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Niet vergeten op Vlaanderens feestdag 

Hang de leeuwevlag uit! 

11 juli 
11 juli: feestdag of strijddag? 
Voor wie de lange termijn overschouwt, is er wel reden tot 

feesten. Hendrik Conscience gaf in 1838 — acht jaar na de stich
ting van België dat latine zou zijn — de eerste opstoot tot de 11 juli-
romantiek die zo beslissend is geweest voor de verdere Vlaamse 
Beweging. Van toen tot nu, vanuit het arme mensen-Vlaanderen 
van de negentiende eeuw tot vandaag is eerst de redding en later 
de vooruitgang van het Vlaamse Vlaanderen bijna mirakuleus te 
noemen. Wie dat wil feesten kan het doen, onbezwaard. 

Op de korte termijn is er weinig reden voor de feestvlag. Het vel 
van de grieventrommel stond zelden zo strak gespannen. Afge
zien van de jarenlange judasserij met Happart is er nog altijd de 
regelrechte schande van de Brusselse toestanden, met de dreiging 
dat ze uitgesmeerd worden over Vlaams-Brabant. Voor Cockerill-
Sambre was en is er meer geld dan voor de Kempense koolmijnen. 
De kompensaties, de overheidsbestellingen, het geld voor weten
schappelijk onderzoek en noem maar op worden vorstelijk ge
bruikt om Wallonië op te krikken, leder gemiddeld Vlaams gezin 
betaalt jaarlijks zijn aandeel van zestigduizend frank in de 120 
miljard die naar het Zuiden verhuizen. Het franstalig onderwijs 
doet verder aan potverteren, terwijl het Nederlandstalig krimpt 
onder de St.Annalast. En zo kan men doorgaan... 

Wat daarbij zou moeten treffen, wat een aandachtig bui
tenstaander onmiddellijk treft maar wat de Vlamingen zélf blijk
baar over het hoofd zien, is de wanverhouding tussen de feitelijke 
macht waarover zij kunnen beschikken en de politieke macht die 
zij maar opbrengen. 

Er zijn méér Vlamingen dan er Denen zijn of Noren, Ieren of 
Zweden. Vlaanderen behoort tot de industriële top-tien van de we
reld en draagt het ekonomisch zwaartepunt van België. De Vla
mingen vormen de demokratische meerderheid in dit land. Zon
der hun belastingen, hun arbeid, hun spaargeld zou het konink
rijk verdwijnen in de bodemloze put die het gedolven heeft. 

Desondanks wordt Vlaanderen bedrogen, uitgezogen, geklei
neerd en bespottelijk gemaakt. Hoe is dat mogelijk en wie is daar
voor verantwoordelijk? Waar ligt de oorzaak, dat van zoveel po
tentiële macht zo weinig politiek gebruik wordt gemaakt? 

De Walen? De Walen zijn anders dan wij, daarom niet beter of 
slechter. Zij hebben met zich mee de Belgische staatsstruktuur. De 
Waalse politieke kaste is verslaafd aan de prebenden en voor
rechten die deze struktuur haar nog altijd waarborgt en waaraan 
zij nooit zal verzaken zolang zij daartoe niet gedwongen wordt. 

Waarom wordt zij daartoe niet gedwongen? Omdat Vlaanderen 
er zich laat van weerhouden, gebruik te maken van de macht die 
het heeft: de ekonomische macht, de macht van de arbeid en de 
spaarzin, en vooral de macht van de demokratische meerderheid. 

Men moet de verantwoordelijkheid voor de weigering de 
Vlaamse macht te gebruiken, op de juiste plaats leggen. In Vlaan
deren zelf. Bij de politieke vertegenwoordiging van Vlaanderen. 
Bij diegenen onder de Vlaamse politici, die weigeren onze demo
kratische meerderheid te hanteren als instrument van macht, van 
rechtvaardigheid en billijkheid. 

Een lichtpunt aan de 11 juli-hemel dit jaar is de verhoogde aktie 
en waakzaamheid van de strijd- en kultuurverenigingen. Zij ver
tegenwoordigen een belangrijk deel van het Vlaamse volk. Hun 
vastberadenheid en vasthoudendheid — die wij verhopen voor de 
toekomst — kan van beslissende betekenis zijn. 

Want beter dan z'n tijd te verdoen aan de klaagmuur en z'n 
energie aan de grieventrommel, is de volgehouden inspanning om 
de Vlaamse meerderheid het besef van haar macht te geven. En 
de politieke meerderheid van die Vlaamse meerderheid een gewe
ten te schoppen, dag aan dag en zeker op stembusdag. 

De Vlaams-nationalisten moeten de predikers, de bouwers en de 
aanwenders zijn-van macht: de demokratische macht van de 
meerderheid. Niet om ze onrechtvaardig en onzindelijk op ande
ren te laten drukken. Maar als een macht die bevrijdt, zowel voor 
Vlaanderen als Wallonië. tvo, 

Gej-

Dit land der dwazen 
Indien de bewering ,,Gouverner, c'est prévoir." 

juist is, dan moet men konkluderen dat er helemaal 
niet geregeerd wordt. 

Het lijkt er steeds meer op dat hier een stelletje 
dwazen aan de macht is. 

JE kan natuurlijk niet op alles 
voorbereid zijn. Neem nu die 
vakantiegangers die dins

dagavond in Herborn (West-
Duitsland) lekkere ijsjes aan het 
verorberen waren, tot plots een 
tankwagen het salon binnenreed. 
Waarop een verschrikkelijke knal 
volgde met vermoedelijk tientallen 
doden en gewonden. Zoiets was 
niet te voorzien. 

Vorige week vrijdag daverde de 
Antwerpse Linkeroever, toen het 
chemische bedrijf BP de lucht in
ging. De schade bleef er beperkt 
tot enkele gewonden en veel ka
pot glas. Zoiets was moeilijk te 
voorzien. 

Maandag publiceerde ,,De 
Standaard" de inhoud van een 
Amerikaans rapport waaruit bleek 
dat BR-3, de oudste kernreaktor 
van het land, niet meer voldoet 
aan de uitbatingsvoorwaarden en 
dat de veiligheid niet langer ge
waarborgd was. Bovendien raakte 
bekend dat de ontmanteling van 
de nukleaire opwerkingseenheid 
in Dessel minstens vier keer zo
veel zal kosten als oorspronkelijk 
geraamd; sommigen voorspellen 
zelfs dat de afbraak evenveel zal 

bedragen als de bouwprijs I Zoiets 
was slechts ten dele te voorzien. 

Dinsdag startte in de Sovjetunie 
het proces over de Tsjernobyl-
ramp, nu ruim een jaar geleden, 's 
Avonds waren op de televisie beel
den te zien van de blijvende gevol
gen van deze katastrofe om en 
rond de ongelukscentrale: dode 
bomen, troosteloze zandvlakten 
en een verlaten stad. Zoiets was 
eigenlijk toch wel een beetje te 
voorzien. 

Rampen zijn van alle tijden en 
zullen nooit helemaal vermeden 
kunnen worden door het nemen 
van voorzorgsmaatregelen. Dit 
ontslaat de verantwoordelijken 
echter niet van de dwingende 
plicht alles in het werk te stellen 
om de risiko-faktor tot een mini
mum te herleiden. En dit is nu 
vaak niet het geval. Het geklungel 
met de evakuatie-weg op de Lin
keroever, het draaiende houden 
van de Doel met oververmoeid en 
te weinig personeel, het volbou
wen van bepaalde zones met be
drijven die hoogst gevaarlijke pro-
dukten verwerken, het doorlaten 
van eksplosieve transporten in 
woonkernen, enz. zijn illustratief 

voor de tergende achteloosheid. 
Hic et nunc weet men nog 

steeds niet waar men met al het 
nukleaire afval moet blijven en om 
de myte van ,,kernenergie is het 
goedkoopst" hoog te houden, 
wordt de afbouwkost van kerncen
trales zwaar onderschat. Alhoewel 
men nu reeds met stelligheid kan 
voorzien dat dit ons voor ontzag
lijke problemen zal plaatsen, met 
steeds meer en groeiende risiko's. 

Blijkbaar zijn deze feitelijkheden 
nog niet doorgedrongen tot een 
reeks beleidsverantwoordelijken, 
vermits de druk om toch de bouw 
van Doel V te beginnen, alsmaar 
nadrukkelijker wordt. Sommige 
franstalige politici lieten zelfs ver
staan dat zij Vlaanderen in dit ver
band als een soort nukleair testge
bied beschouwen! „Hallucinant", 
noemde VU-voorzitter Jaak Ga
briels deze gedachte. 

België is inderdaad een land 
van dwazen. Alleen maar jammer 
dat er niet eens een vluchtweg 
bestaat. Waarheen zouden we 
trouwens lopen? 

(pvdd) 

Kleinkunst-
archief 

Het rijke Vlaamse Klein-
kunst-archief dreigt ver
loren te gaan aan Neder
land. Jos Geerts slaakt 
een noodkreet. 

Op biz. 24. 
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... en WIJ 
De redaktie ontvangt graag brieven 

voor de lezersrubriek. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven. De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen. 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

De redaktie 

ONDANKS ALLES 

Muziekonderwijs 

Ene musikoloog uit Peer komt er
aan met een hervormingsplan voor 
het muziekonderwijs. 

Natuurlijk wanneer iemand zo maar 
tot minister wordt gebombardeerd 
verwacht zijn baas (Martens) wel van 
hem dat hij zijn steen-tje bijdraagt tot 
de CVP-PVV-bezuinigingen. 

Die van Peer — samen met zijn 
akolieten — heeft de mond vol van 
rekonversie (wat is dat?) maar wat hij 
voorheeft met het muziekonderwijs Is 
afbraak van Kuituur en ruikt naar 
broodroof (eigen specialiteit). 

En gaan die van de overkant ook 
snoeien in hun muziekonderwijs? Dat 
ziet ge van hier tot Peer. 

Politieke benoemingen 

Daar Is ene Georges bij. Eens niet 
meer aanvaard door de CVP als volks
vertegenwoordiger voor Hasselt, ver

vangen door een andere onbesproken 
Georges. 

Opgevist door de Tweekerkenstraat 
en nu benoemd tot sekretarls-gene-
raal van Nationale Opvoeding notabe
ne. 

Staking overheidspersoneel 

Hoe durven de CCOD-aanhangers 
met eisen op straat komen wanneer 
zij de CVP-PVV steunden bij de jong
ste parlementsverkiezingen. Ze wa
ren toch tevreden met Martens en zijn 
bezuinigingsplannen of niet? 

Broodprijs 

Waarom kost een brood hier 48 fr. 
en 35,50 fr. In Nederland? De CVP-
PVV vermindert al jaren de koop
kracht van de kleine man (laat het 
inkomen van de bezittende klasse 
stijgen) en laat prijzen der goederen 
lustig omhoog gaan. 

Over H. wil ik mijn pen niet leeg-
schrijven. Dat heerschap is dit niet 
waard I 

Ondanks alles, blijf maar roepen, 
Vlaming: 

Leve Martens en zijn Vlaamse laf
aards. 

Georges Pleters, Herk-de-Stad 

WERKWIJZE 

Op de zestigste IJzerbedevaart kon 
Ik niet aanwezig zijn. Deze reaktle 
slaat dus enkel op de Informatie die ik 
op radio en TV kon bekomen. 

Ten eerste. Het optreden van het 
Vlaams Blok miste waardigheid en 
moet daardoor worden afgekeurd. 

Ten tweede. Paul Daels deed een 
uitval naar de minister van Binnen
landse Zaken maar spaarde de mein
edige huidige eerste-minister. Mein
edig ja, want Wilfried Martens was 
ooit spreker op de weide. Hij werd niet 
nominatim aan de kaak gesteld. Bij 
hem en niet bij een Waals minister ligt 
de fout. 

Ten derde. Toen voor tien jaar een 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn: AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR — ZINK 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASVERWARMING 
Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten. 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

. ' DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

^baan brugge oostkamp^ 
^». 050/35 74 04 / 

ernstige poging tot federale door
braak werd ondernomen, spaarde 
Paul Daels noch de Volksunie, noch 
haar toenmalige voorzitter. 

Vlaanderen eerst, Vlaanderen één, 
maar wanneer bepalen wij onze werk
wijze? j . Nells, Boechout 

OP DE BARRIKADEN 

Hallo, hallo, hallo, wat krijgen wij 
nou met al dat tekstiel en al die mooie 
meisjes. Weet U dan niet dat Vlaande-
rens Kunstonderwijs in nood is? 

Gelukkig waren Hugo Schiltz en 
Nelly Maes „alert" genoeg om samen 
met andere kollega's-parlementariërs 
ons uit de nood te helpen. 

Foei, foei met al die meiden. De 
kranten stonden bol over „de maat bij 
ons is vol, Theo met zijn krol, dacht: 't 
Is toch allemaal brol". 

Al woont „Wi j" op de „Barrikaden", 
nu staan de Vlaamse kunstenaars op 
de barrikaden. 

Wanneer een artikel over 't Vlaams 
Muziekonderwijs. Stof voor 10 bladzij
den ,,Wij"! 

Janpleter Blesemans, 
direkteur gem. Muziek-, 
Woord- en Dansschool. 

HET KAN OOK ANDERS 

Ik ben het niet eens met wat ITCB-
direkteur L. De Cock In het goed 
gedokumenteerde tekstlelnummer 
van ,,Wij" (25 juli j.l.) verklaart over de 
kampanje ,,Dlt is Belgisch". 

Natuurlijk Is het juist dat het tekstiel 
geen louter Vlaamse aangelegenheid 
is. Iedereen die een beetje geschiede
nis kent weet best dat Henegouwen 
en Luik een eigen tekstieltradltie had
den en hebben. Ik laat hierbij de vraag 
open in hoeverre het geen Vlamingen 
waren die deze daar in gang hebben 
gestoken. 

Een kampanje als ,,Dit is Belgisch" 
Is een optie zoals een andere maar 
dan een Belgisch unitaire en boven
dien de minst kleurrijke en de minst 
moeilijke. Een eigen Vlaamse buiten
landse handelspolitiek vraagt durt en 
verbeelding maar zal op lange termijn 
evengoed, zoniet beter renderen dan 
een Belgische. 

Het begrip „België" wordt al te 
vaak bezwaard met een ongelukkig 
koloniaal verleden afgedaan en als 

kunstmatig, goed voor een Belgen
mop, Manneke Pis... 

Terwijl Vlaanderen wat tekstiel be
treft een naam is: eigentijds, maar 
gestoeld op een traditie van degelijk
heid en ernst die oud is maar niet 
oubollig; dat bewijzen de suksesvolle 
kreaties van tal van Vlaamse bedrij
ven. 

Chinezen en Laplanders leren waar 
Vlaanderen ligt is even gemakkelijk 
en moeilijk als hen leren waar België 
ligt. Dat een land als Schotland op dat 
vlak minder kompleksen heeft dan 
Vlaanderen bewijzen de produkten 
die ,,Made in Schotland" over heel de 
wereld gebruikt worden. Ik denk daar
bij aan de lekkere konfituur ,,Made in 
Scotland" die de ontbijttafel van mijn 
familie opvrolijkt. Geen klandestien 
potje marmelade maar een verzorgd 
produkt ,,by appointment of her ma
jesty the Queen". 

P.L., Hofstade 

NEGEREN 

De redaktie van de VNOS moet wel 
bijzonder veel moeite gedaan hebben 
om, bij de reportage van de 60ste 
IJzerbedevaart in haar uitzending van 
29 juni, geen enkele keer het VNJ in 
beeld te nemen. 

Zowel bij het filmen van de massa, 
als bij een beeldimpressie van de 
bloemenhulde, verstond men „de 
kunst" het puik van onze Vlaamse 
jeugd die in massa te Diksmuide aan
wezig was, net buiten beeld te laten, 
bij de reportage over het jongste 
Vlaams-Nationaal Zangfeest is mij 
trouwens hetzelfde opgevallen. 

Het Vlaams-Nationaal Jeugdver-
bond Is de enige nationalistische 
jeugdbeweging in Vlaanderen, die 
naam waardig. De Groot-Nederlandse 
gedachte en waarden als trouw, ka
meraadschap, discipline en stijl staan 
hoog in het vaandel geschreven. 

Het VNJ groeit omdat er In deze 
materialistische tijd nog iets anders bij 
de jeugd leeft dan Torhout-Werchter, 
tot spijt van „progressieve" kringen. 

De redaktie van de VNOS zou er 
veel beter aan doen het publiek een 
waarheidsgetrouw beeld van onze na
tionalistische jeugd te geven i.p.v. het 
VNJ konstant te negeren bij elke ma
nifestatie. 

Jan Smolders, Neerpelt 

q — N STUDIO 
X J L / D A N N 

- 02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraet 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

FERAUTO 
Auto-onderdei9n„ 
Ferenczl Jozefr™ ' 
Herentalsebaan 550:r: 
2220 Wommelgem. :rr*:" 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u. van maandag 
tot zaterdag. 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE • 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66,83.86 
AFD OKEGEM-9471 

Leopoldsiraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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FLAG 

Herman 
Candries: 
Vlaamse 
regering 
zwijgt... 

,,De Vlaamse regering laat uit
stekende kansen liggen voor de 
industrie om de konkurrentie tus
sen de buitenlanders te bevorde
ren en zo de industriële kompen-
saties te optimalizeren.", stelt de 
Vlaamse Vereniging voor Lucht
en Ruimtevaart (FLAG) bij monde 
van voorzitter Herman Candries 
In een mededeling. Erger nog, de 
Vlaamse regering wenst blijkbaar 
geen gesprek op gang te brengen 
over de wensen van de Vlaamse 
industrie naar aanleiding van het 
komende meerjarenplan van het 
Belgische ministerie van lands
verdediging I 

Op het pas gesloten internatio
nale luchtvaartsalon van Le Bour-
gef was FLAG aanwezig met liefst 
twintig Vlaamse bedrijven. FLAG 
reeg daar wel het tiezoek van 
Wathelet, voorzitter van de Waal
se regering, maar niet vanwege 
de Vlaamse regering. Nochtans 
kijken de grote luchtvaartkonstru-
tuers uit naar wat er in België zal 
gebeuren m.b.t. de defensie-be
stellingen. 

Candries heeft namens FLAG 
de jongste jaren in zijn kontakten 
met buitenlandse vliegtuigbou
wers altijd beklemtoond dat de 
Vlaamse industrie meer dan 60% 
van de industriële kompensaties 
wil. „De Vlaamse regering neemt 
die eis over, maar maakt die blijk
baar niet hard via partikuliere 
kontakten met de vliegtuigbou
wers. Nochtans is dat konkrete en 
praktische DIRV-aktie, die met
een werk op de plank kan bren
gen". 

FLAG roept de Vlaamse rege
ring op de Belgische defensiebe
groting niet goed te keuren, in
dien niet aan de Vlaamse eisen 
inzake de luchtvaartindustrie is 
tegemoet gekomen. 

Het lijkt erop dat Trends-hoofd-
redakteur Frans Crols inderdaad 
gelijk had, toen hij aan de redak-
tie van die blad zei dat de Vlaam
se regering bestaat een groepje 
onbenullen dat „gebakken lucht" 

m 

verkoopt •<•*',•; rt ''m 

Demokratie 
Daags na de uitspraak van mi

nister Michel, dat de regering 
„voorlopig" niet zou optreden te
gen Happart, schreef VU-voorzit-
ter Jaal< Gabriels een vlammen
de brief aan PVV-voorzitter Neyts 
en CVP-voorzitter Swaelen. 

„Ook U zult, net als ikzelf, on
getwijfeld tijdens de komende da
gen het woord voeren op enkele 
Guldensporen-vieringen", ver
moedt Gabriels. En hij wenst zijn 
kollega's daarbij veel geluk toe. 
Hoogstwaarschijnlijk zullen zij het 
daarbij eveneens hebben over 
het dolgedraaide Happart-dos
sier. „Hef zou ten overstaan van 
uw toehoorders eerlijk zijn, indien 
U ierzake de lafhartigheid van uw 
eigen parlementsfraties en minis
ters aan de kaak stelt.", aldus de 
VU-voorzitter. Want tot op heden 
laten zij betijen. 

,,Vergeef me, waarde kolle-
ga 's, maar ik walg van deze hypo-
krisie: enerzijds stoere praat ver
tellen op Vlaamse manifestaties, 
maar anderzijds in de praktijk de 
elementairste Vlaamse belangen 
negeren. Erger, sinds maanden 
miskent de regering — waaraan 
uw partijen steun verlenen — de 
uitspraken van alle Belgische en 
internationale rechtbanken", zegt 
Gabriels. En dit is een trieste zaak 
voor ons demokratisch rechtsbe
stel. 

Als historikus herinnert Jaak 
Gabriels er de CVP- en PVV-
voorzitter aan dat de herdenking 
van de Guldensporen-slag, die 
inderdaad de eerste aanzet bete
kende tot een demokratischer be
stel in Vlaanderen, ook in dit ver
band aktueel en zinvol blijft... 

NUFSSg? 
Senator Oktaaf Meyntjens 

Gabriels, 
historikus 

• Vrijdagavond deed er zich 
een zware ontploffing voor bij 
het bedrijf ,,BP Chemicals" op 
de Antwerpse Linkeroever. Hoe 
reageerde de bevolking? 

,,Een deel erg paniekerig, een 
ander deel zeer onvoorzichtig. 

Paniekerig door het feit van de 
talloze gebroken ruiten, deuren 
die uit het slot waren gelicht, enz. 
De overigen repten zich naar de 
plaats van het onheil, niet bewust 
van de mogelijke gevaren. 

Waardoor in zeer korte tijd ruim 
500 mensen samengetroept ston
den op de verbindingsweg naar 
het bedrijf. 

• Heeft het rampenplan ge
werkt? Welke bedenkingen 
hebt U daarbij? 

,,Luidens de pers zou dit plan 
gewerkt hebben, met name faze 
4. 

Wij konden echter ter plaatse 
vaststellen dat het gemeentebe
stuur niet eens officieel niet ver
wittigd was. Bovendien zagen wij 
hoe agenten het verkeer regelden 
om de toegestroomde kijklustigen 
toegang te verlenen naar de 
plaats van de ontploffing! Daar
door was de snelweg, die nota 
bene de enige verbindingsweg is, 
volkomen geblokkeerd. Tot de 
pechstroken toe. 

Men kan zich de vraag stellen 
of faze 4 misschien betekent: de 
baan vrijmaken voor de ramptoe
risten..." 

• Eén van de problemen bleek 
het gebrek aan evakuatiewe-
gen. U hebt daar sinds lang 
voor gewaarschuwd? 

,,Inderdaad. Ik interpelleerde 
reeds in 1982 over de gevaren 
van deze petrochemische indus
trieën en het gebrek aan een 
tweede vluchtweg. 

Deze ramp heeft duidelijk het 
hoogst dringend karakter van 
deze tweede vluchtweg aange
toond. Jaar na jaar ondervroegen 
wij daarover de minister van bin
nenlandse zaken. Steeds op
nieuw vroegen wij of er misschien 
eerst een ramp diende te gebeu
ren... Amper drie weken geleden 
stelde ik deze vraag opnieuw, 
maar hij verwees naar de minister 
van opoenbare werken. 

Hopelijk opent deze bijna-kata-
strofe eindelijk de ogen van de 
verantwoordelijke ministers I'' 
• Hoe werd de bevolking voor
gelicht over de mogelijke gevol
gen van deze eksplosie? 

,,lnde gemeente Zwijndrecht is 
de bevolking op geen enkele ma
nier en op geen enkel ogenblik 
ingelicht over de gevaren van 
deze nabijgelegen petrochemi
sche bedrijven. Ook het schepen-
kollege gaat niet vrijuit, vermits zij 
toch dient te waken over de veilig
heid?! In_dit verband werd on
langs nog een VU-motie goedge
keurd in de gemeenteraad. 

Wij zijn ons bewust van de 
noodzaak dat deze bedrijven be
staan, maar hebben steeds aan

gedrongen op voldoende voor
zorgsmaatregelen. Teneinde de 
bevolking op een efficiënte ma
nier voor te lichten. Opdat zij 
zouden weten welke maatregelen 
moeten genomen worden in geval 
van een ernstig ongeval. 

De feiten bewijzen nu dat dit 
inderdaad onontbeerlijk is." 

• Voelt U zich, als bewoner van 
de Linkeroever, eigenlijk nog 
wel veilig? 

,,Gelukkig beseft het grootste 
gedeelte van de inwoners niet in 
welke gevaarzone zij eigenlijk wo
nen. Ons inziens zou het noch
tans onverantwoordelijk zijn — en 
de feiten bewijzen het — dat men 
de bevolking onwetend laat over 
de noodzakelijk te nemen maatre
gelen. 

Goede voorlichting zou in ieder 
geval voor diegenen die wél be
seffen welke risiko's eraan ver
bonden zijn, een bepaalde ge
ruststelling zijn. Te weten wat 
men moet doen in een geval zoals 
vorige vrijdag. 

Wij menen dat de nationale, 
provinciale en gemeentelijke 
overheid in samenspraak met de 
bedrijfsleiding van de diverse pe
trochemische bedrijven en van de 
kerncentrale van Doel, biezonder 
vlug een doeltreffend en haalbaar 
rampenplan moeten opstellen. 

Ik hoop alleszins nog deze 
week daaromtrent in de Senaat te 
kunnen interpelleren." 

/MENSEN.N 
""NIEUMS 

Tijdens zijn rondreis door Rwanda feliciteerde Boudewijn de Koning 
de regering van dit land, omdat zij onlangs amnestie verleend had aan 
leden van enkele religieuze groepen. 

Wanneer zal Boudewijn I dergelijk amnestie-gebaar kunnen toejui
chen ten gunste van de zg. ,,zwarten" in eigen land? (foto Beiga) 

Wissel 
Sinds jaren hoopt CVP-kamer-

lid Jozef Dupré op een minister
postje. Om dit doel te bereiken 
heeft hij zich het imago aange
kweekt van de Vlaamsgezinde 
jongen binnen zijn partij. 

Het spelletje is oud en bekend: 
aanwezig zijn op IJzerbedevaar
ten en Guldensporenvieringen, 
op windstille momenten met cij
fers zwaaien over de benadeling 
van Vlaanderen, in interviews ver
klaren dat het zo niet langer kan... 
Tot puntje bij paaltje komt en er in 
het parlement moet gestemd wor
den: Dupré keurde steevast het 
optreden van deze anti-Vlaamse 
regering goed, daarbij zijn eigen 
verklaringen inslikkend. 

Dat het truukje nochtans werkt, 
blijkt ook nu weer. Gemeen
schapsminister Akkermans 
wordt nadrukkelijk verzocht zijn 
ambt neer te leggen. (Boze ton
gen beweren dat dit een gevolg is 
van de onthullingen in de onder-
zoekskommissie van de Vlaamse 

Akkermans 
stapt op 

Raad over het gefoefel met de 
Groene Gordel en de vermeende 
rol van Akkermans in dit ver
band...) 

Ht CVP-partijbestuur heeft dit 
minister-mandaat nu toegewezen 
aan Jos Dupré en vanaf oktober 
mag deze Kempenaar eindelijk 
met een E-nummerplaat rondtoe-
ren. Dupré had daartoe zelfs een 
privé-steunkomitee opgericht om 
zijn diepgekoesterd verlangen 
kracht bij te zetten. Wel moet hij 
al het kabinetspersoneel van Ak
kermans overnemen en degenen 
die hij echt niet wil, zullen een 
jobke krijgen in een nog op te 
richten maatschappij .. 

Notarissen 
VU-volksvertegenwoordiger 

Nelly Maes schreef eveneens 
een open brief, maar dan aan de 
Federatie van Belgische notaris
sen. Onderwerp is de ,,11-juli-
feestdag der Vlamingen". 

Zij verbaast er zich over dat in 
de akten-verkoop van apparte
mentsgebouwen nog steeds staat 
vermeld: ,,aan de appartementen 
mag enkel de Belgische vlag ge
hesen worden of voorgehan
gen..." Deze fomiule staat in de 
verschillende basisakten (regle
ment) bij de voorwaarden voor 
verkoop. Nelly Maes: „Ter gele
genheid van de 11-juli-viering durf 
ik U met aandrang verzoeken 
deze clausule te schrappen." 

De notarissen-federatie doet er 
goed aan spoedig op dit VU-ver-
zoek in te gaan, vermits de leeu-
wevlag al bijna vijftien jaar offi
cieel erkend is als vlag van de 
,, Nederlandstalige kultuurge-
meenschap" van dit land. Tenzij 
deze clausule een addendum is 
van de bepaling dat je geen die
ren mag binnenhalen in een flat
gebouw... 

'm 

Nelly Maes: 

schrappen 
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H. eruit" f f 
Het CVP-ledenblad ZEG is op 

zeldzame momenten een verba
zende publikatie. Vorige weel< bij
voorbeeld, toen vi/ij het lioofdarti-
kel „Vakantie? Toch waakzaam 
blijven" onder ogen l<regen. 

Terecht wordt daarin gesteld 
dat nog een hele reeks politieke 
problemen een oplossing moeten 
krijgen tijdens de komende we
ken, „Oplossingen die met de 
grootste zorg moeten worden 
voorbereid en doorgevoerd." 

Als allereerste prioriteit stipt 
ZEG de Voerense mallemolen 
aan: „De zaak H. Voor de CVP 
moet de minister van Binnenland
se Zaken uitvoeren wat beslist is: 
H. eruit. Zelfs al kost dat de poli
tieke kop van PSC-voorzitter Ge
rard Deprez." 

Stoere taal, als naar gewoonte. 
Want hic en nunc is Happart nog 
steeds en volkomen ten onrechte 
dienstdoend burgemeester van 
Voeren. Bij gratie van de rege
ring, die tot nader order wordt 
gesteund door de CVP! 

En de CVP-goeverneur van 
Limburg? Die is ondertussen met 
de noorder- of zuiderzon verdwe
nen... 

Guldensporen 
Zaterdag viert Vlaanderen fees

telijk (en vermoedelijk zonnig) zijn 
hoogdag. Dit gaat gepaard met tal 
van manifestaties, bijeenkomsten 
en verklaringen. Te veel om in dit 
korte bestek te vermelden. 

Merkwaardig is dat de herden
kingsfeesten van deze memora
bele veldslag, uitgerekend 685 
jaar geleden, duidelijk niet gebon
den zijn aan de 11de juli zelf. Er 
wordt gefeest van halfweg juni tot 
medio juli, waardoor sommige 
sprekers meer dan een half dozijn 
redevoeringen af te werken krij
gen. 

Zo ook partijvoorzitter Jaak Ga

briels. Zondag was hij te gast op 
de nationale VU-Guldensporen-
viering in Heule (zie ons verslag 
op biz. 8). De weergave daarvan 
in enkele kranten viel best te 
pruimen. Alleen de BRT „schitter
de" door afwezigheid en pres
teerde het om geen melding te 
maken van de inhoud van Ga
briels' toespraak. 

Daarover opgebeld, antwoord
de de BRT-radioredaktie dat zij dit 
jaar geen woord zouden zeggen 
over de 11-juli-verklaringen van 
politici. De hoofdredaktie had be
sloten uitsluitend aandacht te be
steden aan de standpunten van 
de Vlaamse strijd- en kultuurfond-
sen. Wat onbegrijpelijk en joerna-
listiek niet verdedigbaar is. Ver
onderstel immers dat bv. de PW 
plots zou stellen een radikaal 
Vlaamse koers te varen of de VU 
zou oproepen tot meer Belgische 
eenheid... 

Blijkbaar mogen wél politieke 
boodschappen rond 1 mei of 
"Kerstmis of Rerum Novarum op 
de BRT vermeld worden. Omtrent 
de Vlaamse feestdag is dit taboe! 

Wapenhandel 
Nelly Maes, het VU-lid van de 

kamerkommissie die een onder
zoek instelt naar de illegale han
del in wapens en munitie, heeft 
andermaal haar slag thuisge
haald. 

Een drietal weken terug had zij 
in een brief bij voorzitter Bour
geois aangedrongen op een ver
lenging van de werkzaamheden 
van deze onderzoekskommissie. 
Vorige week woensdag werd haar 
eis ingewilligd, ondanks het aan
vankelijk protest van de franstali-
ge partijen. De onthullingen en 
verklaringen van de voorbije da
gen dwongen de andere verte
genwoordigers echter tot het 
goedkeuren van Maes' verzoek. 

De senaatskommissie is nu ein
delijk ook uit de startblokken ge-

TJjdens het afgelopen weekeinde troepten meer dan 100.000 roek-liefhebbers samen op de festivalweiden 
van Torhout en Werchter. Onder een verzengende hitte luisterden zij, doorgaans liggend, naar het beste wat 
er aktueel in dit genre te horen valt. De hulpdiensten van „Het Vlaamse Kruis" hadden de handen vol met 
het verzorgen van zonneslachtoffers. 

De puike organisatie stond andermaal garant voor een vlot verloop zonder één noemenswaardig incident. 

schoten. Zoals bekend wil men 
dubbel werk vennijden en daar
om werd bestoten in een eerste 
ronde de journalisten die rond 
deze materie gepubliceerd heb
ben, aan het woord laten. 

Vorig week woensdag hoorde 
de senaatskommissie Jean-Paui 
Collette, redakteur van Le Soir. 
Hij stelde onomwonden, op vraag 
van VU-fraktieleider Paul van 
Grembergen, dat sommige hoog
geplaatste ambtenaren én politici 
wel degelijk op de hoogte moeten 
zijn geweest van enkele onwette
lijke wapenleveringen. Ook vertel
de Collette dat er bij FN een 
speciale groep werkzaam is om 
de leveringen van wapens naar 
allerlei landen te „regelen"... 

Leo Wouters 
L EO WOUTERS behoorde 

tot de beperkte groep 
mensen zonder wie de 

Volksunie niet zou bestaan. Dat 
hij later van de partij Is wegge-
groeld en er zelfs een tegen
strever van werd, kan zijn histo
rische verdiensten en de be
langrijke rol die hij gespeeld 
heeft In het Vlaams-natlonalls-
me niet verminderen. 

Hij was nu eenmaal zo, Leo 
Wouters. Rechtlijnig, te paard 
op hoge principes, daarenbo
ven een Kempenaar van het 
slag dat bekend staat om zijn 
onverzettelijkheid. Hij was 
meer een bewegings- dan een 
partijman. Zo'n mensen hebben 
wel eens last met partijen, en 
hun partij met hen. 

Reeds In het VNV verzaakte 
Leo Wouters vrijwillig aan een 
toprol, omdat hij zijn Dietse 
overtuiging niet graag Inruilde 
voor het federalisme. Met de 
Volksunie kwam de breuk na 
Egmont, alhoewel de barst al 
vroeger zichtbaar was. Hij Is 
dan bij het Vlaams Blok gaan 
staan, een bijt waarin hij wel
licht de Iets minder onwennige 
eend was omdat hij er meer een 
simboolfunktle had dan de rol 
van voorman. 

Zijn partijpolitieke aanhanke

lijkheid of afstandelijkheid Is 
trouwens een slecht criterium 
om het leven en de verdiensten 
van Leo Wouters te meten. 

Hij kwam uit een tijd en een 
midden waar gelovig zijn en 
Vlaamsgezind zijn vrijwel slno-
nlem waren. Hij behoorde tot de 
generatie die sterk de Invloed 
van Dosfel onderging en die 
openbloelde In het AKVS. De 
hoge Idealen van zijn jeugd, 
samengevat In de kernspreuk 
„Ie dien". Is hij zijn leven lang 
trouw geweest. 

Na de repressieperiode 
woonde hij een tijdlang In de 
benepen omstandigheden van 
een berooide Intellektueel die 
een nieuw leven moest opbou
wen. De moeilijke materiële om

standigheden maakten van hem 
geen verbitterd of moedeloos 
man. Wel Integendeel behoorde 
hij onmiddellijk tot de allereer
sten die de Vlaams-natlonale 
kop weer opstaken. De onbuig
zame Kempische ruggegraati 

In het kerngroepje dat het 
grote avontuur van de Volks
unie begon, was hij de bezieler 
bij uitstek. Jarenlang schreef 
hij geregeld In dit blad — dat 
toen nog „Volksunie" heette — 
het hoofdartikel. Hij was geen 
groot redenaar, In de klassieke 
betekenis van het begrip. Maar 
bij ledere van zijn ontelbare re
devoeringen had hij een aan
dachtig gehoor, dat onder de 
Indruk kwam van zijn kalm be
toog en vooral van de hoge 
bezieling waarop het gedragen 
werd. Ze zijn talrijk, de veerti
gers en vijftigers van alle slag 
en pluimage In de Volksunie, 
die zeggen „weetje, Leo Wou
ters heeft me naar de partij ge
bracht". 

Hij zou waarschijnlijk wel eni
ge moeite hebben met het ere-
saluut dat hij van ons krijgt. We 
geven het hem, moeiteloos. 
Wel Integendeel: vanuit een 
blijvende erkenning en achting, 
over tegenstellingen heen. 

Na de vakantie gaan de werk
zaamheden verder. In de VSA 
wordt ondertussen met spanning 
uitgekeken naar de verklaringen 
van kolonel Oliver North, de 
hoofdrolspeler in Irangate. 

Vlaamse 
NMBSaaa 

Het Verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel (WO) heeft 
in een mededeling gereageerd op 
de beroering die ontstaan is over 
de NMBS. Tijdens het weekeinde 
besliste de NMBS-direktie ener
zijds dat de investeringen niet 
volledig zullen gestopt worden, 
maar anderzijds dat er tijdens de 
komende jaren liefst 15.000 ar
beidsplaatsen zullen sneuvelen 
bij de spoorwegen. 

Het VVO meent dat een grondi
ge financiële sanering van het 
spoor slechts mogelijk is door een 
rechtvaardiger aanrekening van 
de door het spoor geleverde dien
sten. Dat geldt in de eerste plaats 
voor het pendelverkeer, die nor
malerwijze veel duurder zou moe
ten aangerekend worden dan nu 
het geval is. De onkosten daar
van, zo zegt het VVO, zouden 
moeten aangerekend worden aan 
de werkgevers. Ook het goede
renverkeer moet opnieuw beke
ken worden. 

In zijn konklusie wijst het VVO 
andermaal op de kommunautaire 
komponent van het tekort bij het 
spoor: „Als In Wallonië met de
zelfde maatstaven wordt gemeten 
als in Vlaanderen bij de perso
neelsverdeling kan de NMBS het 
met 10.000 man minder doen." 

Besluitend stelt het VVO: „Om
dat van „de lat gelijk leggen" bij 
het spoor niets in huis komt, staat 
het VVO er op dat de NMBS 
opgesplitst wordt in een Vlaamse 
en een Waalse maatschappij, met 
eigen rekeningen en eigen finan
ciële verantwoordelijkheid." 

Zo heeft verkeersminister De 
Croo het waarschijnlijk nog niet 
bekeken. 

...en Brusselse 
MIVB 

Eind juni ondernam het Taal 
Aktie Komitee (TAK) een toch wel 
heel merkwaardige en spitsvondi
ge aktie. In aanwezigheid van een 

gerechtsdeurwaarder ging een 
TAK-verantwoordelijke aan de lo-
ketbedienen van de MIVB twee 
eenvoudige vragen stellen. 

Uit het proces-verbaal van de 
gerechtsdeurwaarder blijkt dat er 
op de 20 gekontroleerde verkoop-
spunten amper 4 waren waar de 
bediende de gestelde vragen in 
het Nederlands kon beantwoor
den. Op 2 andere punten bleek de 
loketverantwoordelijke een pas
sieve kennis van onze taal te 
bezitten en op de 14 overige 
plaatsen verstond men geen 
woord van het gevraagde en bleef 
men elk antwoord schuldig. 

Dit betekent dat in liefst 80% 
van de gevallen de kennis van 
onze taal van zwak tot totaal on
bestaande is. Nochtans is de 
Maatschappij voor Brussels Inter-
kommunaal Vervoer eer\ publieke 
rechtspersoon en dus onderwor
pen aan de wet op het taalgebruik 
in bestuurszaken. D.w.z. dat be
dienden in Brussel die in kontakt 
komen met klanten het Frans en 
het Nederlands machtig zijn. Dit 
is dus niet het geval. 

Bovendien, zo merkt TAK te
recht op, geldt deze eis duidelijk 
wél voor de Vlamingen, waardoor 
dit noch min noch meer een hoge
re aanwervingsvoorwaarde is 
voor de Vlamingen in openbare 
dienst. Blijkbaar voert de MIVB 
terzake een Nols-politiek. 

TAK stuurde haar resultaten 
door aan de bevoegde voogdijmi
nister, Herman De Croo. Met de 
eis dat er alle buitenpersoneel 
van de MIVB aan een nieuw taal-
eksamen zou worden onderwor
pen. ,,Elk personeelslid dat niet 
aan de taalvoom/aarden voldoet, 
moet naar de binnendienst wor
den venvezen." 

„Binnenkort Is het 11 juli en 
zullen ook door de Vlaamse 
meerderheidspartijen opnieuw 
ronkende verklaringen worden 
afgelegd over de Vlaamse auto
nomie. Luister naar mijn woor
den maar kijk niet naar mijn 
daden. In de praktijk wordt, met 
de i tllzwijgende Instemming 
van i'eze Vlaamse regerings
partijen, de reeds zo beperkte 
Vlaamse autonomie elke dag 
uitgehold." 

(Kommentator S.H. In „De Financieel 
Êkonomische Tijd van 3 juli '87.) 
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Nieuwe plannen voor de NMBS 

Worden Spoorwegen 
afgebouwd ? 

De jongste weken kwamen de Spoorwegen bij herhaling in het nieuws. De 
malaise zit diep. Na maandenlang touwtrekken kwam de supermanager en 
redder „Paelinck", die had het echter vlug bekeken en bedankte toen bleek dat 
gezond beheer bij de NMBS onmogelijk was wegens de politieke bemoeienissen. 
Sindsdien stapelden de onheilsboodschappen elkaar op; het astronomisch tekort 
van de NMBS, de herstrukturering van het IC/IR-net, het vernietigend SOBE-
MAP-rapport enz... 

IET alleen in ons land zijn 
de spoorwegen het zor
genkind. Ook in Neder

land wil men enkele miljarden 
besparen en 2.500 personeelsle
den laten afvloeien. Daarbij moet 
men weten dat er in Nederland 
slechts 27.000 spoormannen zijn 
of iets meer dan de helft van bij 
ons. 

De huidige direkteur-generaal 
van de NMBS Etienne Schouppe 
(CVP, en gewezen kabinetschef 
van Paula D'Hondt) wil op vijf jaar 
15.000 personeelsleden laten af
vloeien, waarbij vooral de onge
schoolden zouden getroffen wor
den want volgens de direkteur-
generaal is er een tekort aan 
geschoold personeel. 

Door natuurlijke afvloeiing en 
brugpensioen zouden zo'n 
10.000 mensen kunnen verdwij
nen en voor de overige 5.000 pleit 
Schouppe voor een herstrukture-
ringsfonds dat herscholing moge
lijk maakt. 

Nieuwe plannen 
Steeds opnieuw worden plan

nen gemaakt en hermaakt die de 
situatie moeten verbeteren. De 
bedoelingen zullen wel goed zijn 
maar de realiteit is dat de NMBS 
permanent kliënteel verliest. 
Waar in 1985 na de invoering van 
het IC-IR-plan het aantal reizigers 
per km lichtjes steeg en 
6.572.000 bereikte viel dit aantal 
in 1986 terug tot 6.059.000. 

Er ligt nu weer een nieuw her-
struktureringsplan ter tafel om het 
IC-IR-net te herschikken zodanig 
dat het aanbod beter afgestemd 
zou zijn op de vraag. De NMBS 
verklaart de daling van het aantal 
reizigers in 1986 door de verla
ging van de benzineprijzen. Maar 
is dat een afdoende verklaring? 

Het nieuwe plan voorziet dan 
ook opnieuw de sluiting van 75 
stations en stopplaatsen waarvan 
er 53 gelegen zijn op 19 lijnen die 
zouden gesuprimeerd worden 
wegens onvoldoende reizigers. 
Er zouden ook 6 stations her
opend worden die voor 1984 meer 
dan 100 reizigers per dag had
den. Men kan zich echter afvra
gen waarom men ze dan destijds 
gesloten heeft. In Wallonië is zelfs 
de aanleg van een nieuwe lijn 
voorzien van Houyet tot Jemelle. 
Het waarom is ons onbekend! 

Het plan bevat verder een aan
tal mooie principiële opties die 
echter vaag en algemeen blijven 
en die we in het verleden ook al bij 
herhaling hebben gehoord: een 
klantgerichte kommerciële aan
pak; de klant een aantrekkelijk 
kader bieden en aangepaste in
stallaties ; grotere bezettings
graad nastreven tijdens de stille 
uren en de week-ends enz... 

Investeringen 
Om deze algemene principes 

te realiseren zal men echter niet 
zonder belangrijke investeringen 
kunnen. Nochtans heeft de Kom
missie voor Overheidsaankopen 
geadviseerd de investeringen 
drastisch terug te schroeven tot 2 
miljard in 1988 en tot nul in 1989 
en 1990. Dit is een onbegrijpelijk 
en onverstandig advies dat wel
licht ook niet zal gevolgd worden 
maar kenmerkend is voor de 
mentaliteit van sommige verant
woordelijken ten overstaan van 
het openbaar vervoer. 

Herstrukturering en sanering 
zijn uiteraard nodig. De verliezen 
zijn onaanvaardbaar hoog, maar 
men moet de ware oorzaken aan
pakken die te vinden zijn in de 
overdreven bureaukratisering, 

abnormale sociale voordelen, de 
politieke benoemingen en de 
oversindikalisering waardoor elk 
efficiënt beheer wordt belet. Niet 
langer investeren betekent voor 
elke onderneming, dus ook voor 
de NMBS, de doodsteek en leidt 
tot nog grotere tekorten op ter
mijn. Wat er nodig is zijn precies 
aangepaste en gerichte investe
ringen samen met een echte kom
merciële aanpak op professionele 
basis en een beheer zoals dat 
door privé-bedrijven wordt toege
past, d.w.z. dat er geen plaats is 
voor politiek geklungel. 

De Volksunie heeft steeds 
een positieve houding aange
nomen ten overstaan van het 
openbaar vervoer en een nieuw 
dossier is in voorbereiding dat 
eind augustus aan de pers en 

Heeft ACEC 
noa toekomfit ? 
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Verschitfend® Waalse ministers waaronderde 
'''CB-premims hebben zich de voorbije 

"bogen over de problemen en de toe-
•^Qktieven van ACBC. Zij werden bij-
'^- ,,wonderboy" Oavignon, die de 

andeethouder? „de Soclété Gé-
?" vertegenwoordigde, 
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Tegelijkertijd met de NMBS-af-
bouw wil men ons de TGV opdrin
gen waarvan de financiële gevol
gen onbekend zijn, om van de 
ekologische schade nog te zwij

gen! (foto De Mattre) 

de publieice opinie zai worden 
voorgesteld. We zullen hierbij 
ook niet voorbij kunnen aan de 
grote onevenwichten die op dit 
vlak bestaan tussen Vlaanderen 
en Wallonië, want zelfs het 
openbaar vervoer heeft in dit 
land een aantal merkwaardige 
kommunautaire trekjes... 

André Geens 

d ^ ^ ^ e d r t j * aan de aismbei 
trek* m al 2ij« in\É)&d aanwertilt 
om zijn öande«l t& behouden ol op 
te frekl<eti. Vafidaar de dmk vaïi 
vooral dè PRLom Do«l V ts bestek 
]m, dit betekent wor ACEC 7 
mtljafd fr, &m opdrachtes over 5 
^ar gebreid en AC£C irelql 
„zonder déas beslelüng gaan 8Ö0 
|(*s ve!lOï€fi". 

Onxé stotfte vraag- komt er ooK 
nog éefl Doel VI eir Tihatïge Vï 
enz. <m ACEC In teven te hou' 
den? M e n het bedrijf e-r «a af die 
Jaren niet irt geslaagd is ïe overie-
ven zonder de feifineniandse 
mai*t zal b&i hert wefticht flooit 
hkkeni 

Ook op het vJak van bei apen-
taiar v0mmr verwacht ACEG be-

steingeft, o.fn. 1$ 
voor bovengrondse 

metro te Bfussel {t miljard f?.| en 
het QeautomatiseÈKl séc^svetvóer 
te Luïk (it miljard ft. over 7 jaar). 
Inzake tóiekonwunlka^e Mellen 
sommige Waalse ministers dat (fe 
besparing ingevolge de recertte 
bestelng (10 miljard fe,) in Watfo-
nti moet terechtkomen voor on
derzoek en omwikkefin^. 

Waar islp de Vlaassse strate* 
giet Ooit al gehoord van een sa* 
mötkömsl ^ n Vlaamse miniistera 
uit de nallortale en ̂ ^aamse rege-
""r> samen rm leden van de 

sifee om een Vlaamse indus-
'"•'tegle te bef^iet* inzake 

iest^lingen? HatuurlIjK 
'-•^okdeonaanvaard' 
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^ LINGSINFLATIE 
• Het hoeven niet steeds ne
gatieve berichten te zijn die 
ons vanuit de ontwikkelings
landen bereiken. Het IMF pu
bliceerde vorige week een 
overzicht waaruit blijkt dat de 
inflatie In het Zuiden vorig jaar 
een stuk lager lag dan In '85: 
globaal gezien daalde de Infla
tie van 163 % naar 86 %. 

Dit positieve feit, dat voor 
een niet onbelangrijk deel ver
klaard wordt door de afgeno
men inflatie In het Noorden, 
heeft zich vooral in Latljns-
Amerlka voorgedaan. In Ar
gentinië was deze daling spek-
takulair. De afgenomen Inflatie 
die in Brazilië de ekonomie 
tijdelijk Het herademen is daar
entegen In 1987 al terug ont
aard in hyperflatle. 

Ook Ik Afrika nam de Inflatie 
af, maar in Azië bleef ze op het 
relatief lage peil van 6,5 9t. 

INVESTERINGS-
KRACH 
• De jongste jaren wordt de 
wakkere spaarder regelmatig 
gekonfronteerd met rekordno-
teringen op zowat alle Wester
se beurzen. De Leuvense prof. 
Baeck schrijft in het jongste 
nummer van de Leuvense Eko-
nomische Standpunten dat de 
spektakulaire stijgende beurs
koersen negatieve effekten op 
de ekonomie zullen hebben. 

Als gevolg van de toevloed 
van geld naar de Westerse 
beurs zijn de koersen sterk 
gestegen, maar dat heeft niet 
noodzakelijk een hogere waar
de van de aktiva (die de aande
len vertegenwoordigen) tot 
gevolg. 

Dit uiteengroelen Is feitelijk 
een kloof tussen de financiële 
wereld en de reële ekonoml-
sche wereld. Deze kloof weer
spiegelt een onevenwicht In 

y y de ekonomie, dat zich via de 
^™ mechanismen weerspiegelt in 
y ^ gigantische overheidstekor-
^ ten en ruime spaaroverschot-
Ud ten t.o.v. de investeringen. 
f y | Dat dergelijke onevenwich-
r ^ ten tot bruuske korrekties, 
^ zoals de beurskrach van 1932 
^ 3 '" ^'11 Street, kan leiden 
^ S wordt door de monetarlsten 
^ ontkend. Het zal de toegeno-
l^y men groep beursbeleggers al-
Ims vast een zorg zijn. 
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• Uit een verslag van de Ver
eniging der Banken blijkt dat 
er zich in 1986 een flinke stij
ging van de hypotekaire kre
dietaanvragen doorgezet 
heeft, en wel met 90,8 % t.o.v. 
1985. In de eerste maanden 
van '87 zet deze stijging zich 
door, maar dan wel in minder 
spektakulaire termen. 

De meeste aanvragen slaan 
op de aankoop en/of verbou
wing van bestaande gebou
wen. Heel wat meer kredieten 
worden gevraagd voor ge
mengde dossiers: aankoop 
met verbouwing. 

BIJ andere financiële Instel
lingen Is deze trend niet zo 
eenduidig. Doorgaans wordt 
bij deze Instellingen een toe
name in de aankoop van wo
ningen genoteerd, die meestal 
een lagere waarde hebben dan 
bIJ de banken. 

9 JULI 1987 
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Kamerlid Jan Caudron: 

„Waalse artsen schrijven 
voor met losse hand" 

In tegenstelling tot de wetgevende vergadering waarvan hij deel uitmaakt, wist 
Jan Caudron het voorbije zittingsjaar af te ronden met een orgelpunt. Zijn betoog 
over het stijgend gebruik van klinisch biologische onderzoeken en de merkwaar
dige verschillen hierbij tussen Vlaanderen en Wallonië baarde alom opzien. 

Lange tijd werkte hij reeds aan dit dossier. Maar op zijn vele vragen naar 
korrektere inlichtingen en statistische gegevens verkreeg hij nooit een bevredi
gend antwoord. 

GEEN nood evenwel. Ruim 
14 jaar was de Aalstenaar 
beroepshalve In de medi

sche sektor werkzaam geweest. 
Zijn vele relaties van toen werden 
nu waardevolle informanten. 

En dat het uiteenlopend ge
bruik van de klinische biologie 
niet zomaar het zoveelste kom-
munautair apothekersweeg-
schaaltje is, wordt al snel duide
lijk. De omzet van de klinische 
biologie steeg van 9 miljard in 
1975 tot 15 miljard in 1980 en 
ruim 28 miljard in 1986! 

Smeergeld 
De vele ingrepen van verschil

lende regeringen om de stijgende 
konsumptie tegen te gaan, ver
mochten dus niets. Dat moest ook 
minister Dehaene toegeven. ,,Het 
staat vast", aldus Jan Caudron, 
„dat de lineaire tariefverminderin
gen die bedoeld waren om de 
overkonsumptie te stoppen, deze 
integendeel heeft gestimuleerd." 

Verder is er ook de agressief-
kommerciële verkoopstechniek 
van een aantal gehaaide fabrikan
ten van klinisch-chemische appa
ratuur. Deze werkt de overkon
sumptie op een kriminele manier 
in de hand. 

Een voorbeeld verduidelijkt dit. 
Bepaalde apparatuur van zo'n 1 è 
10 miljoen fr. wordt slechts renda
bel vanaf het breal< even point 
van 10.000 analyses per jaar. Een 
ziekenhuis, dat deze apparatuur 
in feite niet nodig heeft, laat zich 
toch overdonderen door de ruime 
financieringsfaciliteiten van de fir
ma. Erg snel worden dan de ont
ledingen van een paar honderd 
per jaar opgedreven tot 15.000. 
Kwestie van rendement. ,,Dit 
mooie zakencijfer wordt bereikt 
omdat de direktie de artsen ver
plicht, bij de meeste patiënten 
een minimum aantal testen voor 
te schrijven." 

Jan Caudron aarzelde niet on

omwonden uit te halen: „Hier 
stelt men zich niet de vraag over 
nut of noodzaak van een juiste 
ziektediagnose. Alleen de plat-
kommerciële opbrengst speelt 
hier een rol, gestimuleerd door 
het niet geringe smeergeld dat er 
meestal aan vasthangt." 

Driemaal! 
Dit soort praktijken doet zich 

evenwel meer voor in Wallonië 
dan in Vlaanderen. En aldus be
landen we op het kommunautaire 
aspekt. 

Een eerste aanduiding ver
kreeg het kamerlid bij de firma's 
die reagentia verkopen. Deze rea
gentia staan rechtstreeks in ver
band met de hoeveelheid uitge
voerde analyses en dus met de 
omzet. Welnu, verschillende 

bronnen bevestigden Caudron 
dat hun omzet van reagentia er 
als volgt uitziet: 25 % in Vlaande
ren, 25 % in Brussel en 50 % in 
Wallonië. 

Verder staat het vast dat de 
huisartsen van de provincies Na
men, Luxemburg en Henegou
wen veel meer analyses aanvra
gen, zowel per konsultatie als per 
patiënt. Het aanvraagpakket ligt 
daar rond de 1,5 miljoen per jaar. 
In Vlaanderen ligt dit driemaal 
lager! 

Erg markant in dit verband is 
Caudron's vergelijking van de 
omzet van de klinische laborato
ria van de universitaire ziekenhui
zen van de KUL en de UCL. De 
Vlaamse universiteit haalt een 
omzet van 900 miljoen per jaar. 

Vervolgt 
De Kornet einölgdé ver

ward, fn mm««r. Ust 
een hangende motte 

SR ofïwaardig gebakkelei rond 
d^ vervanging ven een net 
overte<tert kollega, 

£en paar «yrtles voor het 
f ecee, éen zoveefete maal zou 
Voereft ter epraka köman. Wie 
hoü<lt de tel nog fcij? 

Nu eveftwe! kw de regewg 
geen fnoei1l}khed«n kennen-
Met hei advies van de Plaad 
var» State in l̂ anden. Zelfs <Je 
Franstallger» teken zich m&f-
geiegcJ te hebb^ ^1 een toe
passing van wet en recht
spraak Zo altham dacht ie-
<fereen. 

Aifeen was er het ongedwi-
<}^ uftkijken mm <le daad tH| 
het woord, „Ws zijn het wafitt-
ten beu!", zei Joftar» Sau-
wente. „Waaro|> wordt troö* 
wens gewacht na een arrest 
en een advfes van tie f^m<i 
van State, een tussenkomst 
van het Hof van Kassatte m 
zetfs het Europees Hof?" 

O, zei mimster Michel van 
Ötnnentandse Zaken, eigenlijk 
zie ik geen reden om Happart 
af te zetten of om een kommïs-
sarfs naar Voeren te sturen. 

jofmn Smwém: »De Vt&min-
gen zijn Iwt w^chtm dp de 
afz&ttlftg vm Happart beut" 

Onbloot Verbazing. Ver-
blfstering. Zelfs de fraktievoor-
zltters Vanden Brande en Bey-
een van CVP ert FW reageer
den veriwijleld. „Wat de minis
ter hier vert<!aaröe", aJdus 
Sauwens, „is een pure schan
de en het is een even grote 
schande dat de Vlaamse 
meerderheidsparttjen dit blij
ven dulden/' 
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J. Caudron: „Elke gemeenschap 
moet beseffen dat wat zij uitgeeft, 
eerst zelf moet worden ver
diend." 

Haar franstalige tegenhanger, 
met nochtans minder bedden, 
een omzet van 2 miljard! Deze 
vaststelling is niet onbelangrijk. 
,,Het is immers geweten dat de 
universiteiten de leerschool zijn 
en dus het voorschrijfgedrag van 
de geneesheren sterk bepalen!" 

Zelf verdienen 
Minister Dehaene kon het be

toog van Jan Caudron slechts 
bevestigen. Uit de RlZIV-gege-
vens die hij nu toch vrijgaf, bleek 
overigens dat de Waalse artsen in 
1984 gemiddeld tot driemaal 
meer voorschreven dan hun 
Vlaamse kollega's. Ook inzake de 
uitgaven voor klinische biologie 
per ziekenhuispatiënt scoort Wal
lonië tot 50 % hoger dan Vlaande
ren. 

Met kracht verzette Caudron 
zich dan ook tegen het plan, om 
de uitgaven te beteugelen via een 
enveloppesisteem... gebaseerd 
op de omzet van vorig jaar. Dit 
zou voor de Vlaamse labo's een 
grove diskriminatie betekenen. 
Het enig rechtvaardig enveloppe
sisteem kan gebaseerd zijn op 
reële bevolkingscijfers. ,,Elke ge
meenschap moet maar het ver
antwoordelijkheidsbesef krijgen 
dat wat zij uitgeeft, eerst zelf moet 
verdiend worden!" 
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Stevige 
Waalse kruik 
Q E Kamer eindigde dus in een 

l<ommunautair vacuüm. Na 
de interpellaties over Voeren 
w/erd bij de meerderheid enl<el de 
PSC bereid gevonden een „ge
wone motie" te ondertekenen. 
Het is nu aan de regering om voor 
oktober meer vertrouwen te vin
den voor dit dan reeds vijf jaar 
aanslepende dossier. 

Ter definitieve afronding van 
het zittingsjaar kwamen donder
dag nog een aantal kommissies 
openbaar samen. Vooral naar 
deze voor het Bedrijfsleven werd 
uitgekeken. Node interpelleerde 
Jaak Gabriels er over het bedrog 
ten nadele van Vlaanderen bij de 
aankoop van legerjeeps. 

Toeval? 
„Node", zei de VU-voorzitter, 

,,want is het niet bedroevend te 
moeten vaststellen dat wij moeten 
samenkomen om met een apo
thekersweegschaal te interpelle-
ren over de verdeling van de over
heidsbestellingen en de daaraan 

Met het jeepdossier werd nog 
maar eens bewezen, aldus voor
zitter Gabriels, hoe Vlaamse 
,,bronwachters" mede de Waalse 
plundering van de geldbronnen 
van de staat organiseren. 

verbonden kompensaties tussen 
de verschillende regio's." In dit 
geval is het des te ergerlijker 
omdat het een aankoop betreft, 
waarbij een duidelijk lijst van dl-
rekte en indirekte kompensaties 
werd opgegeven. Dit moest ook 
wel, want de beslissing om het bij 

2.500 Bombardier-\eeps te hou
den lag helemaal niet voor de 
hand. 

De kompensaties zouden dit 
echter goedmaken. ,,Met een 
aankoop van nog geen 2 miljard 
zouden maar liefst 6 miljard aan 
kompensatiebestellingen worden 
binnengerijfd, waarvan 52 % voor 
Vlaanderen." In feite evenwel 
haalde de Waalse lobby haar slag 
thuis, ten voordele van bedrijven 
zoals FN-Herstal. Met kompensa
ties werden de Vlaamse plooien 
glad gestreken... 

We staan nu zo'n 3 jaar verder. 
Van de beloofde kompensaties 
werd amper een goed miljard ge
realiseerd. Inzonderheid dan — 
toeval of niet — bij het reeds 
genoemde FN! De overige, vooral 
Vlaamse bedrijven zoals Van 
Hooi en LAG, wachten tot nader 
order op hun order. 

Minister Maystadt zou de firma 
Bombardier reeds vele keren aan
gemaand hebben. Maar met de 
belachelijk lage boeteklausule 
moet hiervan niet te veel meer 
verwacht. 

Een Vlaams spreekwoord luidt 
dat de kruik zo lang te water gaal 
tot ze barst. ,,De kruik waarmede 
Waalse bedrijven overheidsbe
stellingen uit de geldbronnen van 
de staat halen, gaat echter al heel 
lang te water. Ze wordt dan ook 
door stevige handen gedragen 
en... Vlaamse bronwachters zelf 
gedogen deze permanente plun
dering van de geldbronnen!" 

SENAAT 
De liefde 
van Vervaet 
D E E D S herhaaldelijk stelden 

we dat de VU-fraktie de spits 
afbijt in de Senaat. Voorzitter Van 
Grembergen beschikt dan ook 
over een evenwichtige équipe 
van deskundigen en all-rounders. 
Bovenal echter maakte hij hier
van een ploeg die plichtsbewust 
en ernstig de parlementaire wer
king opvolgt. Wat in deze jaren 
van almachtige /Wartens-regerin-
gen niet steeds gemakkelijk valt. 

De wijze waarop André Geens 
en Michel Capoen bvb. de begro
ting van Ekonomische Zaken op
volgden, verdient alle bewonde
ring. De vele vragen en bedenkin
gen die beiden afvuurden, waren 
zelfs voor een geslepen politieker 
als Maystadt geen simpele kluif. 

Daan Vervaet: „... van Brussel 
opnieuw een bruisende stad ma
ken." 

De Westvlaming Capoen zou 
overigens heel de week attent 
blijven. Zo mengde hij zich in een 
diskussie over de NMBS om de 
noodzaak van herstrukturering en 

PARLEMENIAIRE 

SftOKKElS 
T E R afronding van de zitting 86-87 

nog een paar sprokkels uit de 
Kamer. 

Q P een drafje werden een aantal 
wetsvoorstellen goedgekeurd. 

Onder meer dit over de benoeming 
van gemeenteambtenaren. Princi
pieel kon de VU-fraktie hiermede in
stemmen, toch werd besloten zich te 
onthouden omdat volgens André De 
Beul gevreesd moet worden voor 
vriendjespolitiek. 

ftOK bij de wijzigingen aan de Pro-
vinciewet onthield de fraktie van 

Hugo Coveliers zich. André De Beul 
opnieuw stelde dat een aanpassing 
van deze verouderde wet zeker ge
wenst is, maar dat de provincies mo
menteel eerder remmende faktoren 
zijn bij de afwerking van de staatsher
vorming. 

U E L E M A A L geen genade vond het 
^ wetsontwerp betreffende het kijk
en luistergeld. Volgens Johan Sau-
wens omdat het om een lineaire be
lasting per gezinshoofd gaat en 
slechts 45 % van de opbrengst geris
torneerd wordt naar de Gemeen
schappen. 

sanering te beklemtonen. Maar, 
zo stelde hij, dan dienen wel voor
af de echte kwalen aangepakt: 
enerzijds het onsamenhangend 
vervoerbeleid en anderzijds het 
falend beheer en de politisering 
binnen de maatschappij zelf. 

Ook in een Waals onderonsje 
over het RTT-kontrakt voelde hij 
zich genoodzaakt als enige een 
Vlaamse geluid te laten klinken: 
„De grootste winst voor de Frans-
taligen is het verlies voor de Vla
mingen!" 

Op een heel ander terrein be
weegt zich Daan Vervaet. Niet het 
harde ekonomische wel de kom
mer om de zachtere waarden, de 
leefomgeving, de kunsten en niet 
te vergeten: Brussel. 

„Ik bewonder de liefde van de 
heer Vervaet voor Brussel en zijn 
bezorgdheid voor de monumen
ten en landschappen." 

Aldus beantwoordde minister 
Coens de aanbreng van Vervaet 
bij de begroting voor Gemeen
schappelijke Kulturele Zaken. De 
minister kon overigens enkel in
stemmend knikken op de be-
zorgdheden van de VU'er bij bvb. 
het intakt houden van Neerpede 
en de toestand rond de Sint-M i-
chielskatedraal. ,,Een Japans 
spreekwoord stelt dat een kikker 
die in een diepe put zit daar goed 
kan zitten maar nooit de oceaan 
zal zien. Wij moeten uit onze put 
komen willen we van Brussel op
nieuw een bruisende stad maken, 
goed voor Vlamingen en Walen 
en met een open venster op de 
wereld." 

Met een zelfde bewogenheid 
zou Vervaet even nadien zijn wre
vel verwoorden bij de sistemati-
sche plundering van ons kultureel 
patrimonium. Zo werden nog on
langs de kunstverzameling van 
De Pauw en de belangrijke kollek-
tie schilderijen van Margritte te 
Londen en de kollektie van baron 
Lambert \e New-York geveild. Zijn 
indringend pleidooi mocht op een 
positieve refleks van Financien-
minister Eyskens rekenen. 

De uitdaging! 
Beweren dat stemrecht voor immigranten een bijna 

noodzakelijke voorwaarde is tot integratie, is een 
sofisme. 

Stemrecht is geen middel tot integratie. Het omge
keerde is waar. Wie geïntegreerd is, mag aanspraak 
maken op het recht te kiezen en verkozen te worden. 

STEMRECHT lost bovendien 
het probleem van de over-
koncentratie gastarbei

ders helemaal niet op. Dit pro
bleem zit veel dieper. Het stelt 
zich bijna uitsluitend in de Brus
selse agglomeratie. En ik betreur 
dat velen die thans polemiseren 
over stemrecht, het probleem ge
durende jaren hebben laten ver
rotten. Op een onverantwoorde 
wijze hebben de vakbonden sa
men met de industriebazen dui
zenden gastarbeiders uit een 
vreemde beschaving naar hier 
gelokt. Nadien hebben ze, samen 
met hun bevriende bewindvoer
ders, gedurende jaren een poli
tiek gehuldigd van ,,laissez faire, 
laissez passer". In 1978 stelde ik 
als staatssekretaris voor Sociale 
Zaken aan de ministerraad een 
,,Beleidsnota inzake immigratie" 
voor. Niemand had het me voor
gedaan. De essentiële punten 
van mijn nota zijn helaas nog 
altijd geldig. 

Wat er dringend dient te gebeu
ren durf ik schematisch samen
vatten in zes punten: 
1. Het vraagstuk moet in zijn ge
heel worden aangepakt. Deze 
koördinatie is nodig voor een 
doeltreffend beleid en voor een 
betere informatie van de bevol
king. 
2. De immigratiestop moet water
dicht worden gemaakt. Zowel de 
vreemdeling, die Illegaal in het 
land verblijft, als de ondernemer, 
die illegalen tewerkstelt, moeten 
streng bestraft. 
3. Alle maatregelen die de vrijwilli
ge terugkeer naar het thuisland 
bevorderen, kunnen overwogen 
en aangenomen worden voor zo
ver ze menselijk en sociaal ver
antwoord zijn. 
4. In de eerste plaats moet de 
aandacht gaan naar welbewuste 
en radikaal doorgedreven be
leidsopties die de integratie van 
de gastarbeiders en hun gezin
nen in de hand werken. En dit 
vooral inzake onderwijs, gezond-

Vic Anciaux. 

heidszorg, rechtshulp en de eigen 
kulturele aangelegenheden. 
5. Vermits geen integratie moge
lijk is in getto's zal een gedurfde 
politiek van spreiding noodzake
lijk zijn. Dit kan via een uitgebrei
de stadsrenovatie- en huisves
tingspolitiek. 
6. Goed gestruktureerde en ver
kozen migrantenraden opgericht 
per gemeente kunnen hun betrok
kenheid aanwakkeren, op voor
waarde dat de adviezen inzake 
hun specifieke problemen een 
bindend karakter hebben. 

Een zaak staat vast. Het pro
bleem van de migrantenkoncen-
tratie is een schrijnend probleem, 
dat om een kordate aanpak roept. 
Zijn we in staat uit de verschei
denheid van kuituren een verrij
kende eigenschap van Brussel op 
te bouwen of laten we onze hoofd
stad ten onder gaan in geweldda
dige racistische konflikten? 

Dit is een grote uitdaging! Voor 
elke politieke partij zowel van de 
franstalige als van de Vlaamse 
gemeenschap. 

Vlo Anciaux, 
Volksvertegenwoordiger. 
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VU-Guldensporenviering te Heule 

Gezellige happening 
Tijdens het afgelopen weekeinde ging in 

Heule de nationale VU-Guldensporenviering 
door. Behalve de inhoud van de beide toespra
ken blijft vooral de gezellige sfeer nazinderen. 

Het organiserende arrondissement Kortrijk 
o.l.v. kamerlid Franz Van Steenkiste verdient 
een pluim voor de puike organisatie. 

EIGENLIJK was en groeide 
dit feest uit tot een drie-

happening op het gemeente-
ptein van Heule, de thuisha
ven van de Kortrijkse VU-
volksvertegenwoordiger. 

Volksmuziek 
Vrijdag was er de vernis

sage om en rond moderne 
Vlaamse ekspressionisten in 
het voormalige gemeente
huis. Daags nadien barstte 
het feest los met een optreden 
van de groep Pinel en een 
toespraak door nationaal 
Volksunte-jongeren-voorzitter 
Bart Tommelein. 

Zondag begon het reeds om 
11 uur met een knap aperitief-
koncert en Samuel Schel-
straete aan de vleugel. 
Daarop volgde een reuze
barbecue en enkele optre
dens van de Heulse muziek
kapel, de volksdansgroep Eg-
lantier en de muzikale groep 
Kabberdoech. Regie en ani
matie waren in handen van 
Werther Van Sarren. 

Algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels hield om 17 uur de 
markante slottoespraak. On
der de aanwezigen telden wij 
een tiental VU-parlements-
teden. 

Bart Tommelein (VUJO): 

„Overbruggings-
generatie" 

Eventjes voor het avondfeest losbarstte, hield de 
nationaal voorzitter van de Volksunie-jongeren een 
korte redevoering. Hij blikte vooral naar de toekomst. 

DE VUJO-voorzitter stelde 
dat de Vlaamse strijd altijd 
een strijd voor ontvoog

ding en tegen sociaal onrecht is 
geweest. „Ook nu nog blijven 
deze elementen de basis vormen 
van onze strijd." 

Tommelein verwees naar het 
boek van de Amerikaanse futuro
loog Alvln Toffler, toen hij stelde 
dat er sinds de tweede industriële 
revolutie vijf afgoden heersen: 
standaardisatie, specialisatie, kon-
centratie, maksimalisatie en cen
tralisatie. ,,Ditzljn terzelfdertijd de 
vijf Identieke sleutelbegrippen 
waarop de staatsnatie, en dus ook 
de door ons vergeelde Belgische 
staat gegrondvest is", zei hij. Men 
vindt ze terug in zowel de kapita
listische als in de kommunistische 
regimes, wat meteen bewijst hoe 
hopeloos voorbijgestreefd de links-
rechts tegenstelling wel is. 

Tegen uniformiteit 
De VUJO kiezen duidelijk voor 

een andere maatschappij: de golf 
van basisdemokratie op de puinen 
van de staatsnatie. De golf van 
zelfbeschikkingsrecht voor ver
waarloosde volkeren, van alterna
tieve energie en samenleven in 
harmonie met de natuur. De golf 
van een nieuwe waardenschaal! 
,,Wij tonen de weg naar de toe
komst, net zoals onze voorgan
gers dat zeventig jaar geleden de
den bij het uitroepen van de 
Vlaamse zelfstandigheid. Net zo
als de Klauwaertsgezinde patri

ciërs en de ambachtslieden van de 
14de eeuw de grondleggers waren 
van een nieuwe maatschappij-
ordening. " 

Volgens Tommelein doorbreekt 
de federalistische metode de band 
tussen machtswellust en ideolo
gie, macht en machtsbehoud, 
macht en centralisatie, macht en 
uniformiteit. Waarna hij alle over
ige partijen een bolwassing be
zorgde. Aan de Groenen venweet 
hij de realiteit van de volkeren te 
erkennen. 

,,Wlj, volksnatlonallsten, moeten 
vooruitstrevend de uitweg benade
ren, want de politieke vernieuwing 
mag geen afgrond laten bestaan 
met de zich aankondigende maat
schappijvernieuwing", verklaarde 
hij. Onze generatie wordt dus een 
generatie van de overbruggging, 
besloot Tommelein. zich beroe
pend op het unieke gedicht van 
Anton van Wilderode, ,,De wereld 
die wij willen". 

Optocht 
Morgen vrijdag gaat in de 

Groeningestad de iaartljkse Gul-
den-Sporen-Optocht door. Alle 
verenigingen kunnen daaraan 
deelnemen, met vlag en wimpel. 
Er wordt om 18 u. 30 verzameld 
aan het Kortrijkse schouwburg
plein. De Volksunie mag daarbij 
niet ontbreken. 

Jaak Gabriels: „De vijanden van het Vlaamse volk zijn niet de Walen. De echte vijanden van het Vlaamse 
volk zijn diegenen, in Wallonië én in Vlaanderen, die de konfederatie en het harmonisch konfederaal sa

menleven beletten." 

Partijvoorzitter Jaal( Gabriels lanceert 

Oproep tot vrijzinnigen 
Jaak Gabriels brak in zijn 11-juli-toespraak met het 

klassieke stramien en aarzelde niet om enkele verras
sende klemtonen te leggen. 

Zijn (terechte) oproep tot de vrijzinnigen blijft mer
kwaardig. 

IN tegenstelling tot tal van 11-
juli-redenaars keek Jaak Ga
briels wel degelijk eventjes 

terug naar die bloedige zomer
dag 685 jaar geleden en wees hij 
op de blijvende verdienste van 
Hendrik Conscience die de herin
nering aan 1302 weer leven
dig maakte. Conscience wekte 
a.h.w. de ,,Schone Slaapster". 

Vlaams 
masochisme 

Gabriels bezondigde zich 
evenmin aan het eindeloos roe
ren van de Vlaamse grieventrom-
mel. Niettemin wees hij kort en 
krachtig op de reeks van voortdu
rende punten van Vlaamse erger
nis: Happart, de nationale sekto
ren, Brussel en Vlaams-Brabant, 
de (compensaties, de transferten. 
,,Het is echter niet door aan de 
klaagmuur te staan dat deze 
waarheden zullen veranderd wor
den." 

Wanneer wij — ondanks de 
nuchtere vaststelling dat wij talrij
ker zijn dan de Denen, de Noren, 
de Zweden of de leren, ondanks 
het gegeven dat wij industrieel tot 
de top-tien van de wereld beho
ren, ondanks het feit dat wij de 
meerderheid vormen in dit land 
— toch tekort worden gedaan, 
dan moeten wij de verantwoorde
lijkheid op de juiste plaats leg
gen. En dat is in Vlaanderen zelf, 
bij diegenen die onder de 
Vlaamse politici die weigeren 
onze demokratische meerder
heid als instrument van macht te 
hanteren. Gabriels noemde dit; 
,,Het gebrek aan nationale identi
teit, aan eigen staatsvormend 
vermogen!" 

De VU-voorzitter ergerde zich 
trouwens aan het Vlaams maso

chisme, dat zich bij voorkeur 
wentelt in Vlaamse onmacht en 
aan het afschuiven van de eigen 
fouten op de Walen. ,,lk moet U 
eerlijk bekennen dat ik, bij alle 
verongelijking waarvan Vlaande
ren nog altijd het slachtoffer is, 
toch vaak huiver voor de wijze 
waarop In ons land de apotekers-
weegschaal wordt gehanteerd." 
De aardrijkskunde kan nu een
maal niet opnieuw worden uitge
vonden en dit impliceert dat 
Vlaanderen naast Wallonië ligt, 
welke ook het staatsverband is of 
zal zijn. Er moet bijgevolg een 
deugdelijke regeling van goed 
nabuurschap komen. 

Ban 
machtsmisbruik 

,,De Walen", aldus Gabriels, 
,,moeten eens en voorgoed we
ten, dat dit niet verder kan. Als 
het over Vlaamse centen gaat, 
als het over Vlaamse grenzen en 
gemeenten gaat, moeten zij bot
sen op Vlaamse onverzettelijk
heid. Die onverzettelijkheid zal ik 
prediken en bevorderen en orga
niseren. Maar terwijl ik dit doe, 
zal ik steeds onthouden dat ik het 
doe voor Vlaanderen en niet té
gen Wallonië." 

Inzake de noodzakelijke Vlaam
se frontvorming, blijft Jaak Ga
briels ten allen tijde bereid. De er
varing leert overigens dat het uit
zicht op Vlaamse vooruitgang in 
de eerste plaats afhangt van de 
Vlaams-nationale druk, zeg maar 
van een VU-overwinning. 

De opdracht van de Volksunie 
beperkt zich echter met tot het her
vorming van de Belgische staat. 
,,Dit IS een taak die ééns zal vol
bracht en afgesloten zijn. Daarbo
ven en daarna blijft het onze we

zenlijke taak mede gestalte te ge
ven aan de Vlaamse maatschap-
pijl", benadrukte de voorzitter. 
Daaraan moeten wij nu reeds be
ginnen door te verhinderen dat de 
Vlaamse samenleving besmet 
wordt met alle Belgische erfzon-
den zoals verzuiling, politisering 
en vriendjesrepublieken. Konkreet 
wil Gabriels de kwaal van het on
zindelijke machtsmisbruik uit 
Vlaanderen bannen. 

Tegen 
verabsolutering 

Belangwekkend was Gabriels' 
oproep tot meer geestelijke vrij
heid en oprecht pluralisme. Heel 
konkreet richtte hij zich tot de vrij
zinnigen die tot vandaag aarze
lend stonden tegenover de op
bouw van een Vlaamse staat, om
dat zij geen waarborgen menen te 
hebben over hun plaats en waarde 
in die Vlaamse staat. ,,lk verklaar 
mij bereid met hen een dialoog 
aan te gaan over wat hen wezen
lijk bekommert en hen de waarbor
gen te geven waar zij recht op heb
ben. ", verklaarde de voorzitter. 

Want er kan Vlaanderen geen 
groter onheil overkomen dan dat 
van verschraling, verabsolutering 
en geestelijke ghettovorming. 

De partijvoorzitter resumeerde 
tenslotte het streven van de Volks
unie: een Vlaamse staat die zijn 
burgers een goed en demokra-
tisch gezag biedt, die een vrede
lievend en verdraagzaam samen
leven naar binnen en naar buiten 
waarborgt, d|e zorgt voor een wel
zijn dat meer is dan materiële wel
vaart, die breekt met de bekrom
penheid en de poorten naar de we
reld wil openen..—..«,-t» ,,. 

Zoenen van Tméke 
,,En daarvoor reken ik op U al

lemaal, VU-bestuursleden en sym-
patisantenl". 

Tineke van Heule anno 1987 on
dersteunde het applaus dat Ga
briels te beurt viel met een zo
merse bloemenruiker en drie klap-
zoenen. 

(pvdd) 

9 JULI 1987 



w^ 
Na zes maanden Belgisch EG-voorzitterschap 

Het federalistisch denicen afgeremd 
Op zichzelf vormt de zesmaandelijkse wissel van 

het EG-voorzitterschap geen bijzondere reden tot 
opwinding. Over het algemeen is het ene voorzitter
schap het andere waard. Een voorzitterschap krijgt 
echter wel glans door een eigen aanpak, het nemen 
van initiatieven, het leggen van eigen aksenten, door 
een bijzondere bezieling en door de permanent 
aanwezige overtuigingsdrang de bakens te verzet
ten. 

PROBEERDEN Tindemans 
en co de voorbije zes 
maand op een kreatieve 

manier Europa gestalte te geven 
of lieten ze de zaken hun beloop? 
Dat was het onderwerp van een 
persgesprek eind vorige week 
waarop VU-voorzitter Gabriels en 
de VU-europarlementsleden Kuij-
pers en Vandemeulebroucke het 
woord voerden. 

Gemiste kansen 
,,De omstandigheden waren 

niet al te best", zegt men. Dat 
klopt wanneer men het konstante 
politieke geklungel in eigen land 
bedoelt. Verkiezingen in Groot-
Brittannië, Italië en Spanje met 
daarbij nog het referendum over 
de Europese Akte in Ierland wil 
natuurlijk wat zeggen. 

Maar verkiezingen zullen er al
tijd wel ergens zijn. Straks Euro
pese verkiezingen in Portugal en 
hoogstwaarschijnlijk wetgevende 
verkiezingen in november In De
nemarken... Is dat een reden om 
het voorzitterschap te hypotheke-
ren ? Zo ja, dan moet het systeem 
dringend veranderen. 

Het tijdskader waarbinnen zich 
het Belgisch voorzitterschap be
woog, vormde hoe dan ook een 
boeiend geheel: een zeer drukke 
internationate beweging in het ka
der van vrede en veiligheid, een 
aantal baanbrekende voorstellen 
van Kommissievoorzitter Delors 
om Europa uit het slop te halen, 
de kans voor een terreineffening 
voor een goed onthaal van de 
Europese Akte. Bovendien werd 
het Europees Jaar van het Leef
milieu ingezet: na de reeks mi
lieurampen voorwaar een ge
schikt moment om de grondsla
gen voor een nieuw beleid te 
leggen. 

Tegen de achtergrond was het 
voorzitterschap voorbestemd om 
baanbrekend werk te verrichten 
en er met een dinamisme tegen
aan te gaan. Niets van dit alles: 
onder impuls van vooral Tinde
mans werd het het voorzitter
schap dat bij het minste voorval 
naar de letter van de wet greep. 
De wet, het dertig jaar oude Ver
drag van Ftome, waarvan ieder
een weet dat het tot standkwam in 
een totaal ander tijdskader, dat 
de er beschreven bevoegdheden 
te beperkt zUn en dat de werking 
van de )n|ïtem«tÖ8n sf zeer onvol
maakt in Verwoerd staat. Het was 
naar detVenlrag dat zes maan
den lani j j tér is^ t doorvenA/ezen 
werd. üm\i>oa moeilijk want Mar
tens en Undernans hadden het al 
moeilijk genoeg om in het zadel te 
blijven. 

Geen dialoog 
Wanneer we het Belgisch voor

zitterschap als een voorbeeld 
moeten nemen voor de toekom
stige verhouding tussen Raad en 

Parlement, dan belooft dat weinig 
goeds te worden. Het vragenuur
tje was ronduit een lachertje. De 
Belgische ministers verscholen 
zich achter nietszeggende mede
delingen en raakten zelden of 
nooit de grond van de zaken aan. 
Voor een zaak was raadsvoorzit
ter Tindemans wel duidelijk: daar 
waar hij beloofde niets te zullen 
doen om de geldverslindende 
maandelijkse verhuis van het EP 
van Brussel en Luxemburg naar 
Straatsburg stop te zetten. 

Sciirale 
samenwerl(ing 

In haar tienpunten-memoran-
dum eind december stelde de 
Volksunie dat de wereld meer 
nood heeft aan Europese Politie
ke samenwerking. Hoe klein ook 
het gemeenschappelijk diploma
tiek optreden van Europa is, des 
te groter is het vertrouwen in 
Europa als niet-imperialistische 
partner. Hoe droeg het Belgisch 
voorzitterschap deze boodschap 
uit? 

Gorbatsjov's wapenbeheer-
singsvoorstellen hebben de ver
dienste dat duidelijk werd dat Eu
ropa op veiligheidsgebied een 
aantal eigen initiatieven moet ne
men. Kommissievoorzitter Delors 
bood in februari een interessante 
denkpiste aan die op het veto van 
Tindemans stootte. Deze houding 
van de minister van Buitenlandse 
Betrekkingen stond in schril kon
trast met de handelingen van pre
mier Martens die prompt voor 
overleg ging pleiten bij de Franse 
president. 

Ook ten aanzien van Midden-
Amerika faalde België: op het 
hoogtepunt van de Irangate-krisis 
had Tindemans een betekenisvol
le daad kunnen stellen om na
mens de Twaalf Washington ver
dere steun aan de contra's af te 
raden en zijn goede diensten aan 
te bieden om het gesprek tussen 
de VS en Nicaragua terug op 
gang te brengen. Niets daarvan: 
het bezoek net voor de ministerië
le konferentie te Guatemala wek
te inteendeel de schijn dat de EG 
vooraf de orders van Schultz in 
ontvangst gingen nemen. 

Ook inzake ontwikkelingssa
menwerking faalde het voorzitter
schap. Er gebeurde niets met de 
nochtans schitterende besluiten 

Tindemans-Martens-Delors, het driespan dat van het Belgische voorzitterschap vooral een grote show 
maakte en weinig zoden aan de Europese dijk bracht... (foto E. Peust|ans) 

van het EP-debat over de Noord-
Zuid problematiek. 

l\/lispiaatst 
triomfalisme 

Het triomfalisme dat Miet Smet 
tentoonspreidt, steunt op een 
aaneenschakeling van overdrij
vingen en verzwijgingen. België 
blijft de slechtste EG-Lidstaat in
zake de toepassing van EG-mi-
lieurichtlijnen. De aanpassing van 
de Seveso-richtlijn ter voorko
ming en bestrijding van ongeluk
ken in de industrie is geenszins 
globaal en sistematisch. De voort
zetting van de strijd tegen de zure 
regen geraakte geen stap verder. 
Men wandelt integendeel van 
kompromis naar kompromis en 
ingewijden vertellen ons dat de 
voorgestelde teksten dag aan dag 
afzwakken. 

De gemeen
schappen miskend! 

Tindemans'veto tegen het bij
eenroepen van een Europese 
Raad voor Kuituur blijft onaan
vaardbaar. De argumentatie die 
hij aanhaalt, is wellicht stof voor 
exegeten, maar raakt de politieke 
en feitelijke realiteit niet. Nu al 
bestaat een kultuurbeleid in de 
Gemeenschap, Wie dat niet on-

• v ï 1 

der ogen wil zien, negeert de 
feiten. Europees Kommissaris 
Ripa dl Meana had dus gelijk toen 
hij stelde dat de weigering om een 
Kultuurraad bijeen te roepen een 
voonvendsel was om niets te 
moeten doen. Door deze Raad te 
weigeren werd niet alleen de in-
rensieke bevoegdheid afgewwe-
zen van de Gemeenschap over 
heel wat Kulturee aangelegenhe
den maar werd ook het federalis
tisch denken afgeremd. 

Hetzelfde geschiedde op een 
ander vlak. Tindemans weigerde 
in de Regionale Kommissie de 
samenspraak Raad-Parlement 
over het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling door te 
spelen aan de Vlaamse en de 
Franse Gemeenschap. En dat on
danks herhaald aandringe van 
Regionale Kommissievoorzitter 
De Pasquale en een herinne-
ringsschrijven van EP-voorzitter 
Lord Plumb. 

Tindemans was de voorzitter 
voor het unitaire België in het 
Europa der Staten. Elke maat* 
schappelijke en institutionele her
vorming in verscheidene Lidsta
ten werd miskend. Bovendien liet 
hij de kans liggen politiek te be-
drijve en beperkte hij zich tot een 
strikte toepassing van de verdra
gen. 

Vredellng-richtlijn 
Ten tijde van de Michelin-affai-

re te Zuun bleek het belang van 
een snelle goedkeuring van een 
voorstel van richtlijn over de voor
lichting en het overleg van werk
nemers in multinationale bedrij
ven. Ronduit ontgoocheld was het 
antwoord op een interpellatie van 
Jaak Vandemeulebroucke: „De 
raad blijft bij zijn konklusies van 
21 juli 1986 om begin 1989 (!) de 

behandeling te hen/atten van de 
zogenaamde Vredelingrichtlijn". 

De ontgoochelende 
Top 

De vorige Europese Raad (on
der het voorzitterschap van me
vrouw Thatcher) belastte kommis
sievoorzitter Dek>rs met de uit
werking van een voorstel om uit 
de Europese problemen te gera
ken. Sedert februari liggen zijn 
voorstellen op tafel: verhogen 
van de inkomsten van de EG, de 
financiering van de EG hervor
men en rechtvaardiger spreiden, 
het landbouwaandeel in de be
groting beperken tot 50% van de 
gehele budget en de kredieten 
voor het Sociaal en het Regionaal 
Fonds verdubbelen. 

De Raadsvoorzitter benaderde 
Delors'voorstellen al te schroom
vallig. Slechts één week voor de 
top alle hoofdsteden bezoeken 
om ,,te redden wat nog te redden 
valt" getuigt geenszins van een 
visionaire kijk op Europa. Dat de 
Top van Brussel de problemen 
doorschoof naar de Top eind 
1987 te Kopenhagen hoeft ons 
dan ook niet te verwonderen. 

Met het Verenigd Koninkrijk er
voor en Denemarken erna dreigt 
de EG 18 maanden lang zonder 
echte stimulans vanuit de Raad te 
moeten leven. En dat op een 
moment dat het in een ernstige 
krisis verkeert op zowat alle vlak
ken en dat het best wat leider
schap had kunnen gebruiken! 

(De volledige tekst van de VU-
evaluatie Iruake zes maanden 
Belgisch Voorzitterschap is 
door eenvoudige aanvraag gra
tis verkrijgbaar op het EVA-se-
kretariaat • Ardenne 3.04, Belll-
ardstraat 79-81 te 1040 Brus
sel). 
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Het lied in ziel en mond 

150 jaar muziekleven 
en Vlaamse Beweging 

Naar aanleiding van het vijftigste Vlaams Nationaal Zangfeest, dat plaatsvond 
op 3 mei j.L, verscheen enige tijd terug „Het lied in ziel en mond, 150 jaar 
muziekleven en Vlaamse Beweging". 

In deze bijzonder rijkelijk gedokumenteerde en geïllustreerde studie behandein 
Hendrik Willaert en Jan Dewilde, beiden licentiaat Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde, op een bijzonder vlotte wijze 150 jaar muziekleven in Vlaanderen 
in relatie met de Vlaamse Beweging. 

konkretiseerd in de organisatie 
van Vlaams Nationale Zangfees
ten. Het eerste zangfeest vond 
plaats op 9 juli 1933 in de Ant
werpse Handelsbeurs. Herman 
Vos, toenmalig hoofdredakteur 
van „De Schelde" hield er de 
toespraak en Jef Van Hoof diri
geerde het door hem samenge
stelde programma. In 1935 wer
den de zangfeesten geïnstitutio
naliseerd door de oprichting van 
de v.z.w. Vlaams Nationale Zang
feesten, onder het voorzitter
schap van Karel Peeters. Uit de 
samenstelling van de Raad van 
Beheer bleek een opmerkelijke 
toenadering tot het VNV, wat tot 
heel wat protest leidde bij anders
denkende Vlamingen. Het begm-
selakkoord tussen KV en VNV 
(december '36) bracht gematigde 
en radikale Vlamingen opnieuw 

E keuze van dit thema 
splitst de studie inhoude
lijk meteen op in een dub

bel aspekt. Vooreerst is er de 
relatie „Muziek én Vlaamse Be
weging, waarbij de nadruk ligt op 
het hele muziekleven in Vlaande
ren en de socio-kulturele beteke
nis ervan. Daarnaast is er de 
relatie t^/luziek in dienst van de 
Vlaamse Beweging. Hierbij gaat 
het vooral om vokale muziek van
af het midden van de 19de eeuw, 
waarbij tekst en muziek werden 
gebruikt in funktie van een taal
strijd, waarbij geleidelijk een ont
luikend Vlaams bewustzijn kwam. 
Hiertoe behoren in de 19de eeuw 
de heropleving van het Oua-
Vlaams lied en de Nationale 
School rond Pefer Benoit, door
getrokken in de 20ste eeuw met 
de verdere groei van een lied- en 
koorbeweging (cfr. liederavonden 
en zangfeesten). 

Het is precies op dit laatstge
noemde spoor dat we hier^even 
verder ingaan. 

Benoit's 
Nationale School 

150 jaar terug zagen J.F.Wil-
lems, F.Snellaert, J.B.David en 
andere vaders van de Vlaamse 
Beweging al het belang van het 
gezongen woord voor hun strijd 
tot waardering van de Vlaamse 
taal. Zij wilden door het versprei
den van het oude Vlaamse lied 
een bewustwording en volksver
bondenheid opwekken bij de 
toenmalige intellegentsia uit hun 
kring, m.n. de burgerij, om dan 
van daaruit in een volgend sta
dium via het verenigingsleven 
aan volksbesctiaving te doen. 

Dit Vlaams zelfbewustzijn raakt 
geleidelijk verspreid in een her
waardering van de taal, een (ge
romantiseerd) besef van een 
groots verleden en in een heront
dekking van het oude kultuurbe-
zit. Halfweg vorige eeuw gaf dit 
de stoot tot een zich uitbreidend 
toneelleven en een liedbeweging, 
die beide overigens tot vandaag 
doorlopen. 

Het zal precies Peter Benoit 
(1834-1901) zijn die de naast el
kaar bestaande elementen van 
taal- en liedbeweging, van zangs
pel en verenigingsleven tot een 
geheel zal weten te bundelen met 
een theoretische fundering in zijn 
talrijke (pedagogische) geschrif
ten, een praktische uitwerking in 
zijn muziekschool en een hele 
reeks muzikale voorbeelden van 
zijn komposities. 

De twee grondbeginselen die 
Benoit herhaaldelijk benadrukt 
zijn het gebruik van de moeder
taal en een herbronning bij het 
volkslied. Hierdoor breidde Be
noit de Vlaamse Beweging op dat 

De Vlaams-nationale Zangfees
ten zijn niet meer weg te denken 
uit 150 jaar muziekleven en 
Vlaamse beweging. (Eigen foto) 

moment al uit van taalkwestie tot 
het niveau van de gehele kuituur-
strijd. 

Liedbeweging 
Al van bij het begin van het 

hernieuwend Vlaams muziekle
ven ging grote aandacht naar de 
band tussen taal en muziek in het 
lied en naar de invloed die daar
van kon uitgaan. Aanvankelijk 
was dit vooral propaganda: ver
spreiden van het Vlaamscti en 
uitdragen van ideeën van strijd en 
verheerlijking. De populariteit van 
het lied kende met de eeuwwisse
ling via zangavonden, liedreci
tals, talrijke publikaties,... een 
ware explosie, een soort gezon
gen euforie die tot halfweg de 
20ste eeuw zou duren. 

Het gemeenschappelijk zingen 
werd beschouwd als kultuurver-
heffend element bij uitstek. Te
gen het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog was er in heel 
Vlaanderen praktisch geen ge
meente meer te vinden waar geen 
volkse zangmaatsctiappijen wa
ren gesticht. 

Tussen 1900 en 1930 is Emiel 
Hullebroeck de centrale figuur in 
deze liedbeweging, die van volks 
zangavonden tot kunstrecitals de 
hele bevolking in al haar sociale 
lagen bereikte. Het sukses van de 
rondtrekkende propagandavoer-
ders van het Vlaamse lied werd 
daarbij vooral bepaald door twee 
belangrijke faktoren: het wijd ver
takte en aktieve verenigingsleven 
en de verspreiding van teksten en 
partituren door tal van uitgeverij
en. 

Vlaams 
Nationale 
Zangfeesten 

De uitgebreide liedbeweging 
resulteerde uiteindelijk in het idee 
van de massazang, spoedig ge

nader tot elkaar rond het lustrum-
zangfeest van juli 1937. 

In 1938 werd de v.z.w. 
Vlaamsch Nationale Zangfeesten 
verruimd tot de v.z.w. Vlaamscti 
Nationaal Zangverbond (VNZ), 
dat zich al vlug wist te ontwikke
len tot een belangrijke Vlaamse 

kultuurvereniging en pressie
groep. Het jaarlijks zangfeest, uit
gegroeid tot een grootse manifes
tatie, was het centrale gegeven in 
de werking van het zangverbond. 
Daarnaast waren er de uitgaven 
van de ledenbladen ,,Hardop" en 
,,Zingend Vlaanderen", de publi-
katie van zangbundels en kom-
munikees, de aarzelende provin
ciale uitbouw en de beginnende 
koorwerking. 

De tweede wereldoorlog bete
kende voor het VNZ niet het stil
leggen van alle aktiviteit. Op 31 
augustus '41 vond te Brussel het 
eerste ooriogszangfeest plaats. 
Wies hAoens sprak er de redevoe
ring uit en Bert Peleman stond in 
voor de bindteksten. Ook in '42 
en '43 vond er nog een zangfeest 
plaats. Geleidelijk ging het VNZ, 
in navolging van VNV-leider Elias, 
echter meer en meer de eigen
heid en de autonomie van Vlaan
deren beklemtonen. Dit leidde tot 
wrijvingen met de Duitse bezet
ter, en naarmate de geallieerde 
overwinning duidelijk werd, ver
minderde het VNZ zijn aktivitei-
ten. De kulturele kollaboratie van 
het VNZ en de meeste bestuursle
den en medewerkers gaf na de 
oorlog aanleiding tot een felle re
pressie. 

Midden juni '47 herbegon het 
vooroorlogse VNZ zijn werkzaam
heden, maar de te beladen term 
Vlaams Nationaal werd vervan
gen dooor Algemeen Nederlands 
Zangverbond (ANZ). In deze eer
ste naoorlogse jaren waren er 
heel wat moeilijkheden in de rela
ties tussen het ANZ en de diverse 
katolieke groeperingen, die dui
delijk een deel van de Vlaamse 
Beweging wilden inpalmen, om 
zo de opkomst van een Vlaams-
nationale partij tegen te gaan. 

De scheuring werd definitief m 
1952: de katolieke groep rond 
n/larcel Vandewiele (KAJ-ACW) 
wou de ANZ-aktiviteiten beperken 
tot een uitsluitend kultureel ge
richt beweging, terwijl de groep 
rond Valeer Portier (ANZ-voorzit-
ter vanaf september '52, in opvol
ging van Herman Wagemans) de 
VNZ-traditie wou voortzetten. 

Het ANZ kreeg daarbij nog te 
kampen met een konkurrerend 
zangfeest: de Dag van tiet Vlaam
se Lied, dat tussen 1953 en 1957 
vijfmaal werd georganiseerd. 

De jonqste 
decennia 

Het ANZ won uiteindelijk de 
krachtmeting en eens het zijn mo
nopoliepositie in de zangbewe
ging had teruggenomen, kreeg 
het de wind in de zeilen: de zang
feesten uit het begin der zestiger 
jaren werden door ca. 25.000 
mensen bijgewoond. 

Binnen het ANZ won de koor
werking overigens steeds meer 
aan belang. Meteen bereikte het 
Verbond meer mensen buiten de 
Vlaams-nationalistische kringen 
en kreeg het alsmaar meer ver
trouwen van de overheid, de koor
wereld en de jeugdgroeperingen. 

Deze evolutie leidde dan wel tot 
een tweespalt tussen het ANZ als 
technische muziekfederatie en 
het ANZ als Vlaams-nationalisti
sche pressiegroep en als organi
sator van de zangfeesten. 

In de jaren '70 lag het ANZ zelf 
aan de basis van heel wat nieuwe 
aktiviteiten: volkszangfestivals, 
open zangstonden en koncert-
reeksen en vooral Nekka, het 
jaarlijkse kleinkunstfestival in het 
Antwerps Sportpaleis (1971-
1978). Vanaf het midden van de 

(Lees door biz. 11) 
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(Vervolg van biz. 10) 

zeventiger jaren leek de belang
stelling voor de nneer traditionele 
ANZ-al<tiviteiten af te nemen, 
doch deze neergaande trend lijkt 
sinds enige jaren opnieuw stevig 
omgebogen. 

In de jongste dertig jaar heeft 
de evolutie van de relatie tussen 
muziek en Vlaamse Beweging als 
het ware haar eindpunt bereikt. 
Het strijdend en volksvormend 
element in de Vlaamse Beweging 
via de muziek is nog maar een 
miniem onderdeel van het totale 
beeld van het muziekleven. De 
liedbeweging is in hoofdzaak ge
ëvolueerd tot een kwalitatieve 
koorbeweging, waarbinnen het 
accent nu eens ligt op Vlaams en 
dan weer op muziek. 

Terugblik 
De vraag inhoeverre de Vlaam

se Beweging heeft geprofiteerd 
van haar muzikaal aspekt, dient 
volgens beide auteurs uitsluitend 
positief te worden beoordeeld. 
Muziek, en in het bijzonder vokale 
muziek, werd gebruikt om een 
sfeer te kreëren, ,,een geestesge
steldheid waarin de konkrete ei
sen van de Vlaamse Beweging 
konden gerealiseerd worden." 

De auteurs stellen dat de lei
ders van de Vlaamse Beweging 
— wilden zij resultaaf boeken — 
steeds de druk van een massale 
beweging achter zich nodig heb
ben gehad. ,,ln de Benoit-tijd wa
ren de massale uitvoeringen van 
zijn cantaten op zich al een uiting 
van volkseenheid en daardoor 
een pressiemiddel. In de 20ste 
eeuw werden Guldensporenvie-
ringen, IJzerbedevaart en Zang
feest gelegenheden waar, naast 
de band van het samenzijn, die 
zingende massa ook fungeert als 
versterkend klankbord voor een 
politiek gekleurde toespraak". 

De vraag in hoeverre de muzi
kale ontwikkeling zelf nut gehaald 
heeft uit de banden met de 
Vlaamse Beweging dient echter 
heel wat genuanceerder beant
woord. Enerzijds kwam de alge-
meen-kulturele ontwikkeling, 
mede op gang gebracht door de 
Vlaamse Beweging, de ontwikke
ling van de muzikale kunst zeker 
ten goede, doch anderzijds bleef 
deze muziek al te lang onderge
schikt aan het Ideologlsch-strij-
dend taalaspekt en werd ze zo 
geremd in haar ontwikkeling als 
zelfstandige abstrakte kunst. 

En precies op dit hoger muzi
kaal vlak, blijft er, volgens de 
auteurs, nog veel te realiseren. 
Zo verwijzen zij naar de rampzali
ge toestand van de muzikale op
voeding van de jeugd, naar het 
aan bod laten komen van de ei
gen Vlaamse komponisten en het 
in kontakt komen met de interna
tionale ontwikkelingen. 

Dit alles is brandend aktueel, 
doch werd een eeuw terug al 
geformuleerd door Benoit. Maar, 
zo besluiten de auteurs, ,,de 
Vlaamse Beweging heeft in haar 
muzikale aktiviteiten Benoit 
steeds al het grote voorbeeld ge
steld, maar heeft hem daarbij ten 
dele verloochend". 

Al bij al een besluit om, ook op 
het beleidsvlak, eens ernstig over 
na te denken. 

Nico Moyaert 

— Het Lied In ziel en mond, 150 
Jaar muziekleven en Vlaamse 
Beweging. Hendrik Wiiiaert en 
Jan Dewiide. Ultg. Lannoo, 
Tielt, 1987. 160 bIz. 780 fr. 

w^t 
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• • > HET VAK 
Hier spreekt vakmanschap vanuit een eigen, 
eigentijdse vormgeving. Italiaans van design ? 
Kwaliteit uit Duitsland ?Toch niet. 
Bulo's nieuwste luxezetel, een welhaast klassiek 
model en toch origineel, modern. 

Onze industrieel-ontwerpers hebben hem getekend 
met alle kennis inzake zitkomfort en ergonomie. 
En onze meubelmakers hebben hem met liefde 
gemaakt. Volgens ambachtelijke traditie, want het 
betere meubel wordt bij Bulo reeds een kwarteeuw 
vervaardigd. 

BUL ^ 

KANTOORMEUBELEN n.v. 

Sinds 1 mei is de hele Bulo-groep ondergebracht in een uniek complex 
van 36.000 m^ langs de E19 Antwerpen-Brussel in de industriezone Mechelen-Noord 
(Toonzalen ook op zaterdag open van 8.30 tot 17.30 u.) 

BULO Kantoormeubelen n.v. 
Industriezone Noord II 
2800 MECHELEN 

Tel. (015) 21 10 00 (28 I.) 
Telex 29.355 bulo b 
Telefax (015) 20 99 59 

Filiaal: Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 99 18 
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tot dag 
Zaterdag 11 juli 
D BRT 1 - 15.00 
Luister naar de Vlaamse volks
kracht, reportage uit Kortrijk 
D BRT 1 - 16.15 
The Tall Target.fiim 
D BRT 1 - 18.10 
De jonge Sherlock, jeugdseri 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch 
magazine 
D BRT 1 - 20.25 
De Vijfde Raket, TV-film 
D BRT2 - 14.30 
Tennis, Belgian Ladies Open 
D BRT2 - 15.15 
Ronde van Frankrijk 
D BRT2 - 20,15 
Vlaams Nationaal Zangfeest: Volk 
wordt staat 
D BRT 2-20.45 
Clips a gogo, Vlaamse clips 
D BRT2 - 21.05 
Star Festival Knokke-Helst 1987 
D Ned. 1 - 15.00 
De zon tegemoet, serie 
D Ned. 1 - 15.50 
Natuur in eigen land, natuurserie 
D Ned. 1 - 17.35 
Sheriff zonder ster, film 
D Ned. 1 - 19.05.., 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 20.28 
Matlock, serie .. i*&s^ «^Oi-
D Ned. 1 - 23.05 ^ • : 
Alfred Hitchcock prezenteert, serie 
n Ned. 1 - 23.45 
Moord in drie delen, TV-film 
D Ned. 2 - 19.25 
Pillow Talk, film 
D Ned. 2 - 21.10 
Niet te geloven!, komische reeks 
D Ned. 2 - 21.35 
Hill Street Blues, politieserie 

Zondag 12 juli 
D BRT 1 - 15.15 
Tsjaman, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.30 
Ons eigen zonnestelsel, dok. 
D BRT 1 - 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
n BRT 1 - 18.25 
Op zoek naar koele grond, dok. 
D BRT 1 - 19.10 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
National Lampoon's Animal House, 
film 
D BRT 1 - 22.35 
Meester-fotografen, Andreas Fei-
ninger 
D BRT2 - 14.55 
Tennis, Belgian Ladies Open 
D BRT2 - 15.30 
Roride van Frankrijk 
D Ned. 1 - 15.30 
De terugkeer van de Antelope, serie 
D Ned. 1 - 15.55 
The Solid Gold Cadillac, film 
D Ned. 1 - 17.35 
De Gummiberen, tekenfilmserie 
n Ned. 1 - 18.00 
De citadel, serie 

Willem Ruys neemt het recht in eigen handen in ,,1-let Beest". Vnjdag 
17 juli op BRT 1, om 20u.15. 

D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 20.15 
Voorbij de tijd, TV-film 
D Ned. 1 - 22.30 
St. Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 18.45 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.10 
Monty Python's Flying Circus, serie 
D Ned. 2 - 21.32 
The Times, een krant van wereld
formaat 
D Ned. 2 - 22.25 
The Front Page, film 

Maandag 13 juli 
D BRT 1 - 16.00 
Ronde van Frankrijk 
D BRT 1 - 18.05 
Avonturenbaai, serie 
D BRT 1 - 18.30 
Tour '87, samenvatting 
D BRT 1 - 18.50 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 20.15 
De erfenis van de Guldenburgs, 
serie 
D BRT1 - 21.05 
Agenda voor een kleine planeet II, 
dok. serie 
D BRT 1 - 21.55 
Extra-time 
D Ned. 1 - 14.30 
Eastenders, serie 
n Ned. 1 - 15.00 
Film van Ome Willem, voor de 
kleintjes 
D Ned. 1 - 15.24 
De Smurfen, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 15.48 
Peter en de vliegende autobus, 
jeugdfilm 
D Ned. 1 - 17.41 
De kat die een hekel had aan men
sen, tekenfilm 
D Ned. 1 - 17.48 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.12 
Zomerpop 
D Ned. 1 - 20.28 
De vliegende dokters, serie 
D Ned. 1 - 22.37 
Golden Girls, serie 
D Ned. 1 - 23.02 
Bergerac, serie 
n Ned. 2 - 20.15 
Twelfth Night, toneelstuk van 
Shakespeare 
D Ned. 2 - 22.45 
Veilig vrijen, over Aids 

Dinsdag 14 juli 
D BRT 1 - 13.30 
Ronde van Frankrijk 
D BRT 1 - 15.00 
Ronde van Frankrijk 
D BRT 1 - 18.10 
Soldaat en ik, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.35 
Tour '87, samenvatting 
D BRT 1 - 18.50 
Onbekende wereld, dok. 
D BRT 1 - 19.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 20.25 
Mike, praatshow 
D BRT 1 - 22.25 
De koele krijger, serie 
D BRT2 - 20.15 
Tenuto 1987, serie van 3 koncerten 
D Ned. 1 - 15.50 
Dodsworth, film 
D Ned. 1 - 18.05 
Minjon-magazine, info 
D Ned. 1 - 19.00 
Johan en Pierewiet, strip 
D Ned. 1 - 23.05 
Tussen kunst en kitsch, info 
D Ned. 2 - 19.12 
Nieuw Amsterdam, New York, dok. 
D Ned. 2 - 20.00 
Het tweede front, dok. 
D Ned. 2 - 20.50 
Scheppingen, koddige aanblik van 
achteruit gedraaide films 
D Ned. 2 - 21.30 
Television, dok. 

Woensdag 15 juli 
D BRT 1 - 15.30 
Ronde van Frankrijk 
D BRT 1 - 18.10 
Nils Holgersson, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.35 
Tour '87, samenvatting 
D BRT 1 - 20.15 
Fawlty Towers, komische reeks 
D BRT 1 - 20.50 
Noel Coward's collecition, serie TV-
spelen 
D BRT1 - 21.45 
Wenen 1900, dok. 
D BRT2 - 20.15 
Tenuto 1987 
D Ned. 1 - 15.00 
Seabert, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 15.10 
Ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.40 
Only one earth, milieuserie 
D Ned. 1 - 17.05 
Family Ties, komische reeks 
D Ned. 1 - 18.15 
Starsky en Hutch, politieserie 

D Ned. 1 - 19.00 
Countdown Classics, pop 
D Ned 1 • 20.33 
The master, avonturenserie 
D Ned. 1 - 22.30 
The hotel New Hampshire, film 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
D Ned. 2 - 20.20 
Avondvoorstelling; Wereld-
zangconcours Cardiff 1987 

Donderdag 16 juli 
D BRT 1 - 15.30 
Ronde van Frankrijk 
D BRT 1 - 18.10 
Rasmus en de vagebond, jeugd
serie 
D BRT 1 - 18.35 
Tour '87, samenvatting 
D BRT 1 - 18.15 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 20.25 
Matlock, advokatenserie 
D BRT1 - 21.15 
Panorama, aktualiteit 
D BRT 1 - 22.05 
Dallas, serie 
D BRT2 - 20.15 
Tenuto 1987 
D Ned. 1 - 15.30 
Westbroek Hospital, serie 
D Ned. 1 - 15.55 
Gestrand in het zand, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.20 
Portrait of America, dok. 
D Ned. 1 - 17.10 
D'r kan nog meer bij, jeugdpro
gramma 
D Ned. 1 - 19.00 
Vancouver Diepzee-aquarium, 
jeugdserie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeeslangen, Engelse natuurfilm 
D Ned. 1 - 21.55 
Johann Sebastian Bach, gedramati-
zeerde dok. 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 19.55 
Paint your wagon, film 

Vrijdag 17 juli 
D BRT 1 - 16.00 
Ronde van Frankrijk 
D BRT1 - 18.10 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.35 
Tour '87, samenvatting 
D BRT 1 - 18.50 
Onbekende wereld, dok 

D BRT 1 - 19.15 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT 1 - 20.15 
Het beest, film 
D BRT1 - 21.35 
Hollywood aan de Hudson, 3de en 
laatste prog. over New York 
D Ned. 1 - 16.00 
Bedankt meneer Robertson, TV-film 
D Ned. 1 - 17.15 
Zelf kinderen knippen met Ria 
Janssen, info 
D Ned. 1 - 19.05 
Knight Rider, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Passions, TV-film 
D Ned. 1 - 22.40 
Simonskoop, nieuwe films 
D Ned. 1 - 23.20 
De Don van San Francisco, film 
D Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 20.35 
Chisum, film 

Zaterdag 11 juli 
Pillow Talk 

Amenk. film uit 1959 met o.a. Doris 
Day en Rock Hudson. De suksesrijke 
dekoratrice Jane moet haar telefoon
lijn delen met een charmezanger. 
(Ned. 2, om 19u.25) 

Zondag 12 april 
National Lampoon's Animal House 

In het Faber College bestaan er 
twee studentenverenigingen: de kon-
servatieve Omega en de progres
sieve Delta. Larry en Kent, twee 
nieuwe studenten, worden van bij 
hun aankomst genaderd door Delta, 
maar de ,,ronselaars" van Omega 
blijven met btj de pakken zitten. Ame
nk. film uit 1978. (BRT 1, om 20u.40) 

Maandag 13 juli 
Jamais Avant Ie Mariage 

Franse film uit 1982 met o.a. Mi
reille Darc, Jean-Pierre Marielle, e.a. 
Nadat hij het leven redde van een au
torenner mag Roger samn met zijn 
tante op een prachtig domein gaan 
wonen. Roger wordt spoedig verliefd 
op Sylvie... (RTL, om 21u.) 

Dinsdag 14 juli 
Dodsworth -• ,'\ «sn .--is'i ssf,. 

De industrieel Sam Dodsworth 
(Walter Huston) heeft zijn onderne
ming verkocht en reist met zijn 
knappe vrouw Fran (Ruth Chatterton) 
naar Europa om er van het leven te 
gaan genieten. Amerik. film uit 1936. 
(Ned. 1, om 15u.50) '^. ^XC 

Woensdag 15 juli 
The Hotel New Hampshire 

Amerik. film uit 1984 met o.a. 
Nastassia Kinski en Jodie foster. Het 
gezin Berry houdt er een weinrg( kon-
venstionele levensstijl op na, zowel 
op sexueel, sociaal als poütiek vlak... 
(Ned. 1,om22u.OT!̂  -•• 

Dondérclag ië juli 
Paint Your Wagon 

Amerik. muzikale western uit 1969 
met Lee Marvin. Clint Eastwood, 
Jean Seberg. Ben Rumson, een 
gepatenteerde drin1<eboer-vechters-
baas krijgt na zijn kennismaking met 
de rustige Pardner een andere kijk op 
het leven. (Ned. 2.0m 19u.55) 

Vrijdag 17 juli 
Het Beest 

Vlaamse film van Paul Collet uit 
1982 met o.a. Willem Ruys, Hedi 
Meyling en Ward De Ravet. Melchior 
is de suksesrijke direkteur van een 
grote investeringsmaatschappij. Tot 
blijkt dat die maatschappij verant
woordelijk is voor de onteigening van 
het huis van zijn moeder... (BRT 1, 
om 20U.15) 
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Boven Passen-
dale zal het zondag 
rood regenen. Een 
helikopter zal dan 
10.000 klaprozen 
boven de begraaf
plaats van Tyne 
Cot uitstrooien. De 
rode regen is een 
onderdeel van de 

'^opt^e herden
king van het kwart
miljoen Gemene-
bestïöldaten dat 

."ülf PSssendale en 
Tannebeke sneu
velde. Een week
einde lang wil het 
Verenigd Konink
rijk zijn doden in 

Flanders Fields herdenken. 
De hertogin van Gloucester, met 

haar 86 jaar het oudste lid van 
Queens Family, zal de dienst uitma
ken. Ook in leper, waar ze aan de 
Menenpoort de 55.000 onbekende 
Britse soldaten zal eren. Samen met 
haar zullen 12 oudstrijders het grijze 
hoofd buigen voor de makkers. 
„Their name liveth for evermore" 
zoals Rudyard Kipling schreef toen 
hij vernam dat zijn zoon te leper was 
gesneuveld. 

10.000 klaprozen. Het is geen unie
ke vondst. Op 30 mei 1927, negen 
dagen na zijn historische oceaan-
vlucht overvloog Charles Lindbergh 
het nieuwe kerkhof van Waregem en 
liet een rode regen van klaprozen 
neer. De begraafplaats werd in Flan
ders Fields gedoopt. 

Rode regen 
Onze klaproos is het simbool van 

de Great War geworden. Daar zorgde 
de Kanadese kolonel John McCrae 
voor toen hij in 1915 zijn gedicht In 
Flanders fields the popples blow 
schreef. Een jaar later stierf IMcCrae 
in een veldlazaret bij leper. 

Op de miseriemesfhoop van 14-18 
groeide een bloem, zij bloeit nog 
steeds. Ongevraagd maar opvallend, 
bloedrood van liefde en van harts
tocht voor het leven. 

Met McCrae sneuvelde niet alleen 
de jeugd maar ook de artiest aan het 
front, aan weerszijden van de vuuriijn. 

In Duitsland — toch de ooriogssto-
ker — verschenen prangende ge
dichten van verlangen naar vrede, 
van walg voor de oorlog. Men moet 
er maar eens de DIchtungen und 
Verse vom Schlachtfelde op nalezen. 
Jonge soldaten dnikten hun afkeer 
voor de propagandamachine uit. Ook 
In Engeland, waar het opgeklopte 
triomfalisme plaats ruimde voor ver
langen naar vrede en tenslotte om
sloeg in bitter saiVasme. 

Wie zal ooit weten hoeveel artis
tiek talent in de Grote Ooriog verio-
ren ging? Sommigen hadden reeds 
gepubliceerd, gwomponeerd, ge
schilderd en getekend. Voor andere 
werd de oorlog de aanzet; de mees
ten waren te jong om reeds open te 
bloeien. 

Wat voor een groot schrijver had 
Alaln Foumier kunnen worden ware 
hij niet verdwenen 'm ^e wouden van 
Saint-Rémy? En John McCray? Hoe 
zou onze Joe English geëvolueerd 
zijn? Wat had er kunnen worden van 
de elf Italiaanse kMsten die sneu
velden? Van de vele kunstenaarszie
len die krankzinnig werden bij het 
aanschouwen van de dood? Van de 
dichter Hans Le^Ms die enkele 
dagen voor zijn'<k>od in 1914 nog 
schreef: „Wij worden ether, lucht en 
golven / O, uit onze lijven stromen 
bronnen, / spattend in het ongewone 
licht. / Wij schonken ons hart aan het 
Al!" 

De Grote Ooriog heeft de kunst 
voor altijd getekend en armer ge
maakt want aan de IJzer, de Somme 
en in Verdun stierf een generatie 
ta/enf. Wanneer de naties na de wa
penstilstand winst en veriies telden 
zat deze rekening er niet bij. In het 
Verdrag van Versailles staat over hen 
niets geschreven I Voor deze doden 
bloeit elk jaar de klaproos van 
McCrae en herinnert aan de verioren 
toekomst zoals de gesneuvelde Duit
se dichter Georgd TraM dichtte: „O 
trots getreur. Jouw bronzen altaar, / 
vandaag wordt de hete vlam van de 
geest gevoed, / door een enorme 
pijn, de ongeboren kleinkinderen./ 

Als het zondag twven Tyne Cot 
papavers regent mag dat niet alleen 
voor de doden van Flanders Fields 
zijn maar voor élle doden van élle 
killing fields... • 

Ĥ  13 

doot-ek-weeki 

Nu ,,Dit is Belgisch" vanuit de modesfeer ool< tot 
de vruchtenseiitor is doorgedrongen, duurt het wach
ten naar ons zomers fruit lang. En gezien de voorbije 
waterleute zijn we dan nog niet zeker van de kwaliteit. 
Daarom wijden we dit rubriekje maar eens aan een 
tropische vrucht die nagenoeg het hele jaar door 
verkrijgbaar is, al schommelt de doorgaans redelijke 
prijs wel eens naar vrij duur. 

DE mango is de vrij omvang
rijke steenvrucht van de 
mangoboom. Hij groeit in 

het wild in zijn land van herkomst 
India, maar wordt nu in de meeste 
tropische landen in indrukwek
kende boomgaarden gekweekt. 
Hier worden mango's ingevoerd 
vanuit Israël, Senegal, Mali en 
Zuid-Amerika. De ovale mango's 
hebben dan ook vaak een zeer 
uiteenlopende kleur, geel, groen, 
oranje, zelfs rood. Zij hebben 
evenwel altijd een grote platte pit 
en saprijk, zoet aromatisch 
vruchtvlees. 

Bij het aankopen moet het 
vruchtvlees onder zachte vinger-
druk lichtjes meegeven. Mango's 
worden ook in blik aangeboden, 
maar de konservering verflauwt 
de smaak aanzienlijk. Men be
waart ze in de koelkast of gewoon 
bij kamertemparatuur als ze nog 
wat moeten aanrijpen. Zoete 
mangowijn kan de basis van een 
gekoeld aperitief verfrissende zo-
mercoctail zijn. 

De rijpe mango's worden liefst 
tamelijk dik geschild. Na de pit 
verwijderd te hebben wordt 
vruchtvlees in blokjes of reepjes 
gesneden en wordt licht gekoeld 
gegeten als voor- of nagerecht. 

Vanuit hun Indiase traditie maken 
de Engelsen er een zuurzoete 
chutney van. 

Persoonlijk houden wij vooral 
van gemakkelijk te bereiden man
gomoes (compote de mangnes). 
Daarvoor gebruikt men liefst 
groene mango's, die men schilt 
en in stukken snijdt. Men giet dan 
een weinig water in een kookpan 
(niet te veel, want de vrucht is 
saprijk genoeg) en voegt daar de 
mango-stukken bij. Ook een wei
nig suiker mag, maar is in feite 
overbodig. Het geheel zowat 20 
minuten op een zacht vuurtje la
ten koken. De massa tenslotte 
door een zeef wrijven en op 
smaak brengen met 'n beetje kris
talsuiker en wat kaneelpoeder. 

„Dorp zonder ouders" of „Het land van Amen" 
van Anton van Wilderode. Dit was de oplossing van 
onze 182ste opgave. Negen lezers vonden dit ant
woord. 

Daaruit werd mevr. Vlaemynck uit de Groenestraat 
57 te 8992 Izenberge geloot als winnares. Zij wint 
deze week ons boekenkado. 

ET zicht op een hopelijk 
zonovergoten vakantie 
nodigen wij U uit te zoe

ken naar de oplossing van onze 
vragen. Wie schreef deze verzen 
en welke titel prijkt daarboven? 

Misschien wint U enkele waar
devolle boeken! 

Nooit 
liet de taal 
mij 
zo verlegen staan 
als hier 
nu ik 
een angstig l<ind 
voor het publiel< 

Alle woorden 
kom ik te kort 
vergeef mij 
dat ik stok 

tijdens 
het vers. 

Vandaag 
zing ik 
pluk ik 
leg ik u 
een mélé halfontloken kamals 
om u hals. 

En ik kus 
in ootmoed 
uw handen en 
uw voeten 
en leg 
mijn hoofd 
tegen uw hart. 

Wij kijken met spanning uit 
naar uw antwoord tot maandag 13 
juli. Op het bekende adres: WIJ, 
„Meespelen (184)", Barrikaden-
plein 12, 1.000 Brussel. 

Veel geluk! 

Zo ( wj z'jf^ 
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onthouden 
Woorden als biblioteek, apoteek, discoteek en 

zelfs hypoteek zijn in ons dagelijks gebruik gemeen
goed. Maar wat is nu een xyloteek? Alleszins een 
moeilijk woord. Maar wie nog de Grieks-Latijnse 
doorgemaakt heeft, vermoedt wellicht dat het om 
hout gaat. In het Grieks heet hout namelijk ,,xulon". 

ZEGGEN we dus maar veral
gemeend dat een xyloteek 
een houtverzameling is. 

Meer specifief gaat het om een 
kollektie kistjes die uiterlijk nogal 
aan boeken doen denken. Elk 
zogezegd boek is volledig aan 
één boomsoort gewijd. De omslag 
is gemaakt van de bast van de 
boom in kwestie. Het kistje zelf 
bevat: een aantal bladeren van 
de boom in verschillende ontwik
kelingsstadia, zaden, vruchten, 
wortels, twijgen. Plus tekeningen 
en een plantkundige beschrijving, 
zodat de ,,lezer" alles over dè 
betreffende boom te weten kan 
komen. Uiteraard is het kistje he
lemaal gemaakt van de juiste 
houtsoort. 

Een xyloteek koop je niet in de 
houthandel en het uitbouwen van 
zo'n verzameling vergt veel tijd en 
deskundigheid. Het verschijnsel 
IS dan ook zeer zeldzaam. Er 
bevindt er zich evenwel een mo
numentale en historisch-belang-
rijke van liefst 158 banden in het 

Friese stadje Franiker, die aoor 
Lodewijk Napoleon (koning van 
Holland van 1806 tot 1810) aan de 
toenmalige universiteit daar ge
schonken werd. Naar het schijnt 
bezaten in Nederland ook Leiden 
Hardenwijk xyloteken, maar door 
brand werden die nagenoeg ge
heel verwoest. 

In Vlaanderen bevindt zich een 
aanzienlijke houtverzameling, 
hoewel niet helemaal een typi
sche xyloteek, in het onvolprezen 
arboretum van Kalmthout. Daar 
wordt ook deskundige uitleg ver
strekt. Dit Arboretum in de nabij
heid van het bekende heide-na
tuurreservaat is een paradijselijk 
oord met een unieke kollektie bo
men, heesters en bloemen. Dus 
beslist de ideale bestemming 
voor een zomerse ééndagsuitstap 
(vanuit Antwerpen ook recht
streeks per trein bereikbaar). Wie 
over het Arboretum meer inlich
tingen wenst, kan er ook telefo
nisch terecht op het nummer 03/ 
666.67.41. 

9 JULI 1987 
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„Bond" is lang geen boek meer/1 

De onsterfelijke 007 
Met het uitbrengen — binnen l<orte tijd — van de 

zeventiende James Bondfilm, wordt tevens het zilve
ren jubileum van deze filmgoudmijn gevierd. De 
nieuwste, The Living Daylights, kostte aan de produk-
tiekosten $ 32.000.000, maar Moonraker houdt het 
rekord met $ 35.000.000, terwijl The Spy Who Loved 
me „maar" $ 13.000.000 kostte. Bond is geen boek 
meer, geen film meer. Bond is een instelling gewor
den, een deel van de westerse kuituur haast, net 
zoals Superman, Tarzan en Sherlock Holmes... 

The World die werd gebruikt in 
On Her Majesty's Secret Servi
ce in 1969, maar in tegenstelling 
met de andere songs met over de 
generiek heenkwam. 

Doordrukken en 
andere imitaties 

Het was met het sukses van 
Goldfinger dat in 1964 de rage 
van spionagefilm ontstond. Britse 
en Europese filmmakers wierpen 
zich met volle overgave op het 

DE Britse Pinewood Studios 
zouden niet zo'n floreren
de zaak zijn, moest niet 

om de zowat twee jaar een nieuw 
James Bondfilm van stapel lopen. 

Dr. No... 
Filmmagnaat Albert R. Broccoli 

(Cubby voor de vrienden) is inder
daad al die jaren trouw gebleven 
aan de studio die in 1962 de 
eerste Bondfilm Dr. No herberg
de, niettegenstaande enorme 
druk vanuit Hollywood, om toch 
maar op te nemen in Amerika. Dr. 
No was in die tijd een avonturen
film zoals zovele andere. 

Pinewood deed ook wel eens 
bizondere inspanningen, zoals in 
1976 toen er voor The Spy Who 
Loved Me liefst drie hele duikbo
ten nodig waren. Broccoli kreeg 
de goeie raad het maar ergens 
anders te proberen, maar toen hij 
niks vond werd alsnog besloten 
het maar te wagen. Er werd ge
bouwd. Die set bleef trouwens 
staan tot in 1984, toen ging hij in 
de vlammen op. Ridley Scott was 
toen bezig zijn Legend op te 
nemen. De set werd echter volle
dig heropgebouwd, groter en be
ter, en kreeg de naam The Albert 
R. Broccoli 007 Stage mee. 

De Bond-muziek 
Wanneer midden juni in Ameri

ka de nieuwste single van de 
popgroep-4-/7a verscheen, met de 
titelsong van The Living Day
lights, is dit de vijftiende song die 
aanspraak zal maken op een ere
plaats in de hitlijsten. De meest 
recente A View To A Kill van 
Durar) Duran, was de eerste 
Bondsond die de eerste plaats 
bereikte in Engeland. 

Het grote sukses begon echter 
met Goldfinger, die van Shirley 
Bassey in 1964/65 een internatio
nale vedette maakte. Het is opval
lend dat de producers dikwijls 
artiesten vonden die aan- het be
gin van een beloftevolle karrière 
stonden, of net bezig waren aan 
hun weg naar de top. Tom Jones 
met Thunderball in 1965 en Nan
cy Sinatra met You Only Live 
Twice in 1967 maakten het dan 
weer niet in de hitlijsten, terwijl ze 
reeds topvedetten waren. Dia
monds Are Forever uit 1971 en 
van opnieuw Shirley Bassey bleef 
in de helft van de hitlijsten steken. 
Live And Let Die van Paul 
McCartney uit 1973 is de sterkste 
oldie tot hiertoe gebleken. Nobo
dy Does It Better van Carly Sy-

JAMES BOND 

tEGEN D r . N o 
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mon uit The Spy Who Loved Me 
uit 1977 werd net als voorgaande 
song een nummer twee in Ameri
ka. Sheena Easton zond For 
Your Eyes Only in 1981 en alhoe
wel reeds een ster in Engeland, 
betekende deze song haar door
braak in de States en ze kwam 
daar in de top vijf terecht. Natuur
lijk heb je ook het instrumentale 
tema uit Dr. No, dat nog steeds 
wordt gebruikt, zong Matt Monro 
From Russia With love (1963), 
gaf Lulu ons The Man With The 
Golden Gun (1974) en tekende 
opnieuw Shirley Bassey voor 
Moonraker (1979), wat haar voor
lopig in het Guinness Book of 
Records brengt. Ook hebben we 
Louis Armstrong op de lijst staan 
met We Have All The Time In 

genre en in 1966 alleen al werden 
er liefst dertig film over geheime 
agenten en -diensten uitgebracht. 
Al vlug stortte de markt in mekaar 
door de vele gedrochten die wer
den geproduceerd en in de ze
ventiger jaren bleven er nog maar 
enkele over, om in de tachtiger 
jaren bijna helemaal te verdwij
nen... 

Willem Sneer 

007^ 

Volgende week: 

Spionagefilms 
vóór Dr. No? 

iiiiiiiiimii rmniT 

11 juli om 20u. 

Gulden Sporen op Brusselse 
Grote Markt 

Het Guldensporenkomitee Brussel, waarbij tal van Vlaamse verenigingen 
aangesloten zijn nodigen uit op de Guldensporenviering nu zaterdag 11 juli 
1987 om 20 uur op de Grote Markt te Brussel. De herdenking gaat door onder 
het motto ,, Vlaanderen leeft". 

Werken mee aan het programma: Johan Verminnen. Alida Neslo, Danspro-
jektAimé De Ligniere, Vredon, t^alufi-singers, koperensemble Kreato, koren uit 
heel Brabant en solist Gust Teugels, dirigent Juliaan Wilmots, Theo Mertens en 
zijn Thebaanse trompetten. 

Teksten van Gijs van Rhode. Regie: Herman Slagmulder, dekor: Luk Putman 
en Bart Van Lint. Muzikaal voorprogramma vanaf 19 uur met De Karekiet. 

Het bijwonen van de Guldensporenviering is gratis. Wel zal ter plaatse een 
programmaboekje aangeboden worden, tegen de prijs van 100 fr. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Ons geld over de grens 
Het ministerie van Financiën deelde onlangs mee dat 
de kapitaalvluclit in ons land vorig jaar zo ongeveer 
is verdubbeld, in vergelijlcing met een jaar tevoren. 
Welk geld gaat er over de grens, en waarvoor wordt 

het daar gebruikt? Een Knack-enquête. 

25 jaar Rwanda 

Koning Boudewijn was vorige 
week in Rwanda om daar de vijf
entwintigste verjaardag van de on-
afhankelijlcheid mee te vieren. 
Knack vloog met de vorst mee. 
Een reportage over Rwanda en de 
Belgische passage in dat Midden-
afrikaanse landje. 

Aids in Leuven 

Leuvense professoren hebben een 
middel gevonden dat Aids mis
schien op korte termijn onschade
lijk kan maken. Een gesprek met 
professor Erik De Clercq over zijn 
vondst en de vorderingen van zijn 
onderzoek. Deze week in Knack. 

l y i in Damme 

In Damme werd onlangs een 
nieuw boek over Uilenspiegel 
voorgesteld. Tijl was zelf niet gem-
viteerd, maar hij maakte toch van 
de gelegenheid gebruik om Dam
me opnieuw te bezoeken. Damme 
revisited, als het ware. Deze week 
in Knacl(. 

Knack in Ooidonl< 

Vijf keer is Knack deze zomer op 
en rond een Vlaams historisch 
kasteel te gast. Eerst waren we in 
Loppem, en op 18 juli staat Ooi
donk aan de Leie op het program
ma. U verneemt er alles over, de
ze week in Knack. 

9 JULI 1987 
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Minister zal BRT aanmanen 

100.000 handtekeningen voor Dewael 
Vrijdag j.l. ontvng kultuurminister Dewael een wel 

biezonder gezelschap dat hem bovendien niet min
der dan 100.000 handtekeningen kwam overhandi
gen vergezeld van een dringend verzoek ,,Er voor 
zorgen dat binnen de kortst mogelijke tijd gestart 
wordt met de herwaardering van het eigen volkse 
lied op alle uitzendingen van de BRT." 

kEEDS eerder op het jaar 
had het komitee „Het 
Vlaamse Lied op de BRT" 

(ontstaan uit de Vlaams Natio
nale Stichting Edegem) het initia
tief genomen tot een aktie waar
bij door middel van een petitielijst 
minister Dewael de BRT onder 
zachte druk zou zetten. 

Geen Coda-uur! 
Nu de 100.000 handtekenin

gen (en zelfs meer!) er zijn, 
stapte het komitee, aangevuld 
met vooraanstaanden uit het 
Vlaamse kulturele leven naar het 
kabinet van de minister. 

Woordvoerder Gust Teugels 
sprak de minister toe en vroeg 
o.m. dagelijks op een kijk- en 
luisterdicht ogenblik (geen Coda
uur!) één lied te brengen dat be
hoort tot: 

1. de oud-Nederlandse lieder-
schat die door de eeuwen heen 
een essentieel -deel is van ons 
kultuurgoed. 

2. de waardevolle liederen die 
zijn ontstaan in het "kader van de 
Vlaamse beweging en als dusda
nig met het Vlaamse volk verbon
den zijn. 

3. de liederen voor het volk tij
dens de jongste jaren door 
Vlaamse komponisten ge
schreven. 

In overleg met de bevoegde in

stanties inzake het lied, dient een 
verzameling gemaakt te worden 
van wat op dat vlak reeds bestaat 
aan ,,kwalitatief" materiaal. 

In afwachting dat door voor
aanstaande Vlaamse verenigin
gen een nieuwe verzameling 
wordt samengesteld van de liede
ren die bij het volk moeten blijven 
leven en bewaard worden, zou 
geput worden uit het beste wat er 
momenteel al in BRT-bezit is. 

Geleidelijk aan zou er dan op 
de uitzendingen van radio en te
levisie ruimte kunnen gemaakt 
worden voor dit eigen lied. 

25% 
Minister Dewael bleef in zijn ant

woord op de vlakte. De program-
matieverantwoordelijkheid berust 
bij de Raad van Beheer van de 
BRT. Tevens verwees de minister 
naar de regel waarbij 
de BRT 25 % Vlaamse produkties 
moet spelen. Ook zal hij 
administrateur-generaal Gas 
Goossens uitnodigen voor een 
gesprek dienaangaande. Tot slot 
verwees de minister naar zijn stre
ven het BRT-monopolie te door
breken. 

Het weze toegegeven dat dit 
laatste argument misschien aan
trekkelijk lijkt maar of het dat ook 
is blijft de vraag. Welk kommer-

Mandus de Vos viert 

Toneeljubileum 
Enige tijd geleden was de gekende akteur 

Mandus de Vos in de rubriek „Mensen van bij 
ons" te gast in dit weekblad. Binnenkort viert 
deze sympatieke flamingant zijn zilveren toneel-
jubileum. 

HET is inderdaad een 
kwarteeuw geleden dat 
Mandus de Vos zijn 

eerste rol vertolkte in het Me-
chels Miniatuur Tester (MMT). 
Sedertien is htj niet meer weg 
te denken uit dit gezelschap, 
wraarvan hij ook direktlelid is. 

Machtig reservoir 
Zijn kollega's van het MMT 

willen De Vos op gepaste wijze 
vieren met vrienden, kollega's 
en kennissen. Het toneelstuk 
„Hef machtig reservoir" van P. 
Terson is een stuk dat hem bie
zonder aan het hart ligt, en dit 
wordt dan ook nog eens ten to
nele gevoerd op 4 september. 
Deze feest-uitvoering wordt ge
volgd door een maaltijd. 

Inschrijven kan door kontakt 
op te nemen met het Mechets 
Miniatuur Teater, Hanswijk

straat 63 te 2800 Mechelen 
(015/42.25.44). 

Van onze kant houden wij er
aan Mandus de Vos nadrukke
lijk en van harte te feliciteren 
met zijn zilveren teaterju-
bileum. 

Bij minister Dewael, van links naar rectits pater Vertiié, Frans De Meyer, dtir. Blereau, Gust Teugels, Ri
chard Cells, Rob Eykens en Norbert D'Hulst. (foto G. De Soete) 

cieel station zal interesse vertonen 
voor het volkse Vlaamse lied? 

Alle hoop is dus gevestigd op 
dhr. Goossens die door zijn aan

wezigheid op het jongste Zang
feest zijn belangstelling voor het 
Vlaamse lied heeft betoond. 

Mogen wij bij deze het groepje 

mensen rond Gust Teugels, de da
mes Engelen-Saenen en Engelen-
Van Noten, gelukwensen met hun 
indrukwekkend initatief! 

Op initiatief van Federatie Vlaamse Kringen 

Nieuwe LP bezingt 
„IMooi Viaanderen" 

Tijdens een perskonferentie te Gent stelde Fede
ratie van Vlaamse Kringen (FVK) haar nieuwe LP 
,,Mooi Vlaanderen" voor, die tot stand kwam in sa
menwerking met VOVO, de FVK-afdeling in Oostende. 
De FVK wil met dit initiatief het schrijven en versprei
den van volksbewuste liederen aanmoedigen om alzo 
mee te helpen aan de vernieuwing van het reper
torium. 

DE twaalf nummers op de 
langspeelplaat ,,Mooi 
Vlaanderen" zijn van uit

eenlopende genres. ,,Twee meeu
wen" en ,,Nele" zijn typische 
luisterliedjes. ,,Zing ook eens ik 
hou van jou", ,,lk hou van mijn Ne
derlands" en ,,Over de Schreve" 
kunnen als volksbewuste num
mers gerangschikt worden, terwijl 
,,Limburg strekt de armen uit" bij 
de aktualiteit aansluit en ,,Vlaan
deren één" een strijdlied is. 

De liederen worden gezongen 
door Jef Eibers, Lily Gastel, Yvette 
Ravel, Mark De Coninck, Francis 
Güntler, Bert Gevaert, Stefaan Po-
nette en Miet Provoost. Voor de 
teksten stonden Jef Eibers, Jo 
Deensen en Will Ferdy in, Bert Ge
vaert, Jef Elbert en Ray Vernier 
zetten de nummers op de noten
balk en Paul Vermeulen zorgde 
voor een eigentijds arrangement. 

Vlaamse radio 
De totstandkoming van de LP is 

een uitvloeisel van de kampanje 
,,Meer Vlaams op de Vlaamse ra
dio", die een drietal jaren geleden 
gevoerd werd door FVK en VOVO. 
De verengelsing van de openbare 
omroep was toen een blijkbaar on
omkeerbare modegril, terwijl het 
volksbewuste lied helemaal in de 
verdrukking kwam. Protesten van 

luisteraars en kijkers, het Alge
meen Nederlands Zangverbond 
en andere Vlaamse organisaties 
konden er amper iets aan veran
deren," aldus de . FVK-
woordvoerders. 

Met de verspreiding van de lu
dieke zelfklever „Zing ook een Ik 
hou van jou in plaats van I love 
you" werd de publieke opinie ge
sensibiliseerd. Terzelfdertijd werd 
kontakt opgenomen met de direk-
tie en producers van de BRT. Ge
wezen werd op het advies van de 
Vlaamse Raad dat de openbare 
radio minstens 25 t.h. Neder-

i\/iooi 
Viaanderen 

Wie „IMooi Vlaanderen" 
per 25 eksemplaren wil aan
kopen doet er zijn voordeel 
bij. 

25 stuks (plaat en/of cas
sette) kosten dan slechts 299 
fr. (i.p.v. 300 fr.). Bestellen en 
betalen 035-0898326-50. 

Echt iets om je afdelings-
kas mee te plezieren! 

landstalige nummers moet pro
grammeren. 

Dit bracht een kentering. Zowel 
BRT 1 als BRT 2 draaien nu weer 
minstens vier Nederlandstalige 
liedjes per uur, dit is de gevraagde 
25 t.h. 

Uitdaging 
,,ln onze kontrakten met radio

producers kregen we steeds te ho
ren dat de BRT naast de Neder
landstalige liedjes ook wel volks
bewuste liedjes wil programme
ren, maar dat dit genre na het 
heengaan van Preud'homme, ge
woon ophoudt", aldus nog de 
FVK-verantwoordelijken. 

Dat werd door FVK opgevat als 
een uitdaging en leidde tot de LP 
,,Mooi Vlaanderen". 

De reakties van de Vlaamse ver
enigingen, het ANZ, het IJzerbe-
devaartkomitee, de Vlaamse 
Volksbeweging, de kulturele en 
ook politieke sektor vindt de FVK 
bemoedigend. BRT-administra-
teur-generaal Gas Goossens trok 
de aandacht van de direkteur-
generaal van de radio Piet Van 
Roe, op het uitbrengen van ,,Mooi 
Vlaanderen". Deze schreef aan 
FVK volgende hartversterkende 
woorden: 

,,Elk initiatief dat bijdraagt tot 
een verruiming en een verrijking 
van onze eigen Vlaamse muziek-
kultuur wordt door de BRT-radio 
met belangstelling gevolgd. Ik heb 
uw nota dan ook doorgezonden 
naar alle radiodiensten die met 
muziekprogrammatie zijn belast." 

— Mooi Vlaanderen, LP uitg. door 
VOVO, Aartshertogstr. 4, 8400 
Oostende (059/50.84.80). Rek.nr. 
035-0898326-50. 
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16 m 
-aoa. #«̂  EVA-fraktie bezint zich over de snelle spoorverbindingen 

In naam van 1.044.000 omwohers 
De plannen rond een aantal snelle treinverbindin

gen brengen het Vlaamse land al enkele jaren in 
beroering. Het werd immers meteen duidelijk dat het 
landschap en de leefomgeving bedreigd zijn. Er 
ontstond meteen verzet. 

Voor een belangrijk deel ligt dit aan de manier 
waarop de regering — in casu minister Herman De 
Croo — de zaak aanpakte. De onwil om degelijke en 
tijdelijke informatie te geven, irriteerde velen. 

DE Belgische staat is in het 
ontworpen Europese snel
le treinnet maar een tus-

senschakel(tje). Maar dan wel 
een zeer belangrijk. Zonder Brus
sel lijkt het erg moeilijk om een 
evenwichtig opgebouwd net over 
de Europese Gemeenschap te 
spreiden. Zeker in het kader van 
de verdere eenmaking van de 
Europese interne markt, is een 
dergelijk treinnet van groot be
lang. Het is dan ook logisch dat 
ook de Europese instellingen en 
de. Raad van Ministers zich over 
het probleem gebogen hebben. 
Het Europees parlement be
spreekt deze week het rapport 
„Starita", dat aanbevelingen wil 
verstrekken voor het treinnet van 
de toekomst. VU-Europarle-
mentslid Willy Kuijperrs volgt voor 
de Europese Vrije Alliantie het 
vervoerdossier van nabij en zal 
ook het Starita-rapport amende
ren. 

Hoorzitting 
Degelijk politiek werk vereist 

informatie en voorlichting van de 
bevolking. Daaraan schort het 
hier bij ons. Aan die beschamen
de toestand heeft Willy Kuijpers in 
samenwerking met het Waals 
EVA-lid, de onafhankelijke ekolo-
glst FranQOis Roelants Du Vivier, 

willen verhelpen door vorige vrij
dagnamiddag een hoorzitting te 
organizeren. 

Kuijpers meent dat er grote be
zwaren vastzitten aan de zaak. 
Zijn eerste bezwaar is dat de 
mensen van de betrokken ge
meenten onvoldoende geraad
pleegd worden. Hij heeft het dan 
maar zelf gedaan en het resultaat 
was een aantal moties van ge
meentebesturen tegen de plan
nen van De Croo. Of anders ge
zegd : de vertegenwoordigers van 
1.044.000 inwoners zegden 
neen! Of dat een positieve noot is 
bij het Europese Jaar van het 
Leefmilieu, is dan ook zeer de 
vraag. 

Om dat te illustreren werd een 
doos met deze moties door Kuij
pers symbolisch begraven voor 
het pas opgerichte Leefmilieu
monument op het Schumann-
plein bij de gebouwen van de 
Europese Komissie. 

Daarna stapten de deelnemers 
naar het Europees Parlement, 
waar om 14 uur de studienamid
dag van start ging. Er was voor
zien dat Europees ambtenaar 
Parmentier een inleiding zou ge
ven over de toekomst van het 
Europese treinnet, maar wegens 
ziekte liet hij verstek gaan. Hij 
werd dan vervangen door Kris 

vu-Hoboken bottelt onzuiver water 
VU-Hoboken hield op haar beurt een zuiver water-al<tie die zeer suksesrijk 

geweest is en de nodige weerklank in het Antwerpse gevonden heeft. 

Bij de foto: De Hobokense VU-ploeg zorgde voor stalen van door oliefirma's 
vervuild Leiegrachtwater... en bezorgde deze aan het Antwerps stadsbestuur 
zodat ze zelf konden ruiken! 

VU-raadslid Fonne Crick, in voile aktie. Tijdens de gemeenteraad ontkurkte hij 
de fles... zodat de stank zijn woorden kracht bijzette! (eigen foto) 

In de rand van de EVA-studiedag werd aan het leefmilieumonument een simbolische doos met de namen 
van de meer dan 1 miljoen TGV-omwoners tjegraven... (foto Dann) 

Bovin die een gesmaakte uiteen
zetting gaf over het internationale 
luik van de treinproblematiek. 

Dan volgde een geanimeerd en 
leerzaam debat, tussen vertegen
woordigers van de Bond Beter 
Leefmilieu en de Waalse en Ne
derlandse evenknie. De hoofdin
genieur van de Spoorwegen, de 
heer De Greef weigerde te ko
men. Nochtans had minister De 
Croo hem opdracht gegeven. Dat 
is wel enigszins begrijpelijk want 
een deskundig topambtenaar 
wordt maar al te vaak in zijn hemd 
gezet door ministeriële uitspra
ken en initiatieven. Maar die on
gehoorzaamheid aan de minister, 
en meteen het weigeren van infor
matie die nodig is voor een demo-
kratisch besluitvormingsproces, 
is al evenzeer onvergeeflijk. 

Het paneelgesprek maakte dui
delijk dat Vlaanderen, Wallonië 

en Nederland in hetzelfde bedje 
ziek zijn. Overal ontbreekt het aan 
de nodige wil vanwege de over
heid om tijdig de noodzakelijke 
informatie te verstrekken. Het 
werd ook duidelijk dat de voorde
len van het snelspoornet slechts 
voor de weinigen weggelegd zijn. 
Wie heeft er vaak behoefte aan 
een dergelijke snelle en luxueuze 
verbinding ? Alleen mensen die — 
vaak om beroepsredenen — snel 
van hoofdstad naar hoofdstad wil
len. 

Meerderheid 
verliest... 

Wie gaat er benadeeld wor
den? De mensen die afhankelijk 
zijn van de pendeltreinen om op 
hun werk te geraken. Zij die in de 
direkte omgeving van een snel-
spoor wonen en de kwaliteit van 
het leven en de waarde van hun 

huis zien dalen. En de gemeen
schap die zoveel geld in het open
baar vervoer heeft gestoken om 
nu de meest interessante en 
winstgevende trajekten te zien af
pikken door grote konsortiums. 
De meerderheid dreigt te verlie
zen, een gepriviegiëerde minder
heid zal winnen. 

Op korte termijn zullen er be
slissingen genomen worden. De 
Croo gaat de zaak op de kabinets
raad brengen. Wat zal daar be
slist worden? Of wordt de zaak 
weer wat opgeschoven ? We zul
len moeten uitkijken en om dat 
degelijk te kunnen heeft de stu
dienamiddag heel wat elementen 
bijeengebracht. 

Men vraagt... 

HET is uiteraard onbegonnen 
werk om al devragen die ons 
door lezers en lezeressen, 

meestal telefonisch, gesteld worden 
in het kader van deze rubriek te beant
woorden. 

Af en toe noteren wij enkele vragen 
die ons boeiend genoeg lijken om hier 
te beantwoorden. 

Vraag. Wat is de oorzaak van het 
hol worden van knolselder? 

Antwoord. Hoewel er een licht ver
schil is tussen de rassen, is een teveel 
aan potas in de bodem meestal oor
zaak van het hol worden van knolsel
der, maar ook van bv. aardappelen. 

Het zijn niet enkel de „potasmest-
stoffen" als dusdanig die potas in de 
bodem aanbrengen, maar ook de veel 
in de bioteelt gebruikt houtasse kan 
het potasgehalte doen stijgen. Indien 
een teveel aan potas in de grond 
gepaard gaat met een overmaat aan 
stikstof, worden de knollen niet enkel 
nog vlugger hol, maar bewaren ze ook 
minder goed. 

Het is enkel dooreen ernstige bode
montleding dat men aan de weet kan 
komen hoe rijk (of arm I) onze grond is 
aan kali (potas) en andere voedings
elementen. 

Uitslagen van bodemontledingen 
worden door ons gratis omgezet in 
een biologisch verantwoord teeltad-
vies. 

Vraag. Wat te doen wanneer blijkt 
dat de grond zuur is? 

Antwoord. Indien, na een ernstige 
bodemontleding, blijkt dat de bodem 
té zuur is, zal men biologisch verant
woorde hulpmiddelen mét zuurbin-
dende waarde toedienen. Deze zijn: 
zeewierkalk, bazaltmeel, lavameel, 
Dolokal. Natuurfosfaten en houtassen 
bevatten ook nogal wat kalk. 

Hierbij houden we rekening met de 
waarden van de andere elementen, 
het humusgehalte en de waterhuis
houding van de bodem. 

Indien de bodem waterziek is, moet 
dit vooraf geregeld worden door een 
ondergrondse of bovengrondse drai
nering. Hierdoor kan de zuurgraad 
dalen, waardoor minder kalk moet 
toegediend worden. 

Onze lezers die vooralsnog niet 
wensen biologisch te tuinieren doen 
er ook goed aan de hierboven reeds 
vernoemde kalkmeststoffen te gebrui
ken, omdat deze de humus niet afbre
ken en bovendien heel wat diverse 
sporenelementen bevatten. 

Tenslotte heeft het geen zin volbio-
loglsch te willen telen op een té zure 

grond. Goede uitslagen zijn dan zel
den te bekomen; trouwens ook niet bij 
de gangbare mamt van telen. 

Distels ^*«"^-^-

DE distel is een bijzonder heilza
me plant, maar kan ook een 
zeer lastig (doorlevend) on

kruid zijn. «iJi 310!' 

Het is trouwens bij Wefi/erplicht 
ervoor te zorgen dat de bloei van 
distels (en het zaaddragen dus) voor
komen wordt door de eigenaar of 
huurder van het betreffende perceel. 

Men kan distels maaien, uitsteken, 
afvlammen en, in grote gemeenten, 
venwijderen bij middel van elektroku-
tie. 

Men kan ze ook bestrijden met zeer 
giftige stoffen, die, naast een kanker-
venwekkende, ook nog een teratoge-
ne werking hebben! 

Dit laatste is reeds zo ingeburgerd 
in onze samenleving, dat de politie
agenten aan de betrokken eigenaars 
komen vragen „wanneer ze hun dis
tels gaan besproeien". 

Dit dan nog nu het bij wet verboden 
is deze produkten te gebruiken langs 
de openbare weg en er heel wat 
andere methoden zijn om de bloei van 
distels te voorkomen, zoals de wet 
letterlijk voorschrijft... 

Naar ons weten zijn er zelfs ge
meenten die, al dan niet op kosten 
van de betrokken eigenaars, distels 
gaan „besproeien", met de reeds 
aangehaalde, zwaar giftige bestrij
dingsmiddelen... 

Rik Oedapper 
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Wimbledon scoort eindelijk nog eens hoge cijfers 

Pat Cash: een kangoeroe 
met verbeelding 

Wimbledon '87 heeft ons opnieuw met toptennis 
verzoend. Eindelijl< werd er in de groene katedraal 
nog eens hoog gescoord. Dank zij vooral de Austra
liër Pat Cash die alle pronostieken met zijn klasse, 
verbeelding en veerkracht doorkruiste. 

|e cijfers 

kangoeroe 
19 
I 

Winnende kangoeroe op Wimbledon... (foto Reuter) 

CASH was een groot lau
reaat. Eigenlijk was deze 
belofte voor toptennis af

geschreven. Nadat hij in '84, 
Cash was toen negentien, op 
Wimbledon en Flushin Meadow 
voor het eerst had geschitterd, 
kreeg hij last van rugpijnen. Ten 
gevolge van jarenlange overbe
lasting — hij was van kindsbeen 
af een trainingsbeest — waren 
zijn rugwervels verschoven en 
een operatie bleek onvermijd
baar. 

Triomf! 
Zes maanden lang bleeft Pat 

van de courts verwijderd. Daarna 
volgde nog een moeizame revali-
datieperiode vol twijfels. In '86 
bood hl] zich opnieuw aan voor 
het officieuze wereidl<ampioen-
scfiap. Er moest een wild card 
worden afgebedeld om hem te 
laten deelnemen. Cash, die een 
paar maand eerder nog een (bij
komende) blinde darm operatie 
had ondergaan, bereikte de 
kwartfinale. Toen had men al 
moeten weten. 

Respekt dwong de l<angoeroe 
pas af toen hij begin dit jaar 
Australië naar de Daviscupzege 
leidde. Op zijn eentje dwong hij 
Zweden op de knieën. Australië, 
het tennisland met rijke traditie, 
herwon na jarenlange deemste-
ring het zelfvertrouwen. 

Toch geloofde niemand echt in 
de mogelijkheid van een Cash-
triomf op Wimbledon. Zeker niet 
nadat hij in de derde ronde eerder 
moeizaam (vier sets) afstand nam 
van de toch niet zoveel beteke
nende Nederlander Schapers. 
Wat daarna volgde bleek echter 
op een sprookje: Forget, Wilan-
der, Connors — op de puinen van 
zijn grote klasse nog eenmaal 
boven zichzelf uitgegroeid — en 
tenslotte LendI werden allen zon
der uitzondering in drie sets van 
het gras gespeeld. Ze kwamen er 
gewoon niet aan te pas. Hun 
stalen armen, hun robotachtige 
zelfbeheersing, hun ijzeren mo
reel : het smolt en begaf voor de 
veerkracht, de verbeelding, de 
perfekte techniek, het komplete 
repertoire (dropshots, returns, 
lobs, backhand, opslagkracht) en 
de bezielde uitstraling van de 
kleurrijke en originele Australiër. 
Zestien jaar na John Newcombe 
vierden de kangoeroes weer feest 
en het was ze gegund. 

Lend! 
Voor LendI moet het hard ge

weest zijn. De ongekroonde ko

ning slaagt er maar niet in op 
Wimbledon te zegevieren. Hij 
hunkert nochtans onomwonden 
naar deze ultieme triomf. Maar er 
is altijd iemand om hem een (to
taal onvoorziene) voet dwars te 
zetten. De gewezen Tsjechoslo-
waak moet stilaan bijgelovig wor
den. Na de uitschakeling van Be
cker zag het er immers uit dat niet 
nog mis kon gaan... Maar in de 
finale werd LendI van de eerste 
tot de laatste bal overklast. Hij 
verkeerde niet echt in paniek na 
het eerste setverlies. De tie-break 
schonk hem zelfs vertrouwen. 
Onder de brandende hitte wilde 
hij er een maratonfinale van ma
ken om zo zijn tegenstander uit te 
putten. Het bleek niet mogelijk. In 
de derde set nam de match voor 
hem nochtans een gunstige wen
ding. LendI geraakte 4-1 en 5-2 
voor. Maar toen zette Cash zijn 
verschroeiende en meeslepende 
eindspurt in. Men zou voor min
der wanhopen. 

Becker 
Waarmee we nog even naar 

Becker terugmoeten. De afgang 
van de Duitse keizer was voor
speld door zijn ontslagen trainer 
Gunther Bosch. De Roemeen 
was niet meld in zijn oordeel over 
zijn oud-leerling: ,,lk moest eruit 
omdat ik Boris wees op zijn groei
ende tekortkomingen. De volgza
me jongeling van weleer voelde 
zich man worden. Hij verslapte de 
discipline. Hij wilde van het leven 
proeven. Hij trok vaker op met zijn 
vriendin. Niet onbegrijpelijk mis
schien maar onvergeeflijk — en 
zeker fataal — voor wie wil stand
houden in de tennistop. Tech
nisch kwam zijn ontwikkeling vol
komen tot stilstand. Ik heb hem 
gewaarschuwd. Hij geloofde be
ter te weten." 

Het is inmiddels slecht afgelo
pen met Becker. Op zijn groene 
gras werd hij in de vernieling 
gespeeld door de in feite onbedui
dende Peter Doohan die nog 
nooit binnen de eerste vijftig 
stond geklasseerd op de wereld
ranglijst. Het was veelbetekenend 
en het schonk een extra-dimensie 
aan de voorspelling van Bosch. 
Blijft nu de vraag hoe Becker zal 
reageren. Dit jaar kon de kracht
patser — ingewijden beweren dat 
hij meer op macht dan op talent 
tennist en dat zulks onmogelijk 
erg lang kan duren — nog maar 
zelden overtuigen en hij moet nu 
zelf de konklusies trekken. Bosch 
laat er anders weinig twijfel over 
bestaan: „Wie in tennis de top wil 
(blijven) halen moet jarenlang 

kunnen afzien. De druk is enorm. 
Kampioenen moeten zich licha
melijk en mentaal voortdurend 
stalen. Afzien moet hun leefregel 
zijn. Wie meent dat het anders 
kan zal spoedig het tegenoverge
stelde ondervinden. Hopelijk be
grijp Boris. Zelf wil ik mij nog 
bezig houden met opkomende ta
lenten. Met knapen die letterlijk 
en figuurlijk honger lijden. Anders 
houdt niemand het vol." 

De achtste 
Verrassingen en sensatie dus 

EEN Tour anders dan anders 
omdat het peloton momen
teel geen echte kopman 

heeft. Die kan er evenwel snel 
komen. Het volstaat dat één man 
opstaat en een paar rake klappen 
uitdeelt. Dan valt alles vermoede
lijk vlug in de oude (vertrouwde) 
plooi. 

Open Tour? 
Blijft de vraag of er momenteel 

iemand tot zo'n krachtsontplooi-
ing bekwaam is. Daar bestaan 
nogal wat twijfels over en het 
Tourbegin was niet van aard om 
veel onzekerheden weg te ne
men. Het kan dus een open en 
misschien ook boeiende Ronde 
worden. 

Maar dat binnen de wielrennerij 
oude grenzen worden doorbro
ken, kan niet worden ontkend. De 
betrachte mondialisering komt er 
vanzelf. Het volstaat de uitslagen 
zen, Amerikanen, Columbianen 
en Mexikanen verstoren met re
gelmaat de onderonsjes van 

in het herentornooi. Bij de dames 
verliep het anders. De eeuwige 
Martina Navratilova hield ook nu 
nog stand. Zij rijfde haar achtste 
Wimbledontitel binnen. Enkel in 
1980 en 1981 deed ze tijdelijk 
troonafstand. Ten voordele van 
eerste Evonne Goolagong en na
dien Chris Evert. In de voorbije 
maanden wees alles op een defi
nitieve machtswisseling. De jon
ge ambitieuze Westduitse Steffi 
Graf rukte op als een raket. Ze 
won vijfenveertig wedstrijden op 
rij en verzamelde zeven tornooi-
zeges. In acht kampen tegen Na-

Levithan. (toto VUM) 

Fransen, Italianen, Nederlanders 
en Belgen. Het zou Felix Levithan 
deugd aan het hart hebben ge
daan. De gewezen Tourbaas 
bleef tot nog toe ver van het 
strijdtoneel verwijderd. Voor hem 
is er vandaag geen plaats meer 
en dal stemt toch tot nadenken. 
Geen tronen blijven staan, zingen 
de Vlamingen ergens en Felix die 

vratilova had ze vijfmaal gewon
nen. Graf, het stond vast, maakte 
zich op voor een jarenlange heer
schappij. Zij zou de nieuwe heer
seres worden. Die voorspellingen 
blijven natuurlijk ook nu nog over
eind staan. Maar Steffi, amper 
achttien, moet nog even geduld 
uitoefenen. Ze mag dan nog zo'n 
gespierde atlete zijn, ze mag nog 
zo gelijkmatig en gedreven zijn in 
de inspanning, voorlopig blijft Na
vratilova — inmiddels al een eind 
over de dertig — nog aan de 
macht. Martina voorspelde overi
gens dat ze volgend jaar een 
negende maal zou komen win
nen. Om negen haar geluksgetal 
IS. Waarvan akte. 

Omstreden 
koninginnen 

Desondanks kan niet worden 
ontkend dat de sinds 1982 vast
geroeste machtsverhouding (1. 
Navra, 2. Evert) binnen het vrou
wentennis voorgoed is doorbro
ken endat was wel nodig. Ook al 
nadert het einde van de onom
streden koninginnen nu toch met 
rasse schreden. Niemand is eeu
wig. Blijft evenwel de vraag of het 
nadien spannender, boeiender 
wordt. De vrees bestaat dat Graf 

logelijk nog langer de scepter 
zal mogen zwaaien. Er melden 
zich maar weinig echte konkur-
rentes voor de Westduitse. Saba-
tini zal misschien mogen meespe
len. Maar zij moet nog (veel) ver
der ontwikkelen. Mandlikova blijft 
fysiek en mentaal erg kwetsbaar. 
Haar uitschieters zijn te zeld
zaam. En Shriver en Sukova zijn 
duidelijk niet kompleet genoeg 
om blijvend voor tegengewicht te 
zorgen. Zodat we bijna moeten 
hopen dat Navratilova (en in min
der mate Evert) zo lang mogelijk 
probeert stand te houden. 

Flandrien 

zich zo natuurlijk met gezag en 
macht omkleedde heeft het op 
zijn beurt moeten ondervinden. 
Het zal hem misschien bitter 
stemmen. Tenminste, dat ver
moeden we. 

Verleden tijd 
Maar toch is inmiddels opnieuw 

bewezen dat niemand onmisbaar 
is. Levithan en de Tour waren 
synoniem geworaen. ue een kon 
niet zonder de ander en Felix 
ontleedde er de nodige autoriteit 
aan om zijn gezag een jaar lang 
over de wielenA/ereld uit te sprei
den. Zijn woord was wet. Ver 
buiten de Ronde. Wanneer de 
kalenders werden opgemaakt, 
wanneer politieke gedragslijnen 
werden uitgestippeld. Nooit was 
zijn gezag groter dan in de voor
bije maanden en jaren en plots 
werd onder dit alles een streep 
getrokken. 

Door een in wezen onbekend 
financieel machtscentrum dat 
blijkbaar de touwrtjes van de Tour 
in handen houdt. Felix moest op
stappen. Zonder wederwoord. 
Was hij dan jaren blind gebleven 
voor de gevaren die hem omring
den? Had de machtsuitoefening 
— wat hem toch zo goed afging — 
zijn waarnemingsvermogen afge
stompt? We zijn geneigd dit te 
geloven. Want de poten onder 
zo'n stevige troon worden niet in 
een paar dagen afgezaagd. Zo'n 
operatie vergt voorbereiding en 
planning. Het is vreemd en ken
schetsend dat binnen de wieler-
wereld niemand wat zag aanko
men. Maar inmiddels is men al
weer overgegaan tot de orde van 
de dag en is Felix voltooid verle
den tijd geworden. 

Geen tronen blijven staan 

Felix Levithan, 
verleden tijd 

De Ronde van Frankrijk heeft opnieuw de sport-
bladzijden van onze kranten ingenomen. Méér dan 
drie weken lang regeert de Tour de Westeuropese 
sportwereld. 
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Het partijbestuur deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 6 juli heeft 
algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Fiskaliteit Kernenergie 
De bewering van de nukleaire lobby 

alsof kernenergie de goedkoopste en 
veiligste vorm van energie-winning is, 
wordt nu ook in eigen land fundamen
teel ontkracht door de onthullingen 
over Mol en Dessei. 

Nu blijkt dat BR-3 (Mol) moest stil
gelegd worden, omdat aan de uitba-
tingsvergunning niet langer werd vol
daan en omdat er niet langer sluiten
de garanties geboden worden inzake 
veiligheid. 

Werkelijk hallucinant is de medede
ling dat de franstaligen BR-3 wensen 
open te houden als testcase. Voor een 
aantal heethoofden moet Vlaanderen 
dus als een soort nukleair testgebied 
gebruikt worden. 

Eksperten bevestigen nu dat de 
kosten voor de stopzetting en ontman
teling van kerncentrales veel hoger 
oplopen dan ooit geraamd. Staatsse-
kretaris Aerts en de elektriciteitssek-
tor zijn terzake zwaar in gebreke ge
bleven. In hun kostprijs-berekeningen 
worden slechts 12% afbouw-kosten 
verrekend, daar waar nu blijkt dat dit 
vermoedelijk tot 100% zal belopen. 
Meteen is het fabeltje van „nukleaire 
energie is het goedkoopst" achter
haald. 

Meer dan een jaar na Tsjernobyl is 
er trouwens nog steeds geen nieuw 
energiedebat gevoerd in het parle
ment. 

Voor de Volksunie is het uitgesloten 
dat er begonnen wordt met de bouw 
van Doel V. Terzake blijft de VU bij 
haar standpunt van een geleidelijke 
maar totale ontmanteling van het Bel
gische kernenergiepark. 

VNOS op radio 
Morgen donderdag is de Vlaams-

Nationale Omroep Stichting (VNOS) 
te beluisteren op de radio, via BRT 1. 

Om 18.45 uur kan men er de Volks-
unie-11-juli-boodschap horen door al
gemeen partijsekretaris Paul van 
Grembergen. 

Luisteren dus! 
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Het Partijbestuur van de Volksunie 
stelt vast dat de regering en de rege
ringspartijen, sinds lang verlamd door 
onenigheden over essentiële dos
siers, nu ook meer en meer verdeeld 
geraken over het dossier van de fiska
liteit. 

De meest tegenstrijdige doeleinden 
worden geformuleerd door ministers, 
die blijkbaar hun gebrek aan voeling 
met hun ministeriële kollega's trach
ten te verbergen achter publieke ver
klaringen. Zo wordt tegelijkertijd be
loofd dat de overheidsbedrijven gesa
neerd zullen worden, zonder de 
dienstverlening in het gedrang te 
brengen; of dat de overheidstekorten 
zullen weggewerkt worden zonder de 
sociale transferten aan te raken. 

Bij dit alles stelt het Partijbestuur 
vast dat minister van Begroting Ver-
hofstadt in zijn financiële en fiskale 
toekomstperspektieven twee blinde 
vlekken heeft. Ten eerste dreigt hij 
over het hoofd te zien dat geen enkel 
fiskaal paradijs kan gebouwd worden 
op een sociaal-ekonomisch kerkhof. 
Ten tweede blijft hij volkomen blind 
voor de miljardentransferten vanuit 
Vlaanderen en de overkonsumptie in 
Wallonië. Deze Waalse overkonsump
tie werd zopas ten overvloede weer 
aangetoond door recente cijfers inza
ke onderwijs en volksgezondheid. 

Indien het waar heet te zijn dat de 
staat boven zijn stand leeft, dan geldt 
zulks in geen geval voor de Vlaamse 
staat. Hét stopzetten van de kommu-
nautaire transferten zou immers bete
kenen, dat ieder Vlaams gezin zou 
kunnen genieten van een belasting
svermindering van gemiddeld 60.000 
fr. 

Minister l\/lichel 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

besprak de verklaring van minister 
Michel in de Kamer verleden week, 
evenals het feit dat de regering zich 
tot hiertoe beperkt tot doorzenden van 
het advies van de Raad van State aan 
het Voerens gemeentebestuur. 

Het Partijbestuur stelt vast dat de 
slechte komedie in Voeren blijft voort
duren. 

De minister van Binnenlandse Za
ken, geacht in de eerste plaats om wet 
en wettelijkheid te eerbiedigen, slaagt 
er in om met schuldige medeplichtig
heid van de ganse regering en van de 
meerderheidspartijen, de onwettelijk
heid nog altijd te bestendigen. Hap
part wordt zelfs niet uitgekleed, maar 
de Vlaamse volksvertegenwoordigers 
zoals de heer Suykerbuyck, die hoop
ten op een regeringsinitiatief, staan 
volkomen naakt. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
daagt de Vlaamse meerderheidspar
tijen CVP en PVV uit, een einde te 
doen stellen aan dat Happart-schan
daal vóór 11 juli aanstaande. 

Ledenaktie mel-iunl 
Eindstand 
1. VU-Haaltert 124 
2. vu-Hoogstraten 44 
3. VU-Laakdal 29 
4. VU-Roeselare 28 

VU-Wijgmaal 28 
6. VU-Middelkerke 
7. VU-Nieuwerkerken . . 
8. VU-Beverst 
9. VU-Hasselt 

VU-Steenokkerzeel . . 

NL 
NL 
NL 
NL 
NL 

26 NL 
25 NL 
24 NL 
23 NL 
23 NL 

Een hartelijk proficiat aan al deze 
afdelingen en tevens aan deze die de 
top-10 net niet haalden. 

Hieronder de wervers en afdelingen 
die de jongste twee weken nog nieu
we leden Inzonden. Ook aan hen onze 

oprechte dank. 
Jacques Maertens, Mana Van Pete-

ghem. Jan Caudron, Lieve Vranckx, 
Paul Cresen, Roger Van Poucke, Gui-
do Maes, Clem De Ranter, Margriet 
Bachot, Koenraad Van Snick, Huguet-
te De Bleecker, Oscar De Bruyn, 
Frans Smet, Rene Boute, Miet Van-
dermeulen, Eddy Gaublomme, Joris 
Roets, Valere Oversteyns, Jef Meule-
pas. Ivo De Cock, Romain Appeltans, 
Jan Dillen en Jan Strynckx. 

VU-Merelbeke, Bree, Ertvelde, Mid
delkerke, Knokke-Heist, Burcht-Zwijn-
drecht, Zaventem, Belsele, Borger
hout, Merksem, Ham, Oostkamp, Ber-
chem, Maasmechelen, Beverst, Bil
zen, Wilrijk en Liedekerke. 

Sportploegen moeten nu inschrijven 

vu-sport en -gezinsdag 
De nu reeds traditioneel geworden VU-sport en -gezinsdag gaat 

dit Jaar door op zaterdag 29 augustus en wel in het Instituut voor 
Lichamelijke Opvoeding (het zgn Sportkot) te Leuven. Wie zich de 
sportakkomodatie daar van een vorige sportdag herinnert weet dat 
het ILO een fraaie omgeving biedt om passief en aktief te sporten. 

De VU-sportkommissie draait reeds 
op volle toeren en biedt weer een 
boeiend programma aan. De kommis
sie doet dan ook een dringende op
roep tot de besturen van voetbalploe
gen, volleyteams en zaalvoetbalploe
gen. De organisatie van de schiftin
gen vraagt de nodige voorbereiding 
en te laat komen is zowel voor de 
inrichters als de spelers nooit prettig. 

Maar naast deze groepssporten 
worden opnieuw tal van kansen gebo
den. 

In de voormiddag is er een teore-
tisch gedeelte over sport verzorgd 
door de W M en in de namiddag Is er 
voor elk wat wils; natuur- en histori
sche wandelingen, volksspelen, muzi
kale animatie, tafeltennis en noem 
maar op. 

Wie wenst in te schrijven met zijn of 
haar ploeg stuurt de bon in naar de 
voorzitter van de VU-sportkommissie 
Stan Philips, Panorama 36 te 1810 
Wemmei (02/460.68.93). 

Inschrijvingsbon Sportdag 
Naam: 

Adres: 

Tel. : . . . . 

Schrijft bij deze in voor 
D voetbal In naam van: 
D volley 
D zaalvoetbal 

Naam van de ploeg(en): 

Impressies van iiet 
VU-11-iuii-feest 

Goede volksmuziek werd begeleid.. 

Senator Waiter Luyten zong zijn zelf geschreven republikeins 
Geflankeerd door Tineke van Heuie. (eigen 

lied. 
foto's) 

hAeester-volksvertegenv/oordiger 
Franz Van Steenkiste ontpopte 
zich als een meester-barbecue
kok, (foto plus-gullegem) 

De Limburgse Lies Gabriëis-Ja-
cobs luisterde geboeid naar de 
sappige Westviaamse verhalen. 
Zonder simultaan-vertaling. 
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Een nieuw Fonteintje in Beringen 

Betty Buys aangeduid als 
lilsttrekker '88 

Beringen — De verfrissende en verjongende Icracht van het 
Fonteintje in Koersei-lcapeliei<e heeft biijl<baar een gunstige in-
vioed gehad op de poiitieice ai<tiviteiten in Beringen. Bij de Jongste 
bestuursvergadering heeft het bestuur van VU-Beringen de 38 Jaar 
Jonge Betty Buys aangeduid en later ooi< de aigemene ledenverga
dering heeft haar, in aanwezigheid van algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels, bevestigd als nieuwe lijsttrl<l(er voor de komende ge
meenteraadsverkiezingen op de lijst „Vernieuwing". 

De vergelijking met 't Fonteintje is 
niet toevallig. Blijkbaar heeft het ook 
zijn invloed gehad op de sociale aktivi-
teit van Betty Buys zelf. In de deelge
meente Koersel is Betty Buy;s doende 
in tal van verenigingen. Zij is aktief 
spelend lid van de Toneelgroep 't 
Fonteintje, zij is bestuurslid in de 
gemeentelijke feestzaal 't Fonteinje, 
nogmaals bestuurslid in de werkgroep 
van het rekreatiecentrum 't Fontein
tje, reden genoeg om de invloed van 
het fonteintje te onderkennen. 

Adelbrieven 
Als jonge huisvrouv\«, moeder van 

Gert en Tom, echtgenote van Jef 
Frederix vindt Betty Buys toch nog de 
gelegenheid zich in te zetten voor de 
Vlaamse zaak. Sinds 1982 is zij 
OCMW-raadslid vanuit de VU voor 
Groot-Beringen. In 1982 stelde zij zich 
voor het eerst ter beschikking op de 
gemeenteraadslijst en behaalde er op 

Met het oog op Beringen 
Betty Buys. 

Dialoog tussen l\/lilieugroep en VU 

Bero bij afdeling Beringen 
Naar aanleiding van de aktie ,,Wa

ter is waardevol" werd er door het VU-
bestuur Beringen en de Milieugroep 
Bero een dialoogvergadering opgezet 
rond de milieuproblematiek in Groot-
Beringen. Met behulp van een dia
reeks gaf Willy Vanlook, konservator 
van de vallei van de Zwarte Beek een 
boeiend overzicht van het ontstaan 
van de beekvalleien in het Kempisch 
plateau. De Zwarte Beek, de Dommel 
en de Bosbeek behoren tot de mooi
ste en meest gaaf bewaarde beekda
len van Vlaanderen. Mekanisatie van 
de landbouw, rekreatie en ontwate
ring bedreigen al snel heel wat land
schappelijke, biologische en kuituur-
historische waarden. 

Via een aankooppolitiek werden 
sinds 1980 100 ha aangekocht, zijn er 
200 ha in huur en worden 500 ha 
beheerd in het militair domein. Prak
tisch vragen werden gesteld naar het 
milieubeleid toe. De gebrekkige wer
king van de Milieuraad als adviesor
gaan werd aangeklaagd. Gevraagd 
werd om milieubeheerders die voor 
Bero werken door de gemeente te 
laten vergoeden als DAC-ersen via 
subsidies tussen te komen in de wer
kingskosten voor diensten aan de be
volking. 

Belangrijk was ook het doorspelen 
van informatie via het gemeentelijk 
informatieblad en inspraak te krijgen 
bij werkzaamheden die betrekking 
hebben op milieuaangelegenheden. 
Bero vraagt ook aan het VU-bestuur 
tenminste 1 persoon aan te duiden die 
de milieuproblematiek zal behartigen. 
De zware financiële last en een te kort 
aan vrijwillige man/vrouw-kracht over-

Jaak Gabriels 
te RIemst 

Op vrijdag 10 juli 1987 om 20 uur 
heeft te RIemst in Hove Malpertuus te 
Herderen de jaarlijkse Guldensporen-
viering plaats. 

De 20ste Guldensporenviering is 
een vaste waarde geworden m de 
gemeente Riemst en Zuid-Limburg. 

Dit wordt extra benadrukt door het 
feit dat de gastspreker VU-voorzitter 
Jaak Gabriels is. 

De muzikale animatie zal verzorgd 
worden door Luk Voncken uit Hoeselt. 

schaduwen de prachtige inzet waar
mee men op deze vergadering kon 
kennis maken. Een volgende be
stuursvergadering zal zich alvast bui
gen over de te volgen strategie ten 
bate van het milieu. Alvast een mooie 
start tot hechte samenwerking tussen 
de milieuwerkgroep Bero en het plaat
selijk VU-bestuur. Water is waarde
vol! 

(hio) 

de 10de plaats bijna 500 voorkeur
stemmen. Op de provincieraadslijst 
van 1985 wist ze zich zelfs op een 
vijfde plaats te verbeteren met 520 
voorkeurstemmen. Als bode van het 
Algemeen Vlaams Ziekenfonds Lim
burg wist zij het ledenaantaü in nog 
geen twee jaar tijd te verhogen van 75 
tot 310 leden door regelmatig aktief 
ledenbezoek en sociale bewogen
heid. Vanuit het AVZ-ümburg is ze 
tevens afgevaardigde in de Bond van 
l\^inder-validen. 

Dat voor de gemeenteraadsverkie
zingen geopteerd wordt met de naam 
,.Vernieuwing" heeft ook te maken 
met de persoon van Betty Buys. Deze 
keuze doet zeker geen afbreuk aan de 
principes van de VU. Het is in de 
geest van verjonging en verruiming, 
het recht en de plaats van de vrouw in 
de politieke aktiviteit binnen de VU dat 
men zich in Beringen wil openstellen 
voor vernieuwing, verruiming en 
emancipatie, volgens de normen van 
het politiek fatsoen, in een geest van 
openheid, verdraagzaamheid, verzoe
ning en dialoog naar alle betrokke
nen. Op die manier is er ruimte en 
openheid voor iedereen die wil mee
werken in een geest van pluralisme en 
politieke vernieuwing. Als ,,Vernieu
wing" wil menin Beringen een voor
beeld worden voor alle andere politie
ke frakties, waar dikwijls veel onder 
de mat geveegd wordt onder de mom 
van partijdiscipline, (hjo) 

n 
JULI 
11 BILZEN: Grootse 11 juli-vienng 
in zaal Concordia, Markt. Om 20u. 
Sprekers: Paul Daels en Johan Sau-
wens Optreden van Miei Cools In
kom gratis. Org.' 11 juli-komiteit. 
12 GENK: Guldensporenviering in 
de tuin van café Slagmolen, Slagmo
lenweg op Termien. Vanaf 14u. is er 
Vlaamse kermis met volksspelen. Om 
17u. optreden van De Ghesellen met 
wagenspel ,,Wèè geet dat betoale?". 
Nadien braadfeest Iedereen welkom. 
12 BOLDERBERG: Provinciale Gul
densporenviering op het domein Bovy 
te Bolderberg. Om 10u.30 euchans-
tieviering op de feestweide door Koen-
raad Stappers. Om 11u.30 aperitief-
koncert. Toegang gratis. Om 15u. ge
varieerd feestprogramma. Gastspre
ker is Hugo Schiltz. 

De Herk is nu een kwilcriool 

In Alken ontstond brouwerll 
dank zl] kristalhelder water 

Stevoort — In het kader van de aktie „Water is Waardevol" in het 
Jaar van het Leefmilieu hebben de kantons Borgloon en Herk-de-
Stad van de Volksunie een werkgroep opgericht rond de problema
tiek van de Herk, de waterloop die deze 2 kantons verbindt. Deze 
werkgroep „Zuiver Water" is daarbij tot verbazende, blijkbaar 
onverwachte resultaten gekomen wat betreft de vervuiling op de 
waterloop de Herk. De Herk is een kwikriool! 

Op een perskonferentie in de typi
sche omgeving van de Molen te Ste
voort stelden de twee arrondissemen-
tele voorzitters van de VU Laurens 
Appeltans en Luk Robijns de proble
matiek van de Herk aan de kaak. ,,Het 
kristalheldere water van de Herk" is 
niet zomaar een nostalgisch terugke
ren naar het niet zoverre verleden. De 
vervuiling van de huidige Herk is meer 
dan schrijnend. Wij leven rond een 
dode rivier. De Herk is een riviertje dat 
ontspringt in Heers in het kanton 
Borgloon en uitmondt in Herk-de-Stad 
in de al even fraaie Demer. De beide 
arrondissementele Volksunievoorzit
ters Laurens Appeltans en Luk Ro
bijns zijn daar werkzaam. Laurens 
Appeltans is daarenboven nog sche
pen van Leefmilieu. 

De verontreiniging van de Herk 
volgt de trend van vrijwel alle waterlo
pen in Vlaanderen: een zeer kritieke 
toestand van vervuiling zodat eerder 
kan gesproken worden van een dode 
waterloop. Zowel de meetkaart van de 
biologische als de meetkaart van de 
chemische kwaliteit van de Herk to
nen aan dat de vervuilingsgraad ver
schilt van gemeente tot gemeente, 
maar de verontreiniging is overal, 
reeds in de brongebieden, aanwezig. 
Uitzonderlijk is de kwikverontreiniging 
die in Alken gemeten wordt. De Herk 
IS een echte kwiknool 

De twee arrondissementele voorzit
ters Laurens Appeltans en Luk Ro
bijns stellen dan ook vanuit VU-stand-
punt. 

Gemeenteraad Dilsen: 

Ongehoorde verslaggeving! 
Er is geen ander woord voor. ledere 

keer opnieuw wanneer er gemeente
raadszitting in Dilsen is, zit ook „ver
slaggever" J.P.IJzermans aan de 
perstafel. Wel wat die man presteert 
grenst aan het ongelooflijke. Terwijl 
men aan de ene k£int bij een krant een 
poging doet om zo objektief mogelijk 
te berichten, doen de anderen ge
woon het tegenovergestelde. Het pro
bleem is dat dhr. IJzermans enorm 
chauvinistisch is ingesteld. Stokkem 
ligt hem nauw aan 't hart. Daar heb
ben wij helemaal niets tegen, integen
deel Stokkem is een stadje waar men 
terecht fier op mag zijn. Maar wat voor 
ons de deur toe doet is die enorme 
partijdigheid die deze man ,,siert". 

Zodra er een letter of Stokkem is 
uitgesproken schiet de ,,reporter" uit 
zijn slome houding en tracht zijn voor
ingenomen mening via zijn krantever
slag weer te geven. 

Hij deinst er ook niet voor terug om 
gemeenteraadsleden woorden in de 

mond te schuiven die niet gezegd zijn 
en ,,zijn" interpretatie van de menin
gen is steeds dezelfde. De hele ge
meenteraad is tegen Stokkem I Ver
der meldt hij in zijn verslagen minder 
belangrijke zaken, terwijl hij belangrij
kere dingen weer verzwijgt: onge
hoord. 

VU-Nieuw-fraktieieider Thieu Lowis 
heeft al een hele briefwisseling met de 
direktie van Het Belang van Limburg, 
waar deze man o.a. voor schrijft, ge
voerd. Het bleef echter bij de belofte 
verandering te brengen. VUJO nodig
de zelfs in een brief aan de direktie uit 
om de raadszitting bij te wonen en dan 
het verslag te lezen. 

Helaas nog steeds zonder reaktie. 
Totdat de zoveelste druppel de em
mer deed overlopen. Gemeenteraads
lid Dries Remmerie zei z'n abonne
ment op ,,Het Belang" op en VU-
Dilsen stelde via een blaadje de Dil-
sense bevolking op de hoogte van zijn 
praktijk. En ja hoor, zo zaten er op 

Groots voetbaltornooi 
Volksunle-Dllsen gaat verder 

Na een hele reeks initiatieven waar
onder een plaatselijk blaadje, het jaar
lijks (suksesrijk) VU-bal, de fietenrally, 
talloze verfraaiingswerken in Dilsen 
d.m.v. VU-affiches enz... organiseert 
VU-Dilsen voor de derde maal het 
Gulden Sporenvoetbaltornooi. Dit 
jaarlijks weerkerend evenement zal 
plaats vinden op Vlaanderens feest
dag 11 juli De Vlaamse voetbalploe
gen van AS, Bocholt, Meeuwen, Peer 
en Club 84 strijden vanaf 13 uur op 

het terrein Heideweelde (Kantons
weg) in Rotem om de wisselbeker 
,,Gewezen senator Lowis". 

VU-Dilsen nodigt sportmmnend 
Vlaanderen uit om dit meer dan spor
tief gebeuren bij te wonen. 

Voor meer informatie kan U steeds 
terecht bij Lieve Weetjens, Pastoor-
straat 2 te Rotem (011/75.65.56) of bij 
Thieu Lowis, Breemstraat 17 te Elen 
(011/56.50.39). 

woensdag 10 juni twee repwrters voor 
Het Belang. Onze verbazing ws groot 
maar werd groter toen na een uur de 
,,nieuwe" verdween. Zijn objektief 
verslag verscheen reeds donderdag. 
Het verslag van dhr. IJzermans werd 
vrijdag afgedrukt in Het Belang en Het 
volk, net zat naar gewoonte vol on
juistheden. 

Prompt stuurde VUJO-Maasoeter 
een lezersbrief naar de gewraakte 
kranten, maar ze werden tot op heden 
niet gepubliceerd... 

Bestuur VUJO-Maasoeter 

Aansluitend op de problematiek van 
de Vervulling dat in de specifieke 
landbouwgebieden onderzoekingen 
moeten plaatsvinden naar slecht of 
met afbreekbare chemische bestand
delen uit het sproeistofareaal dat door 
de diverse firma's geleverd kan wor
den. Er ontbreken trouwens heel wat 
resultaten rond de aanwezigheid van 
bv. cyaniden, detergenten in de Herk. 

Aansluitend op de problematiek 
Beeksanering 
* dat de Landschapspark De Herk zou 
uitgebouwd worden tot een konkrete 
sensiblliseriings- en studiecel. Hier
voor dienen de middelen gezocht te 
worden bij alle betrokkenen: provincie 
en gemeenten. 
* het onderhoud van de Herk en het 
beheer ervan steunen op een degelij
ke gefundeerde metode, die mede 
bepaald wordt door betrokken milieu
groepen. Daarenboven wordt aange
drongen op het valoriseren van meto
den van manueel werk naast het be
heer op de grond van puur mekani-
sche metoden. Hierbij moet dringend 
gedacht worden aan de rationalisatie 
van de wateringen die instaan voor de 
benedenloop van de Herk. 
* een motie aan alle besturen van de 
Herkgemeenten voorgelegd wordt 
waarin uitdrukkelijk gevraagd wordt 
om een zuivere Herk te hebben bin
nen 5 jaar door een urgentieprogram
ma op te zetten rond zuivering van 
afvalwater, waarbij de overheid de 
nodige middelen ter beschikking moet 
stellen, zodat elke Herkgemeente er
voor kan zorgen dat het afvalwater in 
hun eigen gemeente ,,zuiver" in de 
rivier geloosd wordt 

In het algemeen wenst Volksunie 
haar steentje bij te dragen in de infor
matieverstrekking naar de bevolking, 
wenst voorloper te zijn in aktiegericht 
optreden dat de verbetering van de 
waterkwaliteit op de Herk tot doel 
heeft. (h|o) 
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10 KOEKELARE: Guldensporen-
viering met als tema „Omdat ik Vla
ming ben...". Barbecue, voordracht, 
dia's, Vlaams zangfeest. Org. 11 juli-
komitee m.m.v. De Vosjesvrienden, 
diaclub de Trekker. Regie: Dries Van-
hegen. 
10 IZEGEM: 11 Juli-kaarting op vrij
dagavond, zaterdagavond en zondag
voormiddag. Org.: Kaartersklub 
Vlaams Huis. 
11 BLANKENBERGE: Guldenspo-
renwandeling en -fietstocht. Start om 
18u. in Opslagplaatsen Van Oost, 
Schaerebrugstraat 225. Deelname in 
de kosten: 120 fr. Inl. en inschrijvin
gen bij bestuursleden van: DF — 
VKKB — VTB — VWB — VVKSM — 
KSA — Chiro — VOS — VVVG en HK 
Blankenberge. 
11 WAREGEM: Barbecue georgani
seerd door VUJO-Waregem in lokaal 
,,De Klauwaert". 
11 ARDOOIE-KOOLKAMP: 11 juli-
vlerlng. Om 16u.45 wandelkoncert; 
17U.30 eucharistieviering in St.-Marti-
nuskerk. Aansluitend optocht. Om 
19u. akademische zitting in „HetZon-
neke". Gastspreker Mare Boey. 

11 BRUGGE: 17u. Aankomst van 
de Gulden-Sporen-Marathon op de 
Markt. Organisatie: vzw Trefpunt een 
vzw Olympic Brugge Inlichtingen: 
Bob Craeye, tel. 050/36.05.49. Slot-
plechtigheid om 20u15 in de Hallen. 
11 IZEGEM: Om 11u. ontvangst in 
de gemeenteraadszaal van het stad
huls. Org.: Stadsbestuur en Stedelij
ke Kulfurele Raad. 
11 BRUGGE: 14u. Start Brugse 
Mettentocht. Vertrek en aankomst op 
het Zand. Inlichtingen: Jean-Marie 
Bogaert, tel. 050/35.64.13. 
11 MENEN: VU-Menen-Rekkem-
Lauwe nodigt uit op 11 juli. Trefcen-
trum West-Flandria om 11u. Aperitief-
koncert met ,,Klontje in de suiker". 
Gesprekspartner A. Vandendries-
sche. 's Namiddags Grens Rock 87 
met 7 deelnemende rockgroepen (po
dium T/W). Inkom gratis. Gezelligheid 
verzekerd. 
14 DIKSMUIDE: Zuid-Afrika: Smelt
kroes van de wereld. Joost Tryhou, 
ere-schepen van Diksmuide en woon
achtig in Pretoria, verduidelijkt de si
tuatie m Zuid-Afrika. Om 20u. in het 
Dienstencentrum. Org.: Vlaamse Kul-
turele Vriendenkring, m.m.v. Davdis-
fonds en Willemfonds. 

Met unieke lasershow 

11 lull te Brugge 
De herdenking van de slag der Gulden Sporen heeft dit jaar In 

Brugge toch wel een blezonder karakter. 
Enerzijds Is het precies 685 jaar geleden dat deze slag gestreden 

werd en anderzijds werd het standbeeld van Breydel en De 
Coninck net een eeuw geleden onthuld. 

Dit alles wordt met de nodige luister 
gevierd door het 11-juli-komitee van 
de stad Brugge en de Breydel en De 
Coninck Commissie. Het feestpro
gramma begint al op vrijdag 10 juli. 

Om 18.15 uur is een feestelijke 
bijeenkomst met drie korte toespra
ken gepland in de gotische zaal van 
het stadhuis, vervolgens worden bloe
men neergelegd aan het dubbelmo
nument en om 20 uur is er een her-
denkingsfeest op de Burg. Daarbij 
treden het koperkwintet Divertimento, 
het ballet Olivia Geerolf en de koor-
groepen Het Daghet en Jubilate op, 
terijl de kleinkunstenaars Joel en 
Klerktje enkele Westoekliedjes zullen 
vertolken. 

Om 23 uur is er op de Markt de 
première van de lasershow ,, Lasers 
op eeuwen en leeuwen", in een regie 
van Tony Willems. Een werkelijk unie
ke belevenis, voor het eerst in Vlaan
deren. 

Wandelen en lopen 
's Anderdaags om 14 uur start de 

Brugse Mettentocht op het Zand, naar 
een idee en gerealiseerd door VU-
raadslid Jean-Marie Bogaert. Inschrij
ven kan reeds vanaf 13 uur. Er is 
keuze tussen een wandeling van 8 en 
een tocht van 16 km. Dit jaar stapt 
men naar Damme. 

Enkele uren later, vanaf 17 uur, 
mag men de eerste deelnemers aan 
de Gulden-Sporen-Marathon tussen 
Kortrijk en Brugge verwachten op de 
Markt. Deze Trefpunt-organisatie 
o.l.v. raadslid Pol Van Den Driessche 
wordt ongetwijfeld een sukses, gezien 
het grote aantal deelnemers. Om 
20.15 uur gaat de slotplechtigheid 
door op de binnenkeer van de Hallen. 

Het Brugse 11-juli-komitee roept de 
bewoners op alleszins die dag hun 
huls met de leeuwevlag te versieren. 

VU-Oudenburg over de Schreve 
Helemaal in vakantiestijl en als af

sluiting van het voorbije werkingsjaar 
organiseert de Oudenburgse afdeling 
van de Volksunie op zondag 26 juli 
een daguitstap naar Frans-Vlaande-
ren. 

Op het programma staat onder 
meer een bezoek aan Hondschoote 
en Sint-Winoksbergen. Vervolgens 
een verkenning van het zo typische 
Frans-Vlaamse platteland (Ekelsbe-
ke, Broxeele, Arneke). In Kassei is er 
een bezoek aan de vrije radio ,,Uylen-
spieghel", met haar zondagse 
,,Vlaamsche" uitzendingen. 

Vervolgens gaat de tocht naar Go-
dewaersvelde en de Katsberg. Een 
laatste stopplaats is Boeschepe, waar 

in café ,,de Vierpot" een gesprek is 
gepland met enkele vertegenwoordi
gers van Frans-Vlaamse organisaties. 

De ganse tocht verloopt onder de 
leiding van een deskundige gids van 
het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel. 

Het vertrek is gepland om 9u.30 op 
het plein aan het Oudenburgse stad
huis. De prijs voor de bus bedraagt 
250 fr. voor volwassenen en slechts 
75 fr. voor kinderen. 

Wie mee wil ,,over de Schreve" kan 
— voor 20 juli — inschrijven bij Marti
na Margodt, Hoogwegel 16 (26.61.74) 
of bij Nico Moyaert, Bekestraat 1 
(26.67.01), alsook bij alle bestuursle
den. 

ZO^K^RCJê 

D 33-jarige dame — diploma ,,Kli
nisch laborante" met goede kennis 
van Ned., Frans, Engels een zeer 
goede kennis van Duits. Zoekt een 
betrekking. Ze is geïnteresseerd in 
diverse jobs, niet noodzakelijk in funk-
tie van haar diploma. Voor Inlichtin
gen zich wenden: O. Van Ooteghem, 
Senator, A. Lonquestraat 3&, 9219 
Gentbrugge. Tel. 091/30.72.87. 

• Technisch ingenieur Bouwkunde 
gevraagd als werkleider. Voor nadere 
inlichtingen zich wenden: O. Van Oo
teghem — senator. Arm. Lonque
straat 31, 9219 Gentbrugge. Tel. 091/ 
30.72.87. 

• Bedrijfsrevisor zoekt voor onmid
dellijke indiensttreding een jong uni
versitair ekonomische wetenschap
pen. Meertaligheid is een absolute 
vereiste. 

Kandidaten nemen kontakt op met 
het sekretariaat van volksvertegen
woordiger Jan Caudron, Pontstraat 
27, 9300 Aalst, tel.: 053/21.14.97. 

Pierre Nolf over elfde Bachten-de-Kupe-tocht: 

„Al mijn verbeeldingskracht 
en kreatlviteit In dienst 
van de mens" 

OOSTDUINKERKE — De vrije tijd schijnt óén van de grote 
ontdekkingen van de jongste decennia te zijn. Welke rijkdom aan 
vrijheid, ontspanning, kuituur, verrijking, zelfrealisatie gaat er In 
deze twee woordjes niet schuil? De mens schijnt de waarde van de 
tijd te hebben ontdekt, de tijd waarover hij zelf, vrij, ongebonden, 
ongedwongen, naar believen wenst te beschikken. 

,,lk beschouw het als een politieke 
opdracht om optimaal tegemoet te 
komen aan deze nieuwe behoeften, 
en al mijn verbeeldingskracht, durf, 
en kreatlviteit In dienst te stellen van 
de mens in zijn vrije tijd." 

Dit zijn de woorden van Pierre Nolf, 
arrondissementeel VU-voorzitter van 
Oostende-Veurne-Diksmuide, verte
genwoordiger van Vlaanderens groot
ste toeristische bond, en hoofdorgani
sator van de elfde Bachten-de-Kupe-
auto- en fietszoektocht. 

Breed publiek 
Momenteel heeft hij, samen met 

zijn vaste medewerkers (André Ca-
vijn, Eddy Beullens en Roger De-
schuymere) de laatste hand gelegd 
aan dit toeristisch initiatief. Met hem 
hadden wij hierover een uitvoerig ge
sprek. Sinds een aantal jaar heeft 
onze gesprekspartner Pierre Nolf het 
administratief roer in handen bij de 
Bachten-de-Kupe-vriendenkring. Wat 
hij gedurende die jaren presteerde 
voor deze organisatie zou een lange 
opsomming vergen. Betrokkene heeft 
overigens liever dat er over dit jaarlijks 
evenement, dan over hemzelf lof ge
sproken wordt, en hij is dan ook onze 
welwillende gids op onze tocht door
heen de geschiedenis van zoveel 
Bachten-de-Kupe-aktiviteiten. 

WIJ: Hoe Is dit veel besproken 
toeristisch initiatief eigenlijk ont
staan? 

Pierre Nolf: ,,Ere wie ere toekomt: 
het idee komt van de VVV Veurne-
Ambacht die het eerst de zeshoekige 
bordjes van de Bachten-de-Kupe rou
te heeft uitgezet. Op 27 juni 1970 
werd deze bewegwijzerde toeristische 
autoroute dan ook officieel ingereden. 
Daarna heeft IVIaurice Boucquez, ver
woed autotoerist, en lid van diverse 
autozoektochtverenigingen, de grote 
verdienste gehad om de Bachten-de-
Kupe route bekend te maken bij een 
breder publiek, door in 1977 een eer
ste zoektocht te organiseren langs-
heen deze bestaande omloop, zodat 
het minder bekende, het typische en 
schilderachtige Bachten-de-Kupe 
landschap voor de belangstellende 
automobilist en zijn gezin werd ontslo
ten. " 

WIJ: De zoektocht lokte ieder Jaar 
meer en meer deelnemers. Waar
aan schrijf je het sukses van dit 
gebeuren toe? 

Pierre Nolf -.„Inde vorige tien zoek
tochten samen telden wijzo'n dertien
duizend deelnemers, die welgeteld 
4.647 antwoordformulieren binnen
brachten. Aanvankelijk waren het 
meestal gouwgenoten, maar de laat
ste jaren is ook de interesse uit de 
andere Vlaamse provincies enorm 
toegenomen. Er zijn heel wat f akteren 
die meegespeeld hebben in het suk
ses: de zoektocht werd steeds een
voudig opgevat, zodat zowel de ge
routineerde rijders al beginners even
veel winstkansen maakten, hoewel 
gesprekken met zoektochtrijders ons 
geleerd hebben dat vooral een zinvol
le ontspanning en nuttige vrijetijdsbe
steding de belangrijkste motieven wa
ren om deel te nemen, en niet zozeer 
het hoge prijzenbedrag die aan de 
wedstrijd verbonden was. Ook de wis
selwerking met de toeristische instan
ties van de Westkust verbeterde de 
laatste jaren aanzienlijk, wat ook heeft 
meegespeeld in het sukses; wij ver
zorgden de toeristische promotie van 
de B-d-k-dorpen, terwijl op hun beurt 
de toeristische diensten van deze ge
meenten gratis publiciteit maakten 
voor onze aktlvlteit." 

Perfekte organisatie 
WIJ: De tiende uitgave lokte een 

rekord-aantal deelnemers, en werd 
algemeen beschouwd als een be-
staanshoogtepunt van de organisa
tie en tevens geprezen bij vriend en 
tegenstander als één der meest 
suksesvolle aktivlteiten van de 
Westkust tijdens de zomer '86. 
Schrikt dit overdonderend sukses, 
gezien nu ook de stichter-bezieler 
Maurice Boucquez na 10 werking 
heeft afgehaakt, u niet af om dit 
gigantisch werk verder te zetten? 

Pierre Nolf: „TIen jaar B-d-K aktivl
teiten liggen achter de rug. Wij zijn 
aan de elfde uitgave toe! Als inrichter 
van dit jaarlijks geixuren, merk je niet 
eens de vlucht der tijden, vooral niet 
wanneer het geluk je meezit. Net 
zoals In een mensenleven wordt ook 
In het verenigingsleven wel een wee 
gedeeld en gedragen door vele 
schouderw, en daarom kan Ik met 
enige fierheid meedelen dat de toe
komst van de B-d-K-zoektocht voor 
nog eens tien jaar verzekerd is. Het is 
hoe dan ook een hele klus geworden: 
honderden handelszaken, firma's 
moeten bezocht of schriftelijk aange
zocht worden om als sponsor op te 
treden, werkvergadering plannen en 
bijwonen, de pers-artikels moeten 
klaargestoomd worden voor de veer
tiendaagse vakantiekrant, en een 
perskonferentie moet het gebeuren 
voorafgaan. Vijftigduizend eksempla-
ren van het publlciteitsblad ,,Goed 
Nieuws" met een speciale binnenka-
tern — over de B-d-K-zoektocht moe
ten gebust worden, de reisweg dient 
met ongekende zorgvuldigheid uitge
stippeld, en ook het opstellen van de 
vragenlijst vergt heel wat tijd, kreatlvi
teit en koncentratie. Verder zijn er de 
talloze kontakten met de gemeentelij
ke overheid, de toeristische instan
ties, plus nog een hele waslijst andere 
taken, die onontbeerlijk zijn om een 
vlekkeloze organisatie te waarborgen. 
Een zaak is duidelijk: als inrichter was 
Maurice Boucquez een vakman, voor
al bij het opstellen van de vragen liet 
hij heel wat spitsvondigheid blijken. 
Wij weten allemaal dat hij dag en 
nacht met de organisatie bezig was. 
Hij was van de Bachten-de-Kupe 
zoektocht bezeten. 

t\Aaurice Boucquez leverde jaar na 
jaar een reusachtige prestatie af, met 
telkens betere resultaten tot gevolg. 
Na tien jaar intense werking, legt hij, 
wegens gewijzigde beroepsomstan-
dlgheden, het bijltje er bij neer, even
wel niet zonder het ,,vuur" te hebben 

meegegeven aan André Cavijn, en 
het Koksijdse duo Eddy Beullens en 
Roger Deschuymere. Met de inbreng 
van een PR-man, trouwens ook een 
„pionier" van de B-d-K-zoektocht, ho
pen wij het tot dusver nog te plaatselij
ke karakter van dit evenement verder 
te doorbreken, en zoniet het sukses 
van de vorige edities te overtreffen, 
dan toch te evenaren." 

Konkurrentie 
WIJ: Er zijn telkens heel wat ka

pers op de kusti Een harde konkur-
rentieslag met andere streek-orga-
nisaties die een gelijkaardige wed
strijd, in dezelfde periode, in het
zelfde kleine gebied tussen IJzer en 
Noordzee op het touw zetten ligt in 
't verschiet. 

Pierre Nolf: „Ons opzet heeft erg 
inspirerend gewerkt, en stimuleerde 
heel wat verenigingen om ons voor
beeld te imiteren. Uiteraard is zo'n 
zoektocht, dank zij een goede sponso
ring — en een grote belangstelling 
vanwege de deelnemers, een uitste
kend middel om de lege klubkas te 
spijzen, maar debutanten die alleen 
het lukratieve op het oog hebben, 
houden het zelden lang vol. Traditie, 
en de stevige reputatie als voortreffe
lijke inrichters, bezorgt ons nog 
steeds een paar lengten voorsprong 
op onze naaste konkurrenten. Een 
gezonde wedijver schrikt me geens
zins af, het dwingt ons alleen om 
degelijke promotie-kampanjes neer te 
zetten, en een technlsch-hoogstaan-
de en inhoudelijk goed verpakte zoek
tocht of te leveren. Het wordt hard 
knokken om aan de top te blijven, 
maar met de ervaring, de onderne
mingsgeest, en de verbeeldings
kracht van het nieuwe team moeten 
wij het kunnen waarmaken." 

WIJ: Het is te merken, u bent dol
blij met uw medewerkers, droomt 
luidop van een knal-uitgave met 
duizend deelnemers, maar wat mo
gen wij verwachten van de B-d-K-
zoektocht „nieuwe stijl"? 

Pierre Nolf; „Een suksesformule 
hoeft men niet te wijzigen. Het wed
strijdreglement, het kompetitie-sfeer
tje blijft behouden, maar het aksent 
wordt ditmaal verschoven naar het 
gezellige, rekreatieve karakter van de 
Bachten-de-Kupe tocht met respektie-
velijk begin- en eindpunt In de vissers-
herberg „Estaminet de Peerdevis-
scher" bij het museumplein te Oost-
duinkerke en de volkskroeg „De Leu
te" te Oeren (Alverlngen). De omloop 
strekt zich slechts uit over 37 km, 
maar voor wie even tot rust wil komen 
tussen de drukte van de badplaatsen 
en de lawaaierige binnenstraten van 
de nijvere Vlaamse steden, is deze 

(Lees door biz. 21) 

BACHTEN DE KUPE 
wimSy AUTO-

EN FIETS
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(Vervolg van biz. 20) 

slenterroute onvervangbaar. Wie wil 
kijken naar wat de natuur en een paar 
verrukkelijke polderdorpjes zoals 
Booltshoeke, Eggewaartskapelle, 
Lampernisse te bieden tiebben, zal 
geen meter van deze route kunnen 
vergeten. Dit alvast tot stichting van 
eventuele kilometervreters, die de 
mening mochten toegedaan zijn dat 
een toeristische uitstap minstens hon
derden kilometers moet bedragen. 
Gezien de betrekkelijke korte omloop, 
kunnen de deelnemers het zich ver
oorloven te blijven,,hangen" waar ze 
ook maar willen. Beschrijvingen in 
toeristische brochures of reisgidsen 
kunnen hoogstens een kleine tip 
even; je moet zelf de pracht van dit 
onvergelijkbare njstige polderland 
ontdekken, het oeroude land met zijn 
wel groots verleden en, laten wij ho
pen: ,,rustige" toekomst." 

Hoe deelnemen? 
WIJ: Het voorbereidingswerk Is 

voltooid, het wordt alvast een nieu
we mijlpaal In de geschiedenis van 
de B-d-K-tochten. Er rest ons alleen 
de eenvoudige vraag te stellen: 
Hoe kunnen wl| deelnemen? 

Pierre Noif: „Tot 20 september in 
inschrijvingsformulieren verkrijgbaar 
in alle ASLK-kantoren van de West
hoek, alsook bij de socio-kulturele 
medewerkers van de VTB-VAB uit 
Koksijde en Oostduinkerke, café Flan-
dria op de Grote Markt te Veurne, de 
diensten voor toerisme te Oostduin
kerke, Koksijde, De Panne en Nieuw
poort, en tevens aan de start in her
berg „Estaminet de Peerdevisscher" 
aan het visserijmuseumplein in Oost
duinkerke. De deelnemingsprijs be
draagt 300,- fr. Het deelnemingsfor
mulier kan U ook toegestuurd worden. 
Dit na overschrijving van 300,- fr. + 
30,- fr. portkosten op rekening nr. 001-
1385166-82: „Inschrijving zoektocht 
BDK, Fazantenparkstraat 31, 8460 
Koksijde, met vermelding Auto- en 
fietszoektocht 1987. 

Ik de een warme oproep tot alle 
WIJ-lezers uit de Westhoek, de pro
vincie en het hele Vlaamse land die tot 
dusver nog nooit hebben deelgeno
men om via onze aktiviteit een uniek 
brok West-Vlaanderen te ontdekken. 
En wedden dat... onze sportieve par
tijvoorzitter Jaak Gabriels ook onder 
de deelnemers zal behoren 7" 

Luk Vantnasaenhov» 
B-d-K persverantwoordelljke 

BRABANT 
JULI 

10 LENNIK: 8ste 11 jull-viering om 
19U.30. Samenkomst uit de deelge
meenten op het marktplein, optochtin 
het centrum. Gastspreker is Willy Ver-
nimmen. Org.: 11-Juli Komitee. 
10 ASSE:Om20u. 11 juli-vieringop 
de Grote Markt. Met samenzang, 
dansgroep Cora, fanfare St.Cecilia. 
Eindteksten Griet De Coster. 

Guldensporen 
te Hekelgem 

Het Guldensporenfeest te Hekel
gem gaat door op vrijdag 10 juli om 20 
uur in de parochiezaal van Hekelgem, 
op de hoek van de Fosselstraat en de 
Pastorijweg. 

We vullen de avond met: 

— Samenzang met orgelbegelei
ding door Paul De Kerpel 

— Voordracht door Tom en Leen 
Vandewalle 

— Instrumentale muziek door een 
houten-blaasinstrumentenkwartet. 

Gastspreker is prof. dr. Hermans 
Mertens (Theoloog KUL), die naast 
publikaties In zijn domein ook de zeer 
gewaardeerde ,,Mijmeringen bij Ada
gio van Felix Timmermans" schreef. 

De avond wordt aan elkaar gepraat 
door Frank Rossignol en is een orga
nisatie van de Bert D'Haese Kring en 
FW. 

Lennik rouwt 

In memoriam Richard Vinex 
Op 21 juni 1987 overleed na een 

lang Uiden Richard Vinex, geboren 
op 6 juli 1921, in de jaren 1972,1973 
en 1974 voorzitter van de VU-afde
ling St-Kwintens-Lennik. 

Richard Vinex was ook kandidaat 
bij de parlementsverkiezingen en 
haalde er mooie resultaten. 

Zijn doorzettingsvermogen en 
werkkracht maakten van de afde
ling een bloeiende en levendige 
vereniging. 

Jarenlang zette hij zich ook in 
voor de leden en abonnementen-
werving. 

De wens van de familie Indachtig 
gebeurde de verassing In alle stilte. 

De werkijver van Richard Vinex 
ligt mede aan de basis van de huidi
ge bloeiende afdeling Lennik. 

Het overlijden is een zwaar ver
lies, zeker voor de familie, maar ook 
voor de ganse Volksuniefamilie. 

We denken dat het gepast is even 
een schrijven aan te halen van 
Louis Swinnen uit Mol die op 8 
maart 1973 als volgt aan Richard 
schreef: 

,,Twee honderd en zeven nieuwe 
abonnementen! FantastischI 

Hoe U ze allemaal bijeen gekre
gen heeft, de d... mag het weten. 
Richard nu hebt U de laatste tijd 
geen tijd meer gehad om te eten of 
te slapen? Of hebt U uw vrouw en 
zoon en dochter in het gareel gezet 
met de woorden, kom jongens vele 
handen maken het werk licht? Het 

is bijna ongelooflijk, ondoenbaar 
maar U doet het toch maar; 

Als men 40 jaar in de Beweging 
staat zoals Ik, dan beseft men maar 
wat een wilskracht iemand nodig 
heeft om zulk getal te bereiken. Een 
dikke proficiat I U zit op het goede 
spoor." 

Langs deze weg nogmaals een 
innige deelneming aan de familie bij 
dit smartelijk overlijden. 

E. Van Vaerenbergh, 
burgemeester 

De redaktie van het weekblad 
,,WIJ" biedt aan mevrouw Vincx-
Raspé en de familie blijken van diep 
medeleven, ook dank voor het vele 
werk dat de overledene en zijn echt
genote voor ons weekblad hebben 
verzet I 

VU-Asse rouwt 
Op 7 juni II. overleed mevrouw 

Jeannette (LIesbeth) Van de Perre-
Verdoodt, oud-waardin van „'t 
Kummelshof" op de Stationsstraat 
te Asse, waar de Volksunie zo veel 
jaren te gast mocht zijn. 

De leden van de Volksunie van 
Asse en van ver daarbuiten zullen 
ongetwijfeld met weemoed terug
denken aan ons stamcafé dat mede 
door haar echtgenoot. Lode Van de 
Perre, zo smaakvol werd Ingericht 
tot een pleisterplaats waar het goed 
was te toeven. In dat gezellige bo-
venzaaltje van „'t Kummelshof" 
(genoemd naar de Assess volksfi
guur Kummel) hadden zovele vaak 
gedenkwaardige partijvergaderin
gen plaats en werden ontelbare be
slissingen genomen die het „wel" 
(en ook wel eens het ,,wee") van 
onze partij op plaatselijk en arron
dissementeel vlak maar ook op het 
terrein van de federatie (van weieer) 
hebben bepaald. 

Ver boven dat tumult stond, stil 
en goedlachs, LIesbeth, die de 
moeilijke kunst verstond om met 
alle mensen te kunnen omgaan en 
die, ais een diplomaat, de gemoe
deren wist te bedaren. In het café 
waar „de klant koning en de waard 
keizer" heette te zijn, triomfeerde 
LIesbeth zonder dat ze aanspraak 
hoefde te maken op enige titulatuur 
en zonder dat ze gebruik diende te 
maken van enig attribuut. 

Niemand kon vermoeden dat het 
lot zo ongenadig zou toeslaan: se
dert 1978 werd haar gezondheid 
zwaar op de proef gesteld en werd 
ze zelfs volslagen blind. Tot over
maat van ramp begon ze te lijden 
aan een ongeneeslijke leverkwaal 
die haar op Pinksternacht fataal 
werd. 

Van LIesbeth blijft ons de herin
nering aan een dappere vrouw die 
ondanks alles van het leven hield en 
die zich op een bewonderenswaar
dige wijze — altijd opnieuw — wist 
„aan te passen", of beter, zichzelf 
— als een dappere — wist te red
den. 

Wij zullen haar niet meer kunnen 
op zoeken in het ,,Kummelshof-
ken" , de kople-in-miniatuur van 
haar ,,l(ummelshof", waar ze zich 
met haar Lode had teruggetrokken 
en waar ze graag vrienden bleef 
ontvangen, luisterend naar ver
trouwde stemmen terwijl ze doende 
was aan een of ander handwerkje. 

Wij van de Volksunie — dankbaar 
om de vele goede zorgen die we van 
LIesbeth mochten ontvangen — 
bieden haar echtgenoot, de heer 
Lode Van de Perre, en de achtbare 
familie onze kristelijke deelneming 
aan. Wij wensen Lode Van de Perre 
alle sterkte toe om dit verlies moe
dig te dragen. 

Moge ons medevoelen hun een 
troost zijn. 

L.P. 

Verkeersaktle te Kampenhout 
Kampenhout (Brabant): Snel een 

oplossing voor verkeersveiligheid op 
de Haachtsesteenweg. Deze Staats-
baan eiste verleden jaar 8 dodelijke 
en 37 andere verkeersongevallen op 
ons grondgebied (Haachtsesteen
weg). 

Luk Stroobants, VU-afdelingssekre-
tariis, gesteund door het ganse be
stuur, wist de BGJG-ouderkomitees 
en een twintigtal andere verenigingen 
op de been te brengen. Er werd op 27 
juni l.l. betoogd over een afstand van 
6 km. Regen of géén regen, er daagde 
een 300 man (ook vrouwen en kinde
ren) op... 

Onder toezicht van de plaatselijk 
veldwachters werd zes maal de ge-

Sociaal-Kulturele Raad Sint-Gillis 
(Brussel) 

werft een 
SOCIAAL-KULTUREEL WERK(ST)ER 

aan, indiensttreding voorzien op 1 november 1987. 

Voorwaarden 1 
- Burgerlijke en politieke rechten genieten. 
- Voldaan hebben aan militieverplichtingen en ten minste 21 jaar oud 
zijn. 
- In het bezit zijn van een diploma maatschappelijk assistent, bij 
voorkeur specialisatie kultureel werk of een diploma van een daarmee 
vergelijkbare opleiding. 

Andere diploma's hoger onderwijs komen in aarmierking mits 5 jaar 
beroepservaring in het sociaal-kultureel werk. 
- Vertrouwd zijn met de Brusselse situatie. 
Barema: rand 245. 

Inschrijvingsformulieren kunnen vóór 15 augustus aangevraagd wor
den op het sekretariaat van de Sociaal-Kulturele Raad Sint-Gillis, t.a.v. 
examensekretariaat, Fortstraat 35 A, 1060 Brussel. 

vaarlijke Staatsbaan overgestoken. 
De BRT-nieuwsdienst bracht hierover 
enkele beelden In haar journaal. 

Proficiat Lukl (D.V.H.) 

Eerste officiële 
11 Juli te Halle 

Voor het eerst gaat er te Halle een 
officiële 11 juli-herdenking door. 

Nu zaterdag 11 juli vanaf 14u. op 
het mooie marktplein van Halle. 

De feestrede wordt om I5u.30 uit
gesproken door VU-senator Daan 
Vervaet. Bij slecht weer gaat het ge
beuren door in De Bres. 

Tweede vergadering werkgroep 

„Facllltelten-
en randgemeenten" 

De eerstvolgende vergadering van 
de werkgroep ,,Faciliteiten- en Rand
gemeenten" ter voorbereiding van 
het arrondissementeel kongres 
,,Groen en Vlaams" gaat door op 
maandag 13 juli 1987 om 20 uur in het 
Rijkskultureel Centrum ,,De Lijster
bes", Lijsterbessenbomenlaan 3 te 
Kraainem. 

Tijdens deze vergadering staan vol
gende thema's centraal: 

1. De afschaffing van de faciliteiten, 
een juridische benadering. 

2. De samenvoeging van de facili
teitengemeenten met randgemeenten 
na de afschaffing van de faciliteiten. 
Met name: St.-Genesius-Rode en 

Drogenbos bij Beersel, Linkebeek bij 
Sint-Pieters-Leeuw, Wemmei bij Mei-
se, Wezenbeek-Gppem bij Tervuren, 
Kraainem bij Zaventem. 

3. Voorstellen voor ,,vervlaamsing" 
van de faciliteiten-gemeenten. De af
schrikkingsstrategie, de wooncentrale 
enz... 

Gelet op deze uiterst boeiende 
agenda, hopen de inrichters niet al
leen op een talrijke aanwezigheid van 
mandatarissen en bestuursleden van 
de faciliteitengemeenten, maar te
vens op een stevige afvaardiging van 
de gemeenten Meise, Sint-Pieters-
Leeuw, Beersel, Tervuren en Zaven
tem en een aanwezigheid van onze 
parlementairen, provincieraadsleden 
en kaderleden. 

Rodenbach herdacht te Leuven 
Het St.-Jozefcentrum aan de Bur

gemeestersstraat te Leuven liep op 23 
juni goed vol om er Albrecht Roden-
bach's geboortedag te herdenken. 

Op een originele manier had Roger 
Vermeren, pater van de H.Harten, 
vele dichterlijke stukken van hem ver
weven in de misviering. Willy en Lieve 
Kuijpers-Devijver zorgden voor de tek
sten, terwijl het Vlaams Gemengd 
Koor o.l.v. Maurits Fannes de zang 
verzorgde. 

Renaat van Steenwegen — oud 
stadsbèiaardier — begeleidde het 
koor op het orgel. 

De Oksitaanse woorden van (Mis
tral; 

,,Door de grootheid van de herinne
ring wordt de hoop gered." waren het 
leidmotiv van de dag. Ook voor histori-
kus Luk Vandeweyer die de gelegen
heidsrede hield. Hij sloot zich aan bij 

een artikeldrietal van Europarle
mentslid Willy Kuijpers in het kring
blad en op een bijzonder treffende 
wijze belichtte hij Rodenbach en zijn 
tijd. 

Hierop volgde een reeks verbreden
de vragen bij de toehoorders. Wij 
kunnen rustig stellen dat de diepte 
van het gesprek een akademisch ni
veau bereikte. Maar daar bleef het 
niet bij. Paula De Boeck, Willy Haeck, 
Marcel Morissens en zovele anderen 
leidden verder de namiddag met 
zang, verrassingselementen en een 
uitgebreide Brabantse koffietafel. De 
Rodenbachkring is aardig op weg een 
der meest vooraanstaande Vlaams-
Nationale verenigingen van Leuven te 
worden. In die zin was het ook verheu
gend dat pater dr. Alfred Deboutte — 
oprichter van de 1e kring in 1949 — 
aanwezig was. 

Vlanajo op handelsbeurs 

Op de Lennikse handelsbeurs die onlangs doorging was ook Vlanajo-Leda, de 
jongerenorganisatie van het WZ-Ziekenfonds Leda aanwezig met een stand 
van streekbieren. (Vandaar de vele glazen op onze foto!) Een aktie die echt in de 
smaak viel! 

De Lennikse handelsbeurs kende een zeer groot sukses, zowel wat opkomst 
van bezoekers, verkoop als manifestaties betreft. 
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Gemeenteraad van Duffel 

vu-voorstellen aanvaard 
Voor de 3de maal in '87 kwam de 

raad samen op 29 juni De twee pun
ten die de VU aan de agenda had 
laten toevoegen werden alle twee 
unaniem aanvaard NI een jaarlijkse 
toelage van Ifr/inwoner voor de Bond 
Beter Leefmilieu Er werd beslist dat 
dit in de begroting van '88 zal opgeno
men worden 

Voeren 
Een motie tegen het belachtelijk 

maken van wet en wettelijkheid in 
Voeren Na enige kleine tekstwijzigin
gen werd de VU-motie als volgt aan
genomen 

De gemeenteraad van Duffel in ver
gadering op 29 juni 

— stelt dat het Vlaamse belang een 
pnncipieel gegeven is 

— stelt vast dat dit belachelijk wordt 
gemaakt m de gemeente Voeren waar 
een Nederlandsonkundige Waal zich 
steeds opnieuw tot waarnemend bur
gemeester laat benoemen, tegen wet 
en rechtspraak in 

— meent dat het een belediging is 
voor iedere Vlaamse gemeente dat in 
eert Vlaamse gemeente iemand bur
gemeester IS die de taal van zijn 
burgers met spreekt 

— dringt er bij de voogdij-overheid 
op aan dat aan die onzinnige en 

onwettige toestand, zonder venwijl, 
een einde wordt gesteld Dit is met de 
bestaande wetgeving en rechtspraak 
onbetwistbaar mogelijk zonder voor 
Vlaanderen één nadelig kompromis 

BIJ de behandeling van de rekenin
gen '86 van OCMW heeft de VU zich 
onthouden om nog maar eens aan te 
klagen dat de OCMW-voorzitter nog 
altijd, tegen alle deontologische re
gels in, gemeenteraadslid blijft De 
gemeenteraad moet het OCMW kon-
troleren dus moet de voorzitter zich
zelf kontroleren kan toch met 
Maar zoveel logika kan men van de 
OCMW-voorzitter blijkbaar met vra
gen 

Open beleid? 
Naar aanleiding van ,,aanpassings-

werken in de Nieuw- en Kasteelstraat 
aan waterleiding" had de VU-woord-
voerder het aan de stok met de sche
pen van OW 

De VU-interpellant wees er op dat 
de aanpassmgswerken reeds in uit
voering zijn dus vóórdat ze aan de 
gemeenteraad werden voorgelegd 
Volgens de schepen mets abnormaal 
want zo argumenteerde hij, wij had
den die werken met voorzien en nu 
dat de weg open ligt hebben wij vast
gesteld dat de leidingen moeten ver
nieuwd worden Hij leverde daarmee 

STAD MECHELEN 
Plaatsaanbiedingen Stedelijk Onderwijs Mechelen 

Navolgende betrekkinge (MA^) zijn in hoofdambt mogelijk te begeven 
bij de aanvang van het schooljaar 1987 1988 

1) Hoger Onderwijs Lange Type 
— assistent specialiteit CAD en technisch tekenen 
— assistent specialiteit automatisermg 
— assistent specialiteit electronica 
— 2/3 assistent specialiteit informatica 
Bekwaamheidsbewijs voorzien in de wet op het Hoger onderwijs 

2) 1. Hoger Onderwijs Korte Type — Hoger Secundair Onderwijs 
— pedagogie 
— hematologie, klinische microscopie, anatomie en gistologie (labo) 
— Frans 
— Spaans 
— Duits 
— informatica ' 
— handelswetenschappen 
— beroepspraktijk metaal 

2. Lager Secundair Onderwijs 
— G L S O handel 
— handel (+ 1 jaar nuttige ervaring verkoop) 
— Spaans 
— Russisch 
— Diuts 

3. Hoger en Lager Secundair Onderwijs 
— beroepspraktijk en of technisch vak beroepspraktijk 

electnciteit 
metaal 
automechamca 
autoelectriciteit 
radioelectnciteit 
schilderwerken 

beeldhouwen 
meubelmaken 
haartooi 
herenkappen 
kok 

Bekwaamheidsbewijs toepassing KB 22 4 1969 (vereiste bekwaamheids 
bewijzen) en KB 30 7 1975 (voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen — 
groep A) + nuttige ervaring naargelang het niveau van diploma of 
brevet 

3) Kunstonderwijs — Muziekconservatorium 
— clavecimbel 
— kamermuziek 
Bekwaamheidsbewijs toepassing KB 26 1 1968 zoals het gewijzigd en 
aangevuld werd 

De kandidaturen dienen binnen de maand na het verschijnen van deze 
publicatie te worden gericht aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, Stadhuis Mechelen 

De aanvraagformulieren kunnen gratis bekomen worden op de dienst 
onderwijs - Stadhuis - 2800 Mechelen, tel 015/20 85 11 toestel 248 of 
249 

De betrekkingen worden vacant gesteld ingevolgde de maatregelen 
tot beperking van de cumulatie 

Kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen doch worden 
afgewezen, kunnen zich respectievelijk wenden tot het Ministerie van 
Onderwijs - Bestuur van het Hoger Onderwijs Bestuur van het 
Secundair Onderwijs of tot het Bestuur van het Kunstonderwijs 

zelf het bewijs van slechte planning, 
van slecht beheer, van een met door
dachte studie Immers men had toch 
kunnen en moeten weten dat een 
waterleidingsnet dat 40 jaar oud is, 
nog uitgevoerd is met buizen in lood, 
aan verandenng en vernieuwing toe 
IS Om dat te weten moet men toch 
met wachten tot het wegdek is opge
broken De OW-schepen vindt het 
maar normaal Wij noemen het slecht 
beheer, slechte planning 

Ook tijdens de vonge zitting hebben 
WIJ kunnen vaststellen dat deze sche
pen er eigenaardige gedachten op na 
houdt Toen de VU, aan de hand van 
een CVP-brief, aantoonde dat ons 
schepenkollege wel informatie geeft 
over de geplande aanpassings- en 
verbouwingswerken aan het gemeen
tehuis aan de eigen partijleden, maar 
deze informatie weigert aan de eerst 
betrokkenen, nl de raadsleden, had 
de schepen het lef te verklaren dat 
voor hem de partij van meer belang 
was dan de gemeenteraad Hij is voor 
partikratie, demokratie komt achteraf 
en IS er aan ondergeschikt Wij weten 
nu uit officiële bron welk geloof er 
moet gehecht worden aan haar ver
kiezingspropaganda als ze het heb
ben over ,,Open Beleid Inspraak Me
dezeggenschap enz " 

Nog een pikant detail dat toen 
openbaar werd gemaakt Om zijn han
den in onschuld te wassen, zegde de 
burgemeester dat hij zelf met op de 
hoogte was en de plans met had 
gezien in dat verslag van de raads
zitting staat woordelijk ,,De voorzitter 
verklaart dat hij zelf de nieuwste plan
nen met heeft gezien''" 

Gelove wie kan of Zijt dan al 
burgemeester 

F Stevens 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
slers Geschenkart ike 

O n k l o p b a r e pr i j zen 
in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 

OpeninKsuren: l>i., wav.. vrij. van l.'j tol lö u. 30 
Do,, /a.1. van 10 tot I9u. 30 
Zondag van 14 tot 11 ii. 

Zaakvoerder KEIZEHSTRAAT 2 - 1740 TF.RNAT - 02-5»2.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts iSkm vmn Brussel rentruml 

VU-Mecheien (-nooril) aan tafel 
Het gezellig avondje uit dat georga

niseerd werd door de VU-afdeling van 
Mechelen-Noord is een sukses gewor
den Een honderdtal vnenden en sym-
patisanten kwamen opdagen om te 
genieten van een lekker hapje West-
vlaamse kaas bij een glaasje West
vlaams bier 

De aanwezigheid van senator Wal
ter Luyten werd zeer op prijs gesteld 
en droeg zeker bij tot de gezelligheid 
van de avond Een kort overzicht van 
de plaatselijke politieke toestand werd 
tot de genodigden gericht door de 
schepen van Financien Kris van Es-
broek Na het nuttigen van de spijzen 

VUJO-Tumhout 
naar Oostkantons 

Zaterdag 8 augustus tot en met 
zondag 9 augustus Week-end van 
VUJO-arr Turnhout in de Oostkan
tons Vorming en ontspanning samen 
met leden van de PDB (Partij der 
Duitssprekende Belgen) Begeleider 
Senator Walter Luyten Vertrek zater
dag te Geel-markt om 8u Inlichtingen 
bij Jons Sels (014/58 20 89), Hans 
Fransen (014/54 95 21) of Koen 
Geens (014/54 98 87) 

Toeristische autozoeictoclit 
te Kieldrecht 

ledereen kan deelnemen op een 
dag naar keuze van nu tot en met 31 
augustus 1987 Slechts op een dag 
kan men met starten, nl 23 augustus, 
dag van de scheldewijdmgsfeesten te 
Doel 

Aangezien het een toenstische 
zoektocht is speelt snelheid geen en
kele rol Integendeel, men heeft 10 
dagen tijd om zijn antwoordformulie
ren terug binnen te brengen 

Er IS voor iedereen, ongeacht zijn 
klassenng, een waardevolle prijs 
voorzien De eerste prijs heeft een 
waarde van 5000 fr 

De start vindt steeds plaats te Kiel
drecht tussen 10 en 12 uur De plaats 

van vertrek is afhankelijk van de dag 
van deelname, nl 
— op weekdagen Kredietbank, 
Dorpsstraat 10 
— op zaterdagen Cera, Dorpsstraat 
35 B 
— op zon- en feestdagen Café Aste-
rix, Dorpsstraat 22 

De deelnameprijs bedraagt 250 fr 
per inschrijvingsformulier 

De prijsuitreiking heeft plaats op 
vrijdag 4 september 1987 in het Ont
moetingscentrum, P Vergauwen-
straat te Verrebroek omstreeks 20 
uur 

De organisatie is in handen van de 
Amedee Verbruggenknngen Kiel
drecht en Verrebroek 

Verdere info bij P Crutzen, Kreek 
20, 2790 Kieldrecht (773 49 21) 

Op reis naar Kataionië 
Wte wil kan mee naar Katalonie van 21 september tot 2 oktober 1987 
Prijs 15 870fr 
Hienn is begrepen de busreis, een klassehotel in Roses met volledig 

pensioen, alle uitstappen o a Barcelona, Montserrat, Pals, Pyreneeën, Girona, 
Cadaques, Tossa enz inkomgelden, een ongevallenverzekering Kortom 
alles' 

Wie mee wil geeft ons voor 5 juli een seintje telefoneer na 18 uur op het 
nummer 015/71 24 80 

Definitieve inschrijvingen doorstorten van 5000, fr/persoon voorschot voor 
10 juli 1987 op rekeningnummer 035-0982407-32 van ARK — A Rodenbach-
laan 9 — 2920 Kapelle O/D Bos, met vermelding „septemberreis" Alle verdere 
informatie wordt per kerende toegestuurd 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

i O SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

werd tot in de vroege uurtjes gelachen 
en gezongen 

Deze positieve ervaring sterkt het 
afdelingsbestuur van Mechelen-
Noord in zijn overtuiging dat dit initia
tief zeker voor herhaling vatbaar is 

Wellicht komt er volgende keer de 
culinaire specialiteit van een andere 
Vlaamse provincie aan de beurt 

^^^^>^'''i=l!<=j^^'l 
JULI 

10 MOL: 11 juli-vienng Om 18u 
euchanstievienng in de kerk van Ach-
terbos om 21 u Vlaamse zangavond 
met Stone Wouters Org VU-Mol 
10 HEIST O/D BERG: Guldenspo-
renviering m de Hnita-hoeve, Lostraat 
om 20u 30 Gastspreker Herman Vos 
Muzikale omlijsting De zingende Hei-
kneuters met Jo Roels Presentatie A 
Vervloei Org VK Zuiderkempen en 
VK Booischot 
10 MORTSEL- Guldensporenvie-
nng Om 19u 30 Te Deum in H Kruis 
kerk gevolgd door Gebed voor het 
Vaderland m m v DF-koor Die Cier-
lycke Om 20u in het Mark Liebrecht-
centrum gelegenheidstoespraak 
door E Van Buynder en optreden van 
diverse koren en ensembles Inkom 
gratis Org Gemeentebestuur i s m 
Gemeentelijke Kulturele Raad 
10 EDEGEM: 11 juli-vienng om 
20u 30 in Drie Eiken Gezellig samen
zijn met als feestredenaar fraktielei-
der Hugo Coveliers Iedereen wel
kom 
10 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Gul-
densporenviering om 20u in zaal Gil-
denhuis. Stationsstraat, Zwijndrecht 
Volkszang, voordracht diamontage 
Gastspreker Norbert D'Hulst Org 
DF, VK, VTB-VAB en VOS Zwijn
drecht 
10 WOMMELGEM: Guldensporen-
zangfeest in zaal Keizershof, Das-
straat 24, om 20u Gastspreker 
Franck Allacker uit Frans-Vlaanderen 
M m V Koperensemble Joz De Hou
wer en SMF Scheldekoor Org KK 
Jan Puimege vzw 
11 BORGERHOUT: Guldensporen-
vienng om 20u in zaal Pax, Sterlin-
gerstraat 80 Inkom gratis Spreker is 
Erwin Brentjens Muzikale omlijsting 
door het Scheldekoor Org Knng 
voor Vlaamse Volksontwikkeling Bor
gerhout 
11 RANST: Guldensporen-Fiets-
tocht Samenkomst om 14u 30 aan de 
kerk te Ranst Org VU-Ranst 
11 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Her
denkingsmis om 9u m de H Kruis
kerk, Zwijndrecht Korte bezinning op 
het kerkhof Traditionele koffietafel in 
het Vlaams Huis Vanaf 14u 30 sport-
aktiviteiten op terrein Richard Orlent-
straat Om 20u zangavond m 
Vlaams Huis met-Paul Van de Voor
de Org vzw Vlaams Huis 
11 LINT:11 juli-vieringom20u 30in 
het gemeentepark van Lint, bij slecht 
weer in het Ontmoetingscentrum De 
Witte Merel, Li'eréesteenweg 25 Gele-
genheidsspreker is Etienne De Ryck 
12 H E R E N T A L S : 11-julivienng in 
de Boskantien Wijngaard Herentals 
met zangkoor St -Maartensfonds en 
om 18u toespraak door Paul Van 
Grembergen Org VU-Herentals 
21 ANTWERPEN: Rommelmarkt m 
het Vlaams-Indonesisch Centrum 
Oude Korenmarkt 42 van 11 tot 17u 
Org VU-Antwerpen-stad 
25 BOOISCHOT: Counrty & Wes
tern festival Barbecue — western 
themes — saloons — cow boy attrak-
ties Vanaf 17u terreinen bouwfirma 
Heylen Oude Aarschotsebaan Org 
FVV-FVK Booischot i s m verschillen
de verenigingen 
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Bij opening eigen huis 

VU-Hamme Stelt 
Water-rapport voor 

Zaterdag 4 juli werd te Hamme het Vlaams-nationaal Ontmoe-
tlngs- en Dienstencentrum van de Volksunie geopend. Een reeds 
lang gekoesterde droom ging aldus In vervulling. 

Gelegenheid voor gewezen senator Walter Peetere om een 
tussentijdsrapport over zuiver water aan de pers voor te stellen. 

„Wie als niet-Hammenaar Hamme 
binnenrijdt l<omende vanuit St.-Ni
klaas wordt onmiddellijk — na het 
oversteken van de nieuwe Durmebrug 
— getroffen door twee opvallende 
beelden: het mooie prestigieuze maar 
ook dure waterzuiveringsstation langs 
de Durme en onmiddellijk naast de 
baan een groot bord „Welkom in 
Hamme, oase van groen en water". 

De niet-Hammenaar moet daarbij 
denken: „Zuiver water ken hier toch 
geen probleem zijn. 

Drie vragen 
Is dat wel zo?" Tot daar Walter 

Peeters in zijn toespraak. 
Om op deze vraag te antwoorden 

werd een boeiend dossier samenge
steld. Daarbij werden drie vragen ge
steld die de ruggegraat van het pro-
jekt vormen. 

1. Hoe is het gesteld met onze 
grachten, beken, waterlopen van 2° 
en 3° kategorie en met onze stromen 
(Schelde en Durme)? 

2. Hoever staat het met de uitvoe
ring van ons ,,Algemeen Riolerings 
Plan" (ARP)? 

3. Wat Is de kapaciteit en de effi
ciëntie van ons prestigieus waterzui
veringsstation? 

De waterlopen 
l^eer dan 3 op 4 van onze grachten, 

beken, waterlopen van 2° en 3° kate
gorie zijn zeer slecht onderhouden 
(zelfs voor een groot deel gedempt!), 
deerlijk bezoedeld en dat vooral door 
sluiklozing: door rioleringen die niet 
aangesloten werden — of niet konden 
aangesloten worden — op het ARP en 
dan maar rechtstreeks naar sloten en 
grachten werden afgevoerd. Verder 

. i .\^s^\vï;ïi."ï. 

door afvloei van kunstmeststoffen en 
drijfmest en door belangrijke sluikstor-
tingen langsheen de beken. Volgen 
dan de rezultaten van de-waarneem
bare en andere vaststellingen. 

Algemeen Rioleringsplan 
(ARP) 

Hamme heeft een volledig ARP. Dit 
heeft tot nog toe vooral heel vee 
gekost (dus opgebracht) aan studie-
bureau's. Het Hamse ARP is immers 
op dit ogenblik slechts voor 10 % 
uitgevoerd (in Zele is dat bijvoorbeeld 
voor 100 % het geval I). Wij onderwer

pen in ons studieprojekt,,Zuiver Wa
ter" de gemeentelijke begrotingen en 
rekeningen (financierings- en lenings-
kosten) aan een grondig onderzoek 
naar de kostprijs van rioleringswerken 
in Hamme over de laatste 10 jaren. 

Wij willen nadien die kostprijs toet
sen aan efficiëntie in vergelijking met 
de kosten van de andere elementen 
van waterzuivering (beeksanering en 
waterzuiveringsstation), om daaruit 
een kosten-baten-analyse op te ma
ken. 

Waterzuiveringsstation 
Het gaat hier niet (meer) over het 

eertijds geplande maar nadien ge
schrapte zuiveringsstation ,,Schelde-
bekken". Men zag van dit station af 
omdat men het opportuner — en ook 
kostenbesparend — vond al het water 
van Hamme via kollektoren naar het 
zuiveringsstation ,,Durmebekken" te 
verzamelen en dit station maksimaal 
te valoriseren door het opvoeren van 
zowel de kapaciteit als de rendabili
teit. Rendabiliteit en kapaciteit wer
den inderdaad wel degelijk opge
voerd; echter, de kollektoren en riole
ringen, die het water uit het stroomge
bied ,,Scheldebekken" moten aan
voeren, kwamen er vooralsnog nog 
niet, of slechts zeer onvolledig. 

Kortom: de logika op haar kop. Een 
logika die er eerst zou moeten voor 
zorgen al het water naar het zuive
ringsstation te brengen om dan de 
kapaciteit en de rendabiliteit van het 
station daaraan aan te passen en op 
te voeren. 

Naast de vaststelling wil het projekt 
ook daadwerkelijk een bijdrage leve
ren tot zuiver water. Hoe werken? 

Eerst beken en sloten saneren door 
ruimen en onderhouden. De bevol
king (vooral huisvrouwen en landbou
wers) sensibiliseren, de industrieën 
kontroleren en, bij sluiklozing, sank-
tionneren. 

Het ARP volledig realiseren. Alleen 
daardoor kan trouwens de massale 
gedwongen sluiklozing worden opge
lost. 

Er kan pas op een zinnige wijze aan 
efficiënte waterzuivering worden ge
dacht na ernstige behoeftestudie. 

Het dossier besluit met een kaart en 
uitleg over de kwaliteit van de Wase 
waterlopen. VU-Hamme verdient ge
lukwensen met dit degelijk projekt-
dossierl 

OOST-VLAANDEREM 
JULI 

10 HAMME: 11-jullviering. Klein-
kunstavond in zaal ,,Vlaamse 
Schouwburg", Peperstraat, met op
treden van Zakdoek. Feestredenaar is 
Vic Anciaux. Inkom: 120 fr. W K 100 
fr.. Plus 3 pas 60 fr. Org.: VU-Hamme. 

10 WICHELEN: 2de Guldensporen-
belotting in lokaal ,,De Moriaan", Bo-
hemen te Wichelen. Inschrijvingen 
vanaf 19 uur. 50 fr. per deelnemer. 
Prijzen: 4.000 fr. + inleg. Org.: VU-
Wichelen. 

10 GENT: Guldensporenviering op 
de Kouter. Gelegenheidstoespraak 
door Jaak Gabriels. Optreden van Zjef 
Van Uytsel en daarna samenzang. 
Om 20u. Org.: VU-arr. Gent-Eekio, 

11 DESTELBERGEN: Guldenspo
renviering om 19U.30 in het Reinaert-
park (gemeentehuis). Gastspreker: 
Chris Vandenbroeke. Optreden van 

Jef Burm. Org.: Goossenaertskring + 
11 julikomitee. 
11 WICHELEN: Aanbieding van 
reuzetaart aan de beiaarden van het 
rustoord Sint-Jozef. Samenkomst om 
13u. in het lokaal ,,De Moriaan". 
Eveneens ontvangst van VNJ van 
Lede. Org.: VU-Wichelen. 
12 MALDEGEM: Guldensporenvie
ring bij V.Verstringe (Paddepoele — 
wegwijzers vanaf expresweg). Anima
tie (Hullebroeckkoor), spreekbeurt, 
koekebak, gezellig samenzijn in de 
boomgaard. Org.: VOS-VU-Malde-
gem. 
12 20TTEGEM: 11 juli-barbecue in 
de Bevegemse vijvers. Van 12 tot 17 
uur. 
17 BELZELE: Barbecue FVV-Belze-
le op het Jeugdheem. Aperitief aange
boden door FVV om 17u. Leden: 250 
fr., kinderen 150 fr., niet-leden 300 fr 
Inschrijven vóór 15 juli bij bestuursle
den FVV-Belzele. 

Vlaams Huls te Geraardsbergen 
Op vrijdag 26 juni werd te Geraardsbergen in aanwezigheid van nationaal 

voorzitter Jaal< Gabriels, tal van mandatarissen en een grote schare leden en 
sympatisanten, het vernieuwde Vlaams Huis geopend. 

Dank ook aan provincie- en gemeenteraadslid Rita Borremans, die door haar 
inzet de Vlaamse vrienden van Geraardsbergen aanzette dit te verwezenlijken. 

(eigen foto) 

lepel & vork 

m 
| d r t y - l n | 

S. M. B. 

P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx 

stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel. 582.10.93 
H 
HIIEBHANDiLW 

EUINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

WIJ bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

RESTAURANT 

Iy ^ T & v i Hoek 
\ ^ ^ ) I V\/olvengracht 

r ? , „ . . . r .^ .vT. Leopoldstraat 

Tel 217 9153 

Waar V lamingen 
thu is zijn... 
in 't hart je van Brusse l 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43.20.51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15.36 
Kontich, Kon. Astridlaan 85 • 034/57 30.32 
Leuven, 1. Dortmunder Thier Braü Hof, Tervuursevest 60 • 016/22.86.72 

2. Bierkelder, Oude Markt - 016/22.68.69 
3. Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr. Lichtervelde - 051/72.28.22 
Qrote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten: Dort
munder Thier van 't v^t. Levende Water Tonisstelner Sprudel, goed en goedkoop eten. 

t n f l ü ' / ri'ii 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Oriessche 
zaakvoerder 

Banketbakkeri j 

ANTWERPIA 
* ^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-21.35.33 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

BROOD — BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT-HOTEL > 
OVEREINDE 
Salons RayrYiond 
— banketzalen tot 30Q'^^i»-

sonen ' -if '-^ij; 
— specialiteiten bruilo^rt 

en banketten ; • . . . 
Overeinde 8 AS';"' ^ 

Tel. 011/65.73.05 - 6S J».40 

Nationaal Tapkampioen 
Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katarina-Lombeek 
Tel.:- 053/66.03.46 
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi's — Pannekoeken 
Open: alle dagen vanaf 14 u. Dinsdag 
• jsloten. 

'tboerenhof 
CAFE-RESlAURANT-FRmJUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 

Prijzen voor menu v/è 290 Bfr. 
groepen: koffietafel v/è 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 SInt-Martens-Voeren • 
Tel. 087-68.67.03 

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenkring 
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum 

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT, 
Alle dagen opgen vanaf 11 u. Donderdag gesloten. 
DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28 

CAPe 
lOG€M€ttT 

CAMBRiNO^ 
BRCC 
011/47.28.97 
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„Deze schat mag niet verloren gaan!" 
TURNHOUT — De naam Jos Geerts zal onverbrekelijk verbonden blijven met 

het Vlaams Kleinkunst Archief & Dokumentatiecentrum, maar ook met uitgaven 
als „Muzekeus" en ,,Kick-magazine". 

Nu kleinkunst weer een beetje in de lift zit en het Archief in moeilijkheden, lijkt 
ons het ogenblik aangebroken om de andere kant van de medalje te belichten 
want er staat voor Jos Geerts veel op het spel. Wij ontmoetten Geerts, die om den 
brode free lance joernalist is geworden bij enkele Antwerpse bladen en hadden 
het met hem over dit unieke archief En over de onzekere toekomst ervan... 

A LLES ging van start in '68-
'69 met het tijdschrijft 
„Muzel<eus" dat eingelijk 

Kleinkunstcahier heette en dat 
zich tot doel stelde liedjesteksten 
te publiceren en uit te wisselen. 
Dit in de hoop dat ook beginnelin
gen aan degelijk materiaal kon
den geraken. De redaktie kreeg 
karrevrachten teksten op de tafel, 
maar na een tijd werd het duide
lijk dat de echte kleinkunstenaars 
hun teksten zelf schreven. 

Vanzelf 
Stilaan schakelde het cahier 

over op vraaggesprekken met ar
tiesten en besprekingen van pla
ten en optredens. 

„Muzekeus" werd in 1973 om
gedoopt tot „Kick". Pas achteraf 
ontdekte Jos Geerts dat er in 
Nederland onder diezelfde naam 
reeds een seksblad verscheen. 
Jos Geerts moet er nu hartelijk 
om lachen... 

WIJ:-Hoe begin je eigenlijk 
aan een kieinkunstarchief ? 

J. Geerts:,, Voor Muzekeus en 
Kick dokumenteerden wij ons 
zeer goed en volgden alles op de 
voet door vraaggesprekken en 
besprekingen. Op deze stukken 
volgden steeds veel reakties van 
de kleinkunstenaars zelf. Er kwa
men ook veel vragen naar bio-
gegevens, naar teksten en weet
ikveel. Dat allemaal aangevuld 
met mijn eigen persoonlijke inte
resse en dokumentatie leidde als 
vanzelf tot een archief dat ik bij 
mij ttiuis in Turnhout opbouwde. 
Alles was ondertussen zo aange
groeid dat er geen passende 
plaats meer ter beschikking was. 
Ik had steeds op een ruimte in De 
Warande gehoopt maar ik kreeg 
niet de minste steun omdat ik mij 
tot geen enkele politieke kleur 
wou bekennen. Een bekend far
maceutisch bedrijf uit Beerse stel
de ons lokalen ter beschikking om 
het Nationaal Centrum voor Cul
turele Animatie, zoals het archief 
officieel heet, onder te brengen." 

WIJ: Wat herbergt het ar
chief? 

J. Geerts: ,,Oh, wij zitten er 
met een massa aan geschreven 
dokumenten, foto's, klank- en vi
deobanden. Maar weet je dat wij 
met het grootste deel van die soft
ware niks kunnen aanvangen om
dat er momenteel nog geen cen
ten zijn om afspeelapparatuur 
aan te schaffen ? Wij krijgen veel 
jongeren, studenten en leraren 
over de vloer en wij kunnen ze 
niet altijd helpen omdat de midde
len niet voor handen zijn... Dat 
werkt frusterend I 

Wij beschikken ook over het 
legaat van Kor van der Goten. 
Vanaf 1983 stelde Kor ons gelei
delijk zijn persoonlijk archief ter 

Jos Geerts; „Als er niet vlug een oplossing komt verhuist het Vlaams 
Kieinkunstarchief naar Rotterdam..." (foto Liiy Leys) 

Een zicht op één van de platenkasten met uitsluitend „kleinkunstel-
pees" uit Vlaanderen, met links de kollektie 78-toerenplatenI 

(foto Llly Leys) 

beschikking omdat hij besefte dat 
het bij ons veilig was en nuttig kon 
gebruikt worden. Zo'n schat aan 
persoonlijke dokumenten, foto's, 
kontrakten zelfs, mocht niet verlo
ren gaan! 

In ons centrum vind je ook infor
matie over Arbeid Adelt, Kazzen, 
Van het Groenewoud, die wel 
geen echte kleinkunstartiesten 
zijn maar toch een verrijking vor
men voor het nederlandstalige 
werk." 

Koninklijke 
bescherming 

De ogen van de vlotte verteller 
Geerts blinken vol idealisme wan

neer hij het over de vele mogelijk
heden van het archief heeft, maar 
als het over het voortbestaan er
van gaat wordt deze boeiende 
prater treurig... 

Toen er begin 1985 plots hele
maal geen subsidie meer kwam 
stuurde Jos Geerts een dossier 
naar de... koning. 

J. Geerts: ,,Tot mijn grote ver
bazing ontving ik op kerstavond 
om 18 uur een telefoon van het 
Hof De adjunkt-kabinetchef van 
Boudewijn was aan de lijn en 
bevestigde de hoge bescherming 
van de koning voor ons Archief. Ik 
richtte toen een ere-komitee op 

waarbij zien een zestigtal voor
aanstaande Vlamingen van ver
schillende kleur aansloten. 

Maar hier ligt de knoop. Tot dan 
was ik vrij en neutraal gebleven, 
ik wou mij tot geen enkele kleur 
bekennen en echte steun bleef 
dan ook uit. Er kwam wel een 
dekreet maar dat hielp allemaal 
niet veel, omdat ik bleef weigeren 
mij bij enige politieke strekking 
aan te sluiten. Gevolg: het kiein
kunstarchief bleef wel bestaan 
maar diende op een zeer laag 
pitje te werken, het probeerde 
met veel vertraging bij de dienst
verlening, tekort aan personeel 
en materieel te overleven. 

Mijn levenswerk, en dat is veel 
meer dan zomaar een hobby, 
dreigt aldus verloren te gaan. En 
nu ben ik zeer persoonlijk: ook 
mijn broodwinning... 
(Lange stilte) 

Dus stapte ik naar de joernalis-
tiek over. Ook idealisme kent 
grenzen. Ik heb er veel voor ge
daan, heb veel gebotst en ge
bokst. Het probleem is eenvou
dig: wil het Archief overleven dan 
moet iemand het nu overnemen." 

Naar Nederland? 
WIJ: Waar moet het dan naar

toe? 

J. Geerts: „Erzijn o.a. kontak
ten geweest met het ANZ, maar 
daar weet men blijkbaar niet goed 
hoe de zaak aanpakken. Want er 
is een probleem. Men moet mij 
erbij nemen om het archief terug 
zijn volwaardige gestalte te ge
ven, om het verder uit te bouwen 
en om het hanteerbaar te houden. 
Wat ik zoek is een kandidaat die 
interesse vertoont voor deze 
schat aan eigentijdse kuituur. Alle 
ernstige voorstellen worden 
graag onderzocht. Misschien 
mag ik hier wel verklappen dat 
men in Nederland grote interesse 
heeft, maar het zou spijtig zijn 
moest ons patrimonium naar bo
ven de Moerdijk verhuizen. Ook 
spijtig voor de aanvragers, want 
niet minder dan 271 kwamen er 
over de vloer. Echt hoor, als er 
eind volgend jaar geen oplossing 
komt verhuist het archief naar 
Rotterdam. Het dokumentatie
centrum van Don Quichoking is 
kandidaat..." 

Bij het doorbladeren van enkele 
Kick-nummers neemt het gesprek 
een andere wending en komt — 
hoe kon het anders? — 25 jaar 
kleinkunst ter sprake. 

Wij vinden er uitlopende menin
gen in terug, dus vragen wij 
Geerts naar zijn persoonlijke me
ning over de nieuwe lichting. 

Trouw publiek 
J. Geerts: „Ik zou het echt niet 

meer weten. Vorig jaar was er een 
tendens naar de eenvoud. Vooral 
te onderscheiden bij Johan Ver-
minnen — Tars Lootens en bij 
Raymond van het Groenewoud 
op solotoer, er was ook het suk-
ses van de café-chantants zoals 
bij Cécile van Dijck te Viersel en 
in Tienen en Hasselt. In oktober is 
er een groots opgevatte klein-
kunstavond met o.m. Miei Cools, 
Jan Dewilde heeft zopas een twin
tigtal koncerten achter de rug die 
je suksesvol kunt noemen. Uit al 
deze elementen is ook te leren 
dat er altijd een publiek is voor 
dergelijke dingen. 

Het peil van de BRT-kleinkuns-
twedstrijd vond ik, op enkele uit
zonderingen na, vrij laag. Zelf heb 
ik kleinkunst steeds zeer breed 
gezien en betreur dan ook dat tal 
van artiesten de oorspronkelijke 
bedoeling hebben afgezworen. 
Nieuwkomer Frank Cools doet 
het goed, hij won onlangs nog 
een Tros-prijs en wil een LP opne
men. Het aantal inschrijvingen 
voor de BRT-talentenjacht — zo'n 
300! — was bemoedigend en be
looft voor de toekomst. 

Het is dus uitkijken naar die 
toekomst, waarbij echt talent de 
nodige steun ifioet krijgen. Tot 
slot pleit ik voor meer gezond 
chauvinisme voor het eigen werk 
want wij kunnen het, dat heeft het 
verleden bewezen! Ik kan het niet 
genoeg herhalen, er is en er blijft 
een publiek voor een artiest(e) 
met een gitaar of piano die de 
moed heeft op het podium te 
klauteren en zinnige teksten komt 
vertellen en/of zingen. Ook dat 
bewijst het Vlaams Kieinkunstar
chief!" 

S. Demol 

Wie meer wil weten over het 
Vlaams Kieinkunstarchief, wie een 
oplossing heeft voor het voortbe
staan ervan, wie zich wil dokumen-
teren of gewoon wil verwijlen in de 
bloeiende wereld van de Vlaamse 
kleinkunst raden wij kontaktname 
aan met het Vlaams Kleinkunst Ar
chief & Dokumentatiecentrum, Sta
tionstraat 82 te 2300 Turnhout. Tel 
014/60.75.08 - 61.56.46 (na 18u.). 
Een jaarabonnement op Kick (8 
nrs.) kost 500 fr. 

u'j'.-';- Viu bfA 
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