netten 
breiend voor zijn villa Zeemansblik 

Hendrik kwam herhaalde malen op de 
VU-lijst van het kanton Veurne-Nieuw-
poort voor de provmcie 

verband met de nationale politiek ver
wees hij naar premier Martens die, bij 
de start van zijn politieke loopbaan 
opkwam voor de rechten van de Vla
mingen en nu zijn eigen volk in de 
steek laat door onverantwoorde kom-
pensaties en eigen machtsbelang 
Senator T Van Overstraeten wees op 
het belang van een langzame maar 
bewuste groei naar de Vlaamse staat 

Het Oostkamps gemeentebeleid werd 
door senator G Van In op de korrel 
genomen 

Met goocheltruks, play-back en 
moppen zorgde A Vandierendonck 
op schitterende wijze voor de ludieke 
noot In zijn slotwoord dankte D Van 
Besien alle bestuursleden voor hun 
inzet en de aanwezigen voor hun 
spontane medewerking De gezellige 
avond liep uit tot in de vroege uur
tjes 

Tijdens de happening werd ook het 
VU-bestuur Groot-Oostkamp voorge
steld Voorzitter is D Van Besien P 
De Groote is sekretans en R Vanren-
terghem neemt de funktie van pen
ningmeesterwaar J Vandenbussche 
IS verantwoordelijk voor de VVM en 
het dienstbetoon wordt verzorgd door 
N Mollet-Soenen Ovenge bestuurs
leden zijn F Collier, R Verstraete, J 
Lemiengere en A Vandierendonck 

WEST-VLAANDEREN 
AUGUSTUS 

2 STENE: 3de Barbecue in , De Vlasschaard", Oudstrijdersplein te 
Stene-Dorp Vanaf 19u Deelnameprijs 250 fr Inschrijving tot 31 juli 
bijP Decloedt059/50 67 41enS Neirynck 059/50 60 91 Org VU-
Stene 

30 WAREGEM: 2de Groot Roosetuinfeest van 's middags tot na mid
dernacht (als voorbereiding tot Waregem Koerse) Spektakel, ont
spanning, spel Ghurchillaan,Waregem,bijEnkDeroose Bijnagratis 
lOOfr (1 nuttiging inbegrepen) Org VU-Waregem 

VU-St.-Andrles 
vernieuwd 

Onlangs werden ook m St -Andnes 
(Brugge) afdelingsbestuurverkiezingen 
gehouden De zes kandidaten werden 
probleemloos verkozen Op de daarop
volgende bestuursvergadering werden 
de funkties verdeeld 

Jean-Pierre Van de Casteele wordt 
voorzitter, Guido Wouters, sekretans, 
Koen De Meyer, penningmeester. Nor-
bert Sampers, propaganda, eerste 
schepen Leys, dienstbetoon, Mau-
rits Vandierendonck, leden en abonne
menten 

In het najaar wordt het ledenfeest ge
houden, vermoedelijk m aanwezigheid 
van senator Toon Van Overstraeten 
Ook de lokale politiek zal van dichtbij 
gevolgd worden 

Flamingantentrip 
Op 15 augustus ast richt Trefpunt 

Groot-Damme in samenwerking met 
VOS en VVVG-Groot-Damme, de 
Vlaamse Ontspanningskring Groot-
Brugge en het Vlaams-Nationaal 
Jeugdverbond Gewest Brugge een da-
guitstap in naar de prachtige Ahrvallei 

Een uitstap van oude en nieuwe 
vnenden(innen), de prijs is zeer sociaal 
— 650 fr — alles inbegrepen met uit
zondering van eten en drank 

Kontaktpunten zijn Trefpunt Groot-
Damme (35 44 63), VOS en VVVG-
Groot-Damme (60 46 99), VOK-Groot 
Brugge (38 35 59), VNJ-J S K 
(33 69 02) 

ZO€KQi;}^ 
' Zelfstandige schilder zoekt werk in de 
omgeving van het Gentse Behangen 
en vloerbekleding, schilderwerk binnen 
en buiten Telefonisch te bereiken na 
20u 72 63 15 Voor verdere inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem, 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking 
van de Nationale Vrouwenraad 

zoekt voor BIK - 1 jaar 
1 licentiaat 
met 
— ruime kenms van derde wereld en situatie van de vrouw 
— bekendheid met NGO s in Vlaanderen 
- redactioneel vlot in het Nederlands 
— grondige kennis van Frans, Engels en Spaans 
- onderzoekservanng (verwerken van studies, literatuur en inter 

views) 
— in staat om zelfstandig te werken 
— bereid tot avondwerk (kompensatieregeling) 
- noties van boekhouden en dactylografie 
- uitkeringsgerechtigde werkloze met licentiaatsdiploma 
- pluralistische ingesteldheid 
De taak zal erin bestaan animatieaktiviteiten op te starten i v m de 
vrouw in de derde wereld evenals de projekten NGO's te benaderen 
1 v m het kriterium vrouw m de projektenkeuze 

1 opsteller A2 
met 
— kennis derde wereld en vrouwenproblematiek 
— zelfstandige korrespondentie kunnen voeren 
- redactioneel vlot in het Nederlands 
- passieve kennis van het Engels en het Frans, Spaans strekt ter 

aanbeveling 
- grondige noties van boekhouden 
— dactylovaardigheid 
- uitkeringsgerechtigde werkloze met diploma Hoger Secundair On

derwijs A2 
— pluralistische ingesteldheid 
De taak is de admimstratieve opvolging van een anunatieprojekt 

Kandidaturen mogen worden ingestuurd (curr vitae) aan 

COS — NVR t a v Cecilia Andersen 
Louizalaan 183 
1050 Brussel 

en dit voor eind augustus 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

13 MUNSTERBILZEN: Feestvergadering door VU-Munster 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel 

Amerikalei 237 
2(X)0 Antwerpen 

na 19 u 03-2388840 
ZINK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN 
o^ ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 
SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 

HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 
PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, Ternat 

Tel 582 2915 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vi|fhuizen 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-212757 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deume-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356475 

P V B A BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

CrZTS STUDIO 
DANN 

^ 1 "• de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ype - o f fse t 
fabrikat ie oms lagen - zakoms lagen 

m ig ros t raa t 128, 9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
teL 052-42 3 3 0 4 - 4239 .16 

02-428 6984 

— Industriële fotog'^afie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraal 36 
1090 Brussel 

ZOéK€Rg€ 
* 20-21 jarige jongedame, diploma 
A2-bediende, zoekt een voltijdse be
trekking Kennis van dactylo-
nederlands, noties van dactylo-Fr. en 
Eng Is stempelgerechtigd Voor inlich
tingen zich wenden O Van Ootegtiem, 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel 091/30 72 87 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 19 93 

Import Export 

* 3-talige licentiate psychologie, 40 jaar, 
zoekt een passende betrekking Voor 
aabiedingen zich wenden O Van Oo
teghem - senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge (091/30 72 87) 

* Zoek man of vrouw om mede te wer
ken opbouwen V Z W leeft gn belang, 
moet handen aan 't lijf hebben, event 
vrijstelling stempelkontrole Mog kost 
en inw Tel 03/828 17 61 alle dagen 
tus 8 en 9 uur Vragen naar mevr Moe-
rehout 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meube l 

Groenstraat 84. 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 4531 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

WIJ t)Ouwen voor u 
sleutel op de deur 

Hou tzage r i j 
DE ROOSE NV. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEfVI 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054 33 11 49 
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„Imkeren is veel meer 
dan het potje honing" 

EREMBODEGEM — Vlaanderen telt op dit ogenblik 
zo'n 5.500 imkers en het ziet er naar uit dat deze vrij 
grote groep nog zal toenemen. Steeds meer jonge men
sen en (pre-)gepensioneerden proberen hun vrije tijd 
aldus zinvol te besteden. Niet slecht bekeken, want bij 
het grote publiek is de drang naar natuurprodukten zeer 
levendig. Nu is imkeren bij ons nooit uit de buurt ge
weest, in elk dorp was er wel een pastoor, een school
meester — misschien wel een wonderdoktoor—die de 
kunst verstond met het bijenvolkje om te gaan en het 
smeuïge goedje leverde dat ons voor borst- en andere 
verkoudheden diende te behoeden. 

IN Erembodegem op de wijk 
Ressebeek ontmoetten wij im
ker Norbert Heeremans Nor-

bert vertelde honderduit over zijn 
grote liefde die hij, reeds in de vier
de generatie, van huize uit mee
kreeg ,,Grootvader bracht mi] bij 
dat bijen zo dol op paardebloemen 
zijn, ik ging ze dan ook in weiden en 
langs wegen plukken om ze op de 
vliegplank van de bijenkasten te 
leggen Meer dan eens hebben 
mijn ouders mij gevonden met en
kele bijensteken " 

Wonderbaar! 
Ondertussen is Norbert Heere

mans een gereputeerde lesgever
imker geworden Met hem een 
boeiend gesprek over het wonder
bare leven van de bijen Of van 
bloem tot potje honing 

N. Heeremans: ,,De aandrang 
om imker te worden ligt vooral in 
het verlangen om de familie een 
potje honing te kunnen aanbieden, 
maar als men het leven van de bij
en een beetje beter kent dan wordt 
men vooral geïnteresseerd door de 
zeer grote rol die bijen in de natuur 
spelen voor de bestuiving voor 
land- en tuinbouw en het behoud 
van interessante biotopen 

Theoretisch gezien kan iedereen 
die over een tuin beschikt imker 
worden Men kan zich bij een im
ker, een bijen volk vragen of kopen 
Ook worden er ieder jaar bepaalde 
markten ingericht waar men bijen 
verkoopt Daar kan men zich een 
korf of een bijenkast aanschaffen " 

WIJ: Een bijenvolk, wat is dat? 
N. Heeremans: ,,Een bijenvolk 

IS een kast, vroeger was dat een 
korf, met ongeveer 50 tot 70 dui
zend bijen en aan het hoofd een ko
ningin Dat IS het vrouwelijk wezen 
dat de eieren produceert van febru
ari tot juli, op het ogenblik van de
ze cyklus legt de koningin elke dag 
ongeveer 2 000 eitjes De meeste 
bijen die geboren worden zijn werk-
bijen Dan heeft men in de zomer 
ook enkele honderden darren per 
kast, de mannelijke bijen Die zijn 
er om de koningin te bevruchten 
gedurende de zwermperiode De 
zwermperiode strekt zich uit vanaf 
mei tot juli De darren worden al
leen geduld tijdens de zomer, van
af april tot augustus Na die perio
de worden ze uit het volk verwij
derd en wordt hen geen voedsel 
meer aangeboden door de werkbij-
en Deze jagen de darren gewoon 
buiten, dat noemt men de dar-
renslag De koningin wordt in haar 
leven slechts éénmaal bevrucht 

waarna ze op bruidsvlucht vertrekt 
Drie, vier dagen na de paring be

gint zij eieren te leggen Na 21 da
gen komen uit die eitjes jonge 
werkbijen " 

WIJ: Wordt tussendoor ook 
honing verzameld? 

N Heeremans ,,Dat loopt ei
genlijk door mekaar maar op het 
ogenblik dat een kast zich gaat ver
menigvuldigen, dat ze gaat zwer
men, produceert het volk welis
waar minder honing 

De normale leeftijd van een ko
ningin kan drie, tot vier jaar bedra
gen in tegenstelling tot een gewo
ne vrouwelijke werkbij, die in de zo
merperiode maar 6 tot 7 weken 
leeft De winter overleven ze ech
ter helemaal, dan kan ze 6 tot 7 
maanden meegaan Dus een bij 
die in september geboren wordt 
kan tot de volgende maart-april le
ven, maar een bij die in de zomer 
geboren wordt, werkt zich werkelijk 
op die 6 tot 7 weken kapot " 

WIJ: Kunnen er twee koningin
nen in eenzelfde korf geboren 
worden? 

N. Heeremans: ,,Als er twee ko
ninginnen in eenzelfde korf gebo
ren worden gaan ze elkaar bekam
pen tot er een overleeft, afgaat de 
tweede zwermen Die vertrekt met 
een gedeelte, enkele duizenden 
bijen en ontstaat er een nieuw volk 
Normaal vertrekt eerst de oude ko
ningin Er kan uiteindelijk maar eén 
koningin overblijven " 

WIJ: De belangrijkste bezig
heid is het verzamelen van de 
honing. 

N. Heeremans: „De haalbij gaat 
de nektar opzuigen en komt ermee 
naar de kast gevlogen Nektar is 
nog geen honing en bevat 70 tot 80 
th water Daar geeft ze de nektar 
af aan de jonge bijen, zij nemen 
hem op en gaan die dan in de cel 
opstapelen Daar worden er be
paalde enzymen aan toegevoegd 
zodat de specie nog maksimum 18 
tot 201 h vocht bevat Vervolgens 
jagen de bijen een luchtstroom 
door de kast om de nektar in te dik
ken Dat wil zeggen, het teveel aan 
water wordt opgelost door verdam
ping " 

WIJ: Hoe lang duurt de perio
de dat bijen nektar naar de korf 
brengen? 

N. Heeremans: ,,/n onzestre
ken moet men onderscheid maken 
tussen lentehoning en zomerho-
ning De lentehoning is een zeer 
lichte honing, hier in deze streek 
staan er enorm veel wilgenkatjes 

en bloesems van kerselaars, appe
len, peren en krieken Die honing 
IS zeer licht van kleur, ongeveer de 
kleur van smout, heeft een zeer 
aangename smaak en is zeer 
zacht Dit in tegenstelling tot de zo-
merhoning, deze wordt verzameld 
vanaf einde mei tot einde juli Die 
honing is bij de verbruiker met zo 
gegeerd, omdat hij sterker is en 
donkerder van kleur Hij is echter 
waardevoller omdat hij uit een veel 
grotere verscheidenheid van bloe
men geoogst is " 

WIJ: Etiketten vermelden 
soms: honing afkomstig van die 
of die bloemen. Is dat dan werke
lijk te achterhalen? 

N. Heeremans: ,,Men kleeft 
nogal gemakkelijk een etiket op ho
ning en zegt dan bv acaciahoning 
of klaverhoning Maar in onze 
streek kent men alleen gemengde 
honing Ook wordt soms honing 
verkocht voor vb acaciahoning, 
die blijft vloeibaar Maar eigenlijli 
gaat het dan om gewone vreemde 
honing, die opgewarmd werd bo
ven de 40° Daardoor gaat er zeer 
veel van zijn eigenschappen verlo
ren en blijft vloeibaar In bepaalde 
winkels kan je alle soorten honing 
kopen, van alle kleuren en smaken, 
maar daar is veel ingevoerde ho
ning bij Opletten dus''' 

WIJ: Waar is een bij nog goed 
voor? 

Slingeren 
WIJ: Ondertussen verzamelen 

de bijtjes nog altijd honing. 

N. Heeremans: ,,De zomer-
dracht loopt normaal tot 20-25 juli 
Dan IS het ogenblik gekomen dat 
de imker de honing afneemt Hij 
gaat dan de honing slingeren Slin
geren wil zeggen, de raten waarin 
de honing zit uit de kasten nemen 
en ontzegelen De bijen hebben op 
de raten een laagje was aange
bracht, dat de imker wegsnijdt, 
daarna plaatst hij de honingraten in 
een slinger, een zwierder Door de 
middelpuntvliedende kracht wordt 
de honing eruit gezwierd, en kan hij 
opgevangen worden, waarna hij 
door een zeef gegoten wordt en in 
potten verzameld De weken tus
sen het slingeren en het inpotten 
wordt het rijpen van de honing ge
noemd De honing verandert in die 
tijd van kleur en ook van smaak 
Maar er wordt absoluut mets aan 
toegevoegd Die honing is zuiver " 

WIJ: Dan kan hij gegeten 
worden? 

N. Heeremans: ,,Vanaf einde 
augustus kan men bij de imker een 
potje honing halen Als de honing 
goed verzorgd is, droog en koel be
waard wordt, kan hij gemakkelijk 
een paar jaren meegaan zonder de 
minste problemen De konsument 

Norbert Heeremans voor zijn bijenhuis ,, Met bijen is het zoals met men
sen " 

N. Heeremans: ,,Het belan
grijkste werk van de bijen is onte
gensprekelijk hun bestuivingwerk 
Die waarde is honderdvoudig keer 
groter dan dat beetje honing dat wij 
oogsten Vergeet met dat ieder jaar 
een zeker aantal volken gevraagd 
wordt om in serres geplaatst te wor
den Spijtig genoeg is dat zeer ne
fast voor de bijen zelf, zij vliegen 
zich voor een groot gedeelte dood 
tegen het glas of de plastiek Toch 
hebben bepaalde teelten, ik denk 
aan de aardbeien en frambozen 
onze bijen nodig >" 

moet voor een zaak opletten als 
hij in een potje honing met een 
vochtige lepel roert kan die achter
af beginnen gisten, want honing 
trekt vocht aan Een open pot in 
een koelkast of in een vochtige kel
der laten staan is dus af te raden " 

WIJ: Wie honing zegt, denkt 
ook was... 

N. Heeremans: „S/yen t)esc/7//c-
ken over wasklieren en hebben de 
mogelijkheid om honing tot was om 
te zetten Met die was gaan de bij
en een volwaardig raat bouwen, de 
gekende zeshoekige figuren Die 

was wordt gebruikt om kaarsen te 
gieten, verwerkt te worden tot 
boenwas, in de tandheelkunde en 
in tal van andere nuttige toepassin
gen Werkelijk een bij is veel meer 
dan alleen maar de producent van 
het potje honing waarmee wij ons 
gesprek zijn begonnen " 

WIJ: Kan een imker leven van 
zijn bijen? 

N. Heeremans: ,,Bij ons in 
Vlaanderen zijn er weinig mensen 
die zich uitsluitend met de bijen-
teelt bezig houden De reden daar
voor IS te zoeken in de wisselvallig
heid van ons klimaat In bepaalde 
landen waar men op een stabiele 
jaarlijkse opbrengst kan rekenen 
kan men van een beroep spreken 
BIJ ons gaat het uitsluitend om een 
hobby De normale opbrengst 
wordt geschat tussen de Wen 15 
kg , men kan eens betere jaren 
kennen Dit jaar wordt het waar
schijnlijk beter " 

„Huisdier" 
WIJ: Hoe beoordeelt de over

heid de imkers? 
N. Heeremans: ,,De bij is ge

rangschikt onder de huisdieren, 
het vernietigen van een bijen-
zwerm is dus strafbaar Op dit 
ogenblik is er vanwege de land- en 
tuinbouw terug meer interesse 
voorde bijen, omdat men eindelijk 
begint te beseffen hoe belangrijk 
de bijen zijn voor de instandhou
ding van de natuur en de bevruch
ting van land- en tuinbouwgewas-
sen De bijenteelt hangt af van het 
ministerie van Landbouw De im
kers zijn verzameld in de Vlaamse 
Imkersbond, die onze zaken ook 
behartigt Wij beleggen maande
lijks een vergadering om onze le
den meer kennis van het imkeren 
bij te brengen En wij zouden geen 
Vlamingen zijn moesten wij elk jaar 
met onze feestvergadering heb
ben 

Bepaalde jaren hebben de im
kers ook een bescheiden subsidie 
vanwege de EEG ontvangen In 
1984 kregen we 1 ECU (ong 43 fr) 
per bijenkolonie Verleden jaar zijn 
die subsidies naar bepaalde onder
zoeken gegaan " 

WIJ: Wat zijn de problemen 
van de Vlaamse imker? 

N. Heeremans: „Debijenziekte 
en de verloedering van ons milieu 
Nu met het wegbermendekreet 
met meer zoveel mag gespoten 
worden resten nog steeds de pesti
ciden in de landbouw Chemische 
besproeiing treft met alleen de bij
en maar ook de fruitaanplantingen, 
de veldbloemen en de bloesem van 
alle soorten bomen Ondoordach
te besproeiing kan een massale bij-
ensterfte als gevolg hebben " 

WIJ: Voor een leek is een bij 
een beest met een angel... 

N. Heeremans: ,,Natuurlijk wor
den ook WIJ regelmatig geprikt door 
de bijen maar de meeste imkers ra
ken echter immuun aan zo 'n steek 
De prik doet nog wel pijn, maar 
zwelt met meer op Toch blijft het 
opletten geblazen, want met bijen 
IS het zoals met mensen er zijn er 
die zeer agressief zijn en er zijn er 
die hun territonum op een haast 
vriendelijke wijze verdedigen Of 
alle mensen zo werkzaam en nut
tig zijn als de bijen is een andere 
vraag " 

(M.V.L.) 
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