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„Wanneer de Vlaamse Beweging haar geloofwaardigheid bij en bijgevolg
haar invloed op de jonge Vlamingen en dus ook op Vlaanderen
van morgen niet wil verliezen, dan moet er dringend een andere taal
worden gehanteerd. Een taal die de jonge, Vlaamse generatie
aanspreekt en begrijpt."
(Hoofdredakteur

Lou de Clerck in „Gazet van Antwerpen"

van 11 juli '87)

Omroep
in de branding
Waar de huidige koalitie op velerlei gebied ter plaatse trappelt
en niet eens in staat is het Voerens gezwel te meesteren, vervolgt
ze obstinaat haar onderneming om het media-landschap naar
haar hand te zetten.
Zopas heeft de Raad van de Franstalige Gemeenschap op zijn
beurt een roomsblauw mediadekreet gestemd. De kapitalistische
RTL/TVI-lobby haalt zijn slag thuis. De Luxemburgse zender, gekoppeld aan de franstalige pers, wordt met vlag en wimpel in Wallonië en Brussel binnengehaald. De openbare omroep, de RTBf,
wordt opgesloten in een eng carcan; iedere vorm van samenwerking met lokale radio's, met plaats- of streektelevisie wordt hem
ontzegd. Dat er een krappe PRL-PSC-meerderheid bereid werd gevonden, franstalig België op te zadelen met dit in kultureel en ekonomisch opzicht bedenkelijk dekreet, is eigenlijk niet onze zaak.
Onze zaak is wél, wat er met de audio-visuele middelen in Vlaanderen staat te gebeuren. Ook bij ons volhardt de roomsblauwe koalitie obstinaat in haar opzet, het medialandschap te hertekenen.
Zoals bekend is het doel van dit opzet, naast de BRT een kommerciële zender op te starten waarin de kranten- en weekbladuitgevers een meerderheidsparticipatie hebben. Het opzet komt slechts
moeizaam van de grond, onder meer omdat de meeste kranten- en
weekbladuitgevers eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in het maken
van tv, maar wel in het innen van de reklamegelden. De regering
oefent druk op de uitgevers uit door hen duidelijk te maken dat het
één niet zonder het ander zal gaan. De uitgevers van hun kant, beseffend dat de regering haar plannen zonder hen niet kan waarmaken, drijven de prijs op: als ze dan toch tegen hun zin tv moeten
maken om Martens-VI te plezieren, zullen ze dat slechts doen aan
de allerhoogste prijs en met het allerkleinste risiko.
De Vlaamse Kultuurminister Patrick Dewael heeft in een 11 juliinterview met het „Belang van Limburg" zijn mediaplannen nader toegelicht. Een deel van het interview, duidelijk bestemd om
de krantenuitgevers lekker te maken, ging over de BRT. De
Vlaamse openbare omroep zal, zo zegde Dewael, in de eerstkomende jaren geen frank méér op zijn begroting krijgen. Daarenboven zal hij, zodra de kommerciële zender in de ether komt, beroofd
worden van zijn inkomsten uit sponsoring en niet-kommerciële reklam e.
Deze inkomsten maken thans zowat 6 % van het BRT-budget uit.
Wat Patrick Dewael zegt komt er dus op neer, dat de BRT de koncurrentieslag met de kommerciële tv zal moeten aanvatten met
een begroting die met evenveel procenten zal krimpen. Men moet
deze inkrimping stellen tegenover het gegeven, dat de Vlaamse
openbare omroep reeds thans de armste is van heel West-Europa,
op Ierland na. Voor een vergelijkbaar aantal netten, stations en
zenduren krijgt de omroep in Nederland twee-en-half maal zoveel
geld als de BRT. Als de voorspelling van Dewael vervuld wordt, betekent dat het definitieve wegkwijnen en verzieken van de
Vlaamse openbare omroep. Dat mag dan al een PW-CVP-belang
zijn, een Vlaams belang is het zeker niet.
Het is nog minder een Vlaams-nationaal belang. Het nieuwe
roomsblauwe medialandschap wordt den volke verkocht onder
meer met het voorwendsel, dat het reklamegeld moet dienen om
het pluralisme van de geschreven pers te waarborgen.
Welk pluralisme? De Vlaams-nationale opinie beschikt slechts
over dit (uiteraard niet met staatsgeld gesteund) weekblad. De
Groenen zijn afwezig in de wereld van de geschreven pers. De socialisten hebben voorlopig nog de strohalm van De Morgen. Het zogenaamd pluralisme van de Vlaamse pers betekent, dat ze voor 95
% gekontroleerd wordt door de roomsblauwe strekkingen. Uiteraard is het de innigste wens van Martens, van Verhofstadt en Dewael, dit hen welgezinde persimperium uit te breiden naar de elektronische media. Hun definitieve machtsgreep zal een even definitieve domper zetten op een pluralistisch medialandschap in
Vlaanderen.
Kultuurminister Patrick Dewael is daarenboven een uiterst dubieuze liberaal. Hij vervangt het BRT-monopoIie door een reklamemonopolie en belet, dat de sponsors en adverteerders zich kunnen wenden tot de omroep van hun keuze.
Dat alles natuurlijk onder de vlag van de vrijheid. Die al vele
blauwe ladingen heeft moeten dekken!
tvo

Vlaamse feesten zijn voorbij

Kommerloze
vakantie?
kele dagen geleden nog eens op

Zondag viel het doek over het klassieke rijtje de verbijsterende Waalse overkonsumptie in de sociale sektor.
Vlaamse manifestaties, dat begon met het Zangfeest
en eindigde met de laatste Guldensporen-viering. Verder moet er in het najaar
begonnen worden met
Vraag blijft of de Vlaamse Bewegers nu aan eendringend
de voorbereiding van een Verklakommerloze vakantie kunnen beginnen.
ring tot Herziening van de GrondLLES lijkt weer eens gezegd. Scheidend voorzitter
Valeer
Portier
waarschuwde op het gouden Zangfeest voor louter verbale krachtpatserijen,
IJzerbedevaartvoorzitter Paul Daels bezwoer de
Vlaamse gekozenen met de
stembusdreiging en tijdens de
voorbije weken gaven tientallen
sprekers van diverse origine hun
Vlaams-radikale beschouwingen
ten
beste
op
honderden
Guldensporen-vieringen. Telkens
werden deze
bijeenkomsten
besloten met het zingen van ons
volkslied, al dan niet een toontje
lager dan in de vorig jaren.

A

Men kan zich afvragen welke
de echte resultaten zijn van zoveel energie. Natuurlijk is het
goed en belanghebbend dat wat
men het Vlaams-zijn noemt, er officieel op vooruitgaat. Aan alle
openbare gebouwen (met uitzondering van het Voerense gemeentehuis) wappert nu keurig
de leeuwevlag, je bent lang geen
ekstremist meer wanneer je naar
een 11-juli-viering gaat en alle po-

litieke families scharen zich achter het urgentie-programma van
de Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen. Té velen lijken mee te
zingen met het gekende supportersliedje „We zijn er bijna, maar
nog niet helemaal...".
Dit kommentaarstukje wil niet
andermaal meeschreien met de
menigte zwartkijkers aan de
Vlaamse klaagmuur, alhoewel
daar eigenlijk veel redenen toe
zijn. Ons lijkt het belangrijker te
kijken naar wat er morgen staat
te gebeuren, en da's niet niks.
Vooreerst is er het regeringskonklaaf over de begroting, waarbij toch minstens één eksellentie
de aanhoudende miljardentransferten tussen Vlaanderen en Wallonië aan de kaak moet stellen.
Uit goed ingelichte bronnen zou
immers blijken dat het franstalig
onderwijs zich niks aangetrokken
heeft van de nochtans duidelijke
afspraken, maar integendeel
doorging en -gaat met verkwistingen. Bovenop de vorig jaar,,verdwenen" miljarden. Van zijn kant
wees VU-kamerlid Caudron en-

wet (dé eis van alle 11-julisprekers). Bovendien draait de
Voerense mallemolen nog steeds
en zal Happart eerstdaags opnieuw
dienstdoend
burgemeester zijn. Blijft tot slot de kruciale vraag hóe het Vlaanderen
van morgen er moet uitzien en
'gelukkig ontweken een reeks redenaars ook deze kwestie niet.
Allen die met het lot van hun
land en volk oprecht begaan zijn
hebben vanzelfsprekend recht op
vakantie. Als deze maar niet uitmondt in een langdurige slaap
waaruit men pas ontwaakt bij het
horen van de tonen van een
nieuw Zangfeest... Want we zijn
er nog niet. Nog lang niet!
(pvdd)

Koerdlstan
Twee Vlaamse studenten waren onlangs in Koerdistan.
Hun
„ondergronds" verhaal leest U op
biz. 8 en 9.

-kMr
dat de bedevaart weer wordt zoals
vroeger.
J. Vangheluwe, Knokke-Heist

... en WIJ

NEGEREN(2)

De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek. Naamloze brieven gaan de sclieurmand 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 essentie van de inhoud te veranderen.
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
is niet noodzakelijk deze van
De redaktie

11 JULI INVOEREN
Op 11 juli werden ter gelegenheid
van Vlaanderens Feestdag gespierde
toespraken gehouden vol goede
voornemens... erzou nog zo veel
moeten gebeuren eer Vlaanderen
zelfstandig is!
Waar wacht U op om de Vlaamse
meerderheid in dit land te laten spelen, heren politici? Zet in de praktijk
om wat U met zoveel woorden hebt
beleden!
We zullen wel weer in de kou blijven staan, getuige daarvan H. uit V.
die ongestraft, ondanks alle arresten,
Vlaanderen mag tergen en uitdagen.
Op 11 juli was het weer zover: de
leeuwenvlag ontbrak aan het gemeentehuis in Voeren. De rijkswacht
moest de Vlaamse gemeenteraadsleden en andere Vlamingen hard aanpakken op bevel van...?
Waar wacht de nationale en de
Vlaamse deeiregering op om korrekt
op te treden? Hoelang blijft deze komedie nog voortduren?

Machtige meerderheid in dit land,
wordt eindelijk eens trouw! Vlamingen over alle partijgrenzen heen:
Vlaanderen één — Vlaanderen eerst!
Wij veroordelen met klem de enkele incidenten tijdens de 11 juliviering in Brussel die het werk zijn van
enkelingen!
IJzerbedevaartkomitee
Gewest Maaseik

om 650,- Fr. samen te schooien, teneinde de heer minister een leeuwenvlag te kunnen cadeau doen? En wie
bezorgt Paul wat rode verf zodat hij
de leeuw officieel kan bijkleuren?
P.T., Kortrijk

STEUNFONDS
De heer Paul Deprez, gemeenschapsminister voor Externe Betrekkingen zat wel TV-vrolijk te doen op
de eretribune toen de Kortrijkse 11 julistoet voorbij trok, maar het hijsen
van de leeuwevlag aan zijn optrekje
te Meestert was er op de Vlaamse
feestdag niet bij.
Meevoelende dorpsgenoten van
Paul de Externe maken zich zorgen
over de financiële draagkracht van de
heer minister, notoir lid van de „Regering voor de Vlamingen".
Kan ,,Wij" een steunfonds openen

NEGEREN(1)
Ik ben het volledig eens met lezer
Jans Smolders uit Neerpelt (WIJ van
9 juli l.l.) over het,,negeren" van het
VNJ uit de Ijzerbedevaartreportage
van de VNOS.
Na die beelden sprak men ook over
marginalen die de plechtigheid verstoorden. Eerlijk gezegd, ik was bedroefd dat dit gebeurde op ,,heilige
grond", anderzijds voelde ik goed
aan, dat dit de schuld was van diegenen, die door te sollen met simbolen,
er echt om gevraagd hadden. Ik weet
heel zeker dat vele bedevaarders een
vuist in de zak hadden, om toch maar
niet marginaal te doen.
Ik hoop uit de grond van mijn hart.

Aanbevolen huizen

Hier mijn reaktie op lezersbrief
,,Negeren" in ,,WIJ" van 9 juli l.l.
Vooraf moeten we stellen dat het
VNJ wel m beeld kwam met o.a. het
klaroengeschal op de nieuwe toren
en in de bloemenhulde (video-kopie
van de uitzending bevestigt dit).
En waarom het VNJ in een VNOSuitzending benadrukken? Of misschien wel! Indien dit waarheidsgetrouw zou gebeuren, zouden nog
meer mensen inzien dat deze jeugdbeweging een gevaarlijke weg opgaat, indien ze zich verder laat beïnvloeden door groepjes die openlijk
het racisme prediken.
Onze vier kinderen waren jarenlang lid van het VNJ. De leiding was
uitstekend en onze kinderen waren
enthousiaste leden. Nu nog spreken
ze over hun avonturen tijdens de
kampdagen. Maar toen kwam er stilaan een wending in het beleid.
Onze oudste dochter ging op weekend met het VNJ. Daar kwamen vertegenwoordigers spreken van de
Odal-groep en Voorpost.
Deze twee groepen hebben grotendeels het Vlaams-Nationalisme geruild voor racisme.
Tenslotte moeten we stellen dat lid
geweest zijn van een Vlaams Nationale jeugdbeweging niet automatisch
leidt naar een levenslange Vlaamse
aktie.
Anderzijds stellen we tot ons spijt
vast dat de andere jeugdbewegingen
hun vroegere Vlaamse idealen hebben laten vallen.
Wllly Eeckhout, Ranst

BALLAST OVERBOORD?
dit gevaar verdween met de 11kwidatie van de zaak Happart" en
,,de Voer-ballast werd overboord gegooid".
Twee zinnen uit een artikel van
Manu Ruys in De Standaard van 23
juni l.l. Voor zover bekend is noch het
een noch het ander al gebeurd.
Wel zijn al de nep-argumenten om
de mallemolen in zwier te houden

een voor een ontkracht, maar de
daad om de mallemolen te doen stoppen IS nog niet gesteld. Zal ze gesteld
worden en wanneer?
Is het de bedoeling ons te doen geloven dat alles naar wens is verlopen,
dat recht is geschied, dat we maar
moeten berusten... tot... 1988. Berusten in wat? In de onwettelijkheid?
Van franstalige zijde zal men wel
alles in het werk stellen om er een
nieuwe wet door te halen om de Happarts en Capparts in een wettelijk
kleedje te steken (en dat is ondertussen duidelijk gebleken). De Franstalige ontwapenen niet en zullen met
vreugde vaststellen dat een dagblad
als De Standaard deze zaak met een
breed gebaar naar de vergeethoek
drukt.
Als De Standaard Martens door dik
en dun, tot in het onzinnige, wil blijven verdedigen is dat haar zaak,
maar dan zal ze er op de koop moeten bijnemen dat zij, evenals haar
idool, alle Vlaamse geloofwaardigheid zal verliezen.
Is het AVV-VVK in de rechter bovenhoek van het titelblad nog wel op
zijn plaats?
Fred Stevens, Duffel

BRUNO DE WINTER
In „WIJ" van 10 juni jl. verscheen
een uitgebreide en interessante
bespreking van het boek „'t Pallieterke van Bruno De Winter" waarvoor
wij U van harte danken.
Spijtig genoeg zit er een storende
fout in de vermelding van de praktische gegevens.
Daar staat vermeld dat het boek
540 fr. zou kosten. De werkelijke prijs
bedraagt 750 fr. voor een paperbackeksemplaar en 850 fr. voor een gebonden eksemplaar. Ook in de voorintekenaktie bedroeg de verkoopprijs
van het boek geen 540 fr.
De gebonden versie van het boek
dat op enkele eksemplaren na uitverkocht is, zijn van de paparback-versie
nog een zeer beperkt aantal eks.
voon-adig.
In het najaar wordt van de gebonden versie een herdruk gebracht.
K. Barrezeele,
Uit. De Nederlanden

Etn. BERT pvba
Tel.: 02/582.13.12
02/582.04.10

Assesteenweg 101-103
TERNAT

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fralkinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944
Diensten: verhuring lange termijn: D'IETEREN LEASE
korte termijn: AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel

GELD
Onnniddellijk te bekomen bij

SANITAIR—ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57

baron ruzettelaan 78
8320 brugge 4
^baan brugge - oostkamp^
*^. 050/35 74 04
/

Tel.: 014/21.12.07

< T - 7 \ STUDIO
JLJL/ DANN

DE PRIJSBREKER

02-428.69.84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwehjksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

van het goede meubel
Groenstraet 84, 2000 Antwerpen
Tel. 03-236.45.31
Open van 10 tot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

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.

m^
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migrostraat 128
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FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

n.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkerij type - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36

KLEDING LENDERS

FERAUTO

Sint-Damiaanstraat 41

Auto-onderdelen
Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgeni
Tel. 03/353.26.50

Wommelgem
Tel. 03-353.70.39

1810 Wemmei
Tel. 02-460.68.93
Import - Export

Dames-, heren- en kinderkleding

Open van 9 tot 20 u. van maandag
tot zaterdag.

Houtzagerij

PVBA

GEORGES DE RAS

J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89

Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming

Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE • 9400
Steenweg naar Aalst 496

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Hoogstraat 20, Lede
Tel. 053-21.36.36

AFD OKEGEM-9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-33 17 51
054-33 11 49

DE ROOSE N.V.

Tel

053-66 83 86

m
Een WTS-l//\e-reisbus kwam er
in botsing hebben met een vrachtwagen. Vier Belgische inzittenden overleden. Voorts raakten
ook drie Vlamingen gewond en
gelukkig waren er ook negen die
er met de schrik vanaf kwamen.

Gefluit
voor Alida

Vervaarlijk
Zaterdag zat de Brusselse Grote Markt eivol Vlamingen ter gelegenheid van het Guldensporenfeest. Het werd een bonte mengeling van muziel<, dans, samenzang en poëzie.
Vertegenwoordigers van alle
politieke partijen woonden deze
geslaagde viering bij, die geleid
werd door zanger (en kersvers
vader) Johan Verminnen. Jammer genoeg deed zich één pijnlijk
incident voor.

Het nieuws raakte pas dinsdagmiddag bekend. Daarna was het
al evenmin makkelijk om aan korrekte informatie te raken, vermits
alles via het stugge reisburo Intourist en de blijkbaar onwetende
Sovjet-ambassade moest verlopen. Mogelijkheid om meteen
naar Moskou af te reizen was er
helemaal niet bij. Ten vroegste na
drie dagen, op voorwaarde dat je
een uitnodiging en visum kunt
bemachtigen! Zoniet duurt het
minstens twee weken.
De zg. glasnost blijft dus vooralsnog beperkt tot het op geregelde tijdstippen ten tonele voeren
van een propaganda-nummertje,
zonder veel voelbare wijzingingen in de zin van meer soepelheid
kwa aanpak.

De redaktie van dit weekblad
Toen Alida Neslo, de zangeres biedt ondertussen haar blijken
van Surinaamse afkomst, wou be- van deelneming aan de nabeginnen, werd zij onthaald op boe- staanden van de slachtoffers aan.
geroep en gefluit door enkele En hoopt dat het aantal reis-doheethoofden van het Vlaams den deze zomer niet al te hoog
Blok. Hetzelfde kliekje margina- oploopt.
len dat twee weken eerder gepoogd had de IJzerbedevaart te
verstoren. Ook deze keer liet de
grote meerderheid van aanwezigen haar afkeur voor deze herrieschoppers blijken door Alida een
daverend applaus te bezorgen.
Nadien vernam oud-VU-voorzitter Vic Anciaux dat deze bende
niet alleen uit Vlamingen bestond, maar ,,kundig" geassisteerd werd door andere uiterstrechtse frankofone geestesgenoten. En dit op een 11-juli-viering!
Blijkbaar hebben deze kerels
definitief gekozen voor een offensieve vorm van aktievoering, gebaseerd op agressie, konflikt en
haat. vu-voorzitter Jaak Gabriels
zei maandag dat dit niks met
volksnationalisme
te
maken
heeft, wel met een Belgische
vorm van vervaarlijk Le Pen-isme.

In de machtigste demokratie
van de wereld is schijnbaar èlles
mogelijk.
Neem nu het aan gang zijnde
onderzoek over het Iran-contragate, waarbij een parlementaire
kommissie napluist wie verantwoordelijk was voor de verkoop
van Amerikaanse wapens aan
bloedvijand Iran en het doorschuiven van de winst daarvan naar de
Nicaraguaanse contra's

MUFSK^
Kamerlid Johan Sauwens
• Ook dit jaar trok U op 11 juli
naar Voeren. Waarom?
„Om de aktie van de gemeenteraadsleden van „Voerbelangen" te ondersteunen, die elk
jaar op 11 juli 's morgens aan het
gemeentehuis gaan kontroleren
of de richtlijnen inzake bevlagging zijn uitgevoerd door het gemeentebestuur van Voeren.
In feite willen wij metterdaad
bewijzen dat heelwat 11-juli-toespraken van zogezegde Vlaamse
prominenten erg hol klinken en
dat de Vlaamse strijd in feite nog
lang niet is gewonnen, zoals sommigen willen doen geloven. Een
volk dat zichzelf ernstig neemt,
laat zich niet belachelijk maken,
ook niet in zijn symbolen. Komt
daarbij dat de Voerenaars een
aanwezigheid van buitenaf wel
degelijk als steun ervaren om te
volharden in hun inzet. Want daar
is in Voeren heelwat moet voor
nodig."
• U bent er jammer genoeg
niet in geslaagd de leeuwenvlag
aan het Voerense gemeentehuis op te hangen?
,,Inderdaad, het bijzondere van
dit jaar was dat José Happart niet
dienstdoend burgemeester was,
doch wel de derde schepen de
heer Pinckaers. Deze is terloops
gezegd van Nederlandse afkomst
en kent ternauwernood een
woord frans. Hij had nochtans
schriftelijk opdracht gegeven om
enkel de Belgische vlag uit te
hangen en tevens had hij schriftelijk de rijkswacht gevorderd om
niemand in de nabijheid van het

gemeentehuis te laten komen.
José Happart zat in het café op
de hoek te grinniken. Nu zijn
persoonlijke verantwoordelijkheid
niet op het spel stond, heeft hij
met stroman Pinckaers het spel
wel erg fel gedurfd gespeeld:
daar waar de vorige jaren door
tussenkomsten van arrondissementskommissaris, de gouverneur en de minister van binnenlandse zaken uiteindelijk in de
loop van de dag de wet toch werd
toegepast door het uithangen van
de leeuwevlag, is dit thans helemaal met gebeurd."
• Het
rijkswachtoptreden
schijnt biezonder ruw en buitensporig te zijn geweest?
,,Zo werd gemeenteraadslid
Victor Renkens sekondenlang in
een verstikkingsgreep genomen.
Het is toen dat een aantal Vlamingen hem zijn bijgesprongen en
dat de incidenten zich hebben
voorgedaan.
Zo kreeg Jan Peumans heel
wat slagen op het hoofd en werd
vader Broers (62jaar!) letterlijk bij
de haren gesleurd en tot bloedens toe geslagen. Het was puur
nodeloos geweld omdat de aktie
zeer vreedzaam verliep. We werden met een aantal mensen administratief aangehouden. Men
hield ons drie uur in een kleine
ruimte zonder voldoende stoelen
en ondanks onze herhaalde uitdrukkelijke vraag voor een dokter
ten behoeve van de gekwetsten,
werd dit niet toegestaan. De bevelhebbers, Willems en Bijnens,
weigerden ieder gesprek en stonden zelfs niemand toe om te tele-

foneren. We hebben aan den lijve
gevoeld wat het moet betekenen
om in een politiestaat te leven."
• Merkwaardig was dat ook de
CVP van Voeren U bijgesprongen heeft?
,,De CVP van Voeren heeft de
laatste weken regelmatig blijk gegeven van een erg militante
Vlaamse houding. Dit komt onder
druk van haar basis. Zij weten erg
goed dat in Voeren en in gans
Limburg honderden CVP-lldkaarten geweigerd werden in het begin van 1987, juist om de besluitloosheid van de CVP in het Voerdossier. Indien Huub Broers konsekwent is, zal hij binnenkort ook
zélf wel zijn lidkaart terugsturen...
• Wat zult U nu doen? En wat
moet er dringend gebeuren?
,,Hoe vervelend het ook voor
een aantal mensen mag zijn, ik
zal dit Voer-dossier niet loslaten.
De zaak van de anti-Vlaamse burgemeester, of het nu Happart of
Pinckaers is, zullen wij week na
week blijven voorleggen aan onze
Vlaamse ministers en meerderheidspartijen.
Alleszins moet de voogdij over
de Voer door een Vlaamse minister van binnenlandse zaken kunnen worden uitgeoefend. Dit lijkt
mij essentieel. Het is op 11 juli
eens te meer gebleken dat noch
de arrondissementskommissaris,
noch de gouverneur kunnen optreden indien de minister van binnenlandse zaken hun beleid niet
steunt. Wraakroepend is dat deze
minister van binnenlandse zaken
de steun blijft genieten van de
CVP en PVV in het parlement."

•<^-<^^^i>t$iW^
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Ongeval
Maandagavond deed zich in de
buurt van Moskou een dodelijk
ongeval voor, waarbij ook Vlamingen het leven lieten.

Centrale figuur is luitenant-kolonel Olliver North. Van hem wil
de kommissie vooral vernemen of

11 juli werd ook op sportieve wijze gevierd. In Oostkamp werd een
stratenloop gehouden voor politici en ambtenaren, in afwachting dat
daar de Gulden-Sporen-Marathon voorbijtrok. Deze sportieve topper
tussen Kortrijk en Brugge mocht zich verheugen in de deelname van
maar liefst 487 lopers (waaronder het Knokse VU-raadslid Jan Standaert!) en kende een verrassend spannende ontknoping.
(foto: Jan Vernleuwe)

ook president Reagan op de
hoogte was van deze illegale
transakties. Vreemd genoeg wint
,,Ollie" steeds meer aan sympatie vanwege de Amerikaanse bevolking, die de debatten rechtstreeks en uitgebreid kan volgen
via de televisie. Her en der verschijnen reeds t-shirts en zelfklevers met de slogan ,,Ollie for
President".

Populaire
Ollle
Een vreemde maatschappij.
Enkele maanden geleden werd
demokratisch
presidentskandi-

daat Gery Hart gedwongen zijn
ambities te laten varen omwille
van vermeende slippertjes met
een foto-model. Nu wordt Olliver
North de hemel in geprezen, ook
al zijn er sterke geruchten over
een relatie met zijn knappe snipper-slipper-sekretaresse
Fawn
Hall. Zo moest North zich ten
overstaan van de onderzoekskommissie verantwoorden over
een check ten gunste van een
winkel voor sexy lingerie. North
redde zich door te stellen dat hij
daar speelse sokjes voor zijn kinderen had gekocht...

Montvangst

dood van 39 personen, uitgeleverd kunnen worden aan de Belgische justitie^ Het is nu nog
wachten op de goedkeuring van
de Britse minister.

Heizelproces

Belgisch justitieminister Gol
verklaarde dat deze onverlaten
zullen opgesloten worden in de
gevangenis van Leuven Centraal
(,,ze kunnen daar naar de BBC
kijken..."), in afwachting van hun
proces. Ook de sekretaris van de
voetbalbond en de rijkswachtofficieren zullen dan terechtstaan.
De straffen zouden kunnen oplopen tot tien jaar hechtenis.

Maandag besliste het Britse
Hogerhuis dat de 26 hooligans,
die tijdens de Europese finale
voor landskampioenen op 29 mei
1985 verantwoordelijk waren voor
de rellen die geleid hebben tot de

Hopelijk wordt dit Heizelproces
niet in de eerste plaats een showproces met goedkope sensatienummertjes, maar een aanzet tot
bezinning over voetbal- en ander
geweld. Opdat zo'n drama's nooit
meer zouden gebeuren.
16JULM987
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vu in lift
Ja, er is nog goed nieuws ook.
Donderdag drukte De Standaard immers de resultaten af
van een opiniepeiling die tussen 1
en 13 juni uitgevoerd werd door
het buro Dimarso. Dit enquêteinstituut kan bezwaarlijk van VUsympatieën verdacht worden,
vermits het onder de leiding staat
van CVP-senator Bob Gijs.
Niettemin wijst deze peiling
naar de kiesintenties op een relatief belangrijke winst voor de
Volksunie en een meer dan aardige opdoffer voor de CVP, in verglijking met de verkiezingsuitslag
van oktober 1985. De kommentator in De Standaard moet ronduit
toegeven dat de VU in de lift zit
(anderhalf procent vooruitgang).
Alle andere overige partijen blijven a.h.w. op hetzelfde peil, alleen Agaiev boekt nog één procent winst.
Merkwaardig is het tijdstip
waarop deze peiling wordt vrij
gegeven: in volle vakantieperiode. Op een ogenblik dus waarop
,,het" weinig kwaad kan.
Peilingen zijn natuurlijk slechts
zeer betwistbare indikaties en tal
van recente voorbeelden leren
dat men uiterst omzichtig moet
omspringen met zo'n resultaten.
Al zal menige WIJ-lezer met een
aangenaam hart zijn krant dicht
geslagen hebben: de positieve
trend zet zich immers gestadig
verder!

Heii
Tot vorig jaar stond tijdens de
zomermaanden een helikopter
van landsverdediging paraat nabij het AZ Sint-Jan om dringende
hulpverlening te kunnen bieden.
Niemand betwistte het nut of de
noodzaak. Tientallen vakantiegangers aan de Vlaamse kust
danken hun leven aan de snelle
interventie vla deze helikopter.
In september '86 volgde echter

de mededeling dat deze Heli-hulp meld en 4 keer als onderwerp in
werd opgedoekt, vermits de heli- Aktueel zat. Niet met primeurs,
kopter onherstelbaar defekt was maar uitsluitend over het blad
en er geen geld kon gevonden zelf. Omgerekend a rato van de
worden voor een nieuw toestel en geldende publiciteitstarieven was
de betaling van deskundige be- dit goed voor dik twee miljoen fr!
manning. Beslissing waartegen Indien daar nog het aantal minuverschillende VU-mandatarissen ten van de tv-nieuwsdienst en van
heftig protesteerden; blijkbaar Argus zouden worden bijgeteld,
heeft men wel geld voor talloze dan zal dit bedrag ruim 5 miljoen
idiote projekten, maar niet voor fr. bedragen.
het instandhouden van diensten
Waaruit nogmaals blijkt hoe indie mensenlevens kunnen redteressant
het is op de juiste plek
den.
het juiste vriendje te hebben...
Daarop startte een aantal geneeskundigen met Heli-Samu,
teneinde deze zomer toch te kunnen opereren in het overdrukke
Morgen gaan de ministers nog
kustgebied. De initiatiefnemers maar eens in konklaaf.
waren reeds ver gevorderd in de
VU-partijvoorzitter Jaak Garealizatie van hun plannen, toen briels liet woensdagavond in dit
plots het bericht volgde dat het verband een brief bezorgen aan
ministerie van binnenlandse za- eerste minister IMartens, waarbij
ken toch 100 miljoen fr. veil had hij de premier de VU-inzichten
voor het voortbestaan van Heli- overmaakte.
hulp. Dit maakte verdere onderDe VU pleit voor een redelijke
handelingen door Heli-Samu onaanpak
dat de sociale rechtvaarmogelijk.
Gevolg van dit ministerieel ge- digheid blijft waarborgen. „Het
foefel? Dat er deze zomer hele- zou onaanvaardbaar zijn dat een
fiskaal paradijs gebouwd wordt
maal geen helikopter beschikbaar
bovenop een soicaal kerkhof."
is voor urgente hulpverlening;
Daarmee doelt de voorzitter op de
noch van het ministerie, noch van noodzaak dat eerst dient gezorgd
privé-initiatiefnemers. Ten vroeg- voor meer werkgelegenheid alvoste tegen het volgende seizoen rens kan gepraat worden over
zal er opnieuw zo'n helikopter een vermindering van de fiskale
paraat staan.
druk. Evenmin mag de toekomst
van onze jongeren gehypotekeerd worden door de verspilHet socialistische dagblad De zucht van vandaag.
Morgen is nog lang niet door de
Gabriels gebiedt Martens ook
problemen heen. Vorige week rekening te houden met de feitelijstapte de recentelijk aangetrok- ke ekonomischesituatie: ,,Uwreken Nederlandse direkteur Si- gering kan niet meer blind blijven
mon Korteweg op, zonder één voor de miljardentransferten vanwoord uitleg. Wat de geruchten uit Vlaanderen en de overkonover aanhoudende financiële pro- sumptie in Wallonië.".
blemen alleen maar versterkt.
,,Elke ingreep in de begrotinAnderzijds kan De Morgen be- gen", besluit Gabriels, „elk gezwaarlijk klagen over belangstel- sleutel aan de fiskaliteit zal met
ling vanwege de BRT-radio- deze fundamentele feiten rekenieuwsdienst. Uit het antwoord op ning moeten houden. Zoniet zal
een parlementaire vraag blijkt dat de diepe onrechtvaardigheid die
deze krant tijdens de eerste vijf de Belgische staat de Vlamingen
maanden van dit jaar liiefst 39 opdringt versterkt en bestendigd
keer in het radionieuws werd ver- worden."

Koniclaaf

De Morgen

Op z'n Belgisch
MM MIE Neerlands bloed In d'aadren hebt. Oprotten, weg- van Neerlands t)loed de rangen
^^m
d'aadren vloeit, die wezen, geen anderskleurig ge- versterkt met wat francofoon
Brussel telt aan raszuiverjanha" ^
kan er soep van koken, doe aan me lijf.
gel. Een handvol Vlamingen ja,
en als-t-le nog een mergpijp
Het bestèèt dus. Het heeft
heeft, dan heeft-ie soep met zich laten zien naar aanleiding voor de gelegenheid optrekknoken". Zo zong destijds de van 11 juli tussen de Vlaamse kend met een evengroot handvol francofonen. De initiatiefneBovenmoerdijkse jeugd de va- patriciërshuizen op de Brusselmers, zij die de naam van hun
riante op een vaderlandsch se markt. Het had zich al vroeklub of partij in de hoogte stalied.
ger aangekondigd. In Diksmul- ken, hebben alvast gezorgd
Je bent Surinaamse en koffie- de en elders.
voor een 11 jull-primeur: samen
kleurig. Koffie-met-melk. Want
Maar Vlaams is het niet. Wat met francofonen tegenbetogen,
je hebt Neerlands bloed In daar te Brussel tegenbetoogde, op z'n Belgisch.
d'aadren. Net niet genoeg, sprak zelfs maar voor een deel
Liever een bloedzuiver België
zoals zal blijken. Je bent naar Nederlands. Voor de gelegenEuropa gekomen en je hebt heid hadden de voortouwers dan een Vlaanderen met Alida
Neslol
Vlaanderen best een leuk plekje
De geestelijke aanstichters
gevonden. Om er te wonen en
van deze rel, degenen wier
te werken. Om er de taal te
scherphoekigheid nog gemilspreken met méér losse zwier
derd wordt door het intellekt, of
dan menig Stottergemmenaar.
degenen die er „in de grond
Vlaanderen, gezellig zeg, omniet zo zwaar aan tillen" en het
wille van de sfeer en omwille
vooral elektoraal zien, moeten
van de mensen. Omwille van
maar een kijken naar wat ze
leven-en-laten-leven, van de
aanrichten. Om te beginnen bij
tollerantie.
hun volgelingen die zij opsluiDat dacht je maar. Je bent
ten in de marge van de haat.
artieste, je wordt Ingehuurd
Nee, het besloten, beloken,
voor een Vlaams volksfeest op
toegestampte en dichtgemetste
de Brusselse Grote Markt. En
Vlaanderen, waarin de zuiverop D-dag staan ze daar, met
heid mee bewaakt wordt door
roepers en toeters en oogklepl'extrême-droite francophone:
pen, om je diets te maken (verwij willen het niet en het zal er
sta je wel: Diets!) datje net niet
niet komen.
genoeg Neerlands bloed in
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Guldensporen in
Vlaamse hoofdstad

Zaterdag klauwde de (officièle) Vlaamse leeuw fier voor de gevel van
het majestatische Brusselse stadhuis.

's Ochtends werden de notabelen daar opgewacht door een groep
TAK-heiligen die de voor Brussel en de Vlaamse gemeenten nefaste
akkoorden van SintSilverster en -Urbanus hekelden.

Na de toespraak voerden twee staatsministers een onderhoudende
diskussie met elkaar: de VU-er Frans Vander Eist en de PVV-er Frans
Grootjans.

Het avondfeest op de Grote Markt werd bijgewoond door bijna 10.000
Vlamingen. Het werd een bonte viering, waarbij het element strijdbaarheid echter iets te weinig aan bod kwam.

Alida Neslo danste en zong, betoverend elegant. Tot mateloze ergernis
van de meeste feestvierders vonden enkele geschiften het echter nodig
deze joviale dame op gefluit te moeten onthalen. Omwille van haar iets
bruinere huidskleur...
(foto's: studio Oann)

Het zoveelste regeringskonklaaf gaat van start

Wie regeert wie?
De Kamer is reeds met vakantie en de Senaat vergadert nog enl<ele dagen
vooraleer eveneens te sluiten.
Naar Jaarlijkse gewoonte werkt de regering nog even verder om de begroting
voor het volgende jaar voor te bereiden. Dit jaar echter gaat het om veel meer.
De partijen zijn niet alleen grondig verdeeld maar men wil tegelijk met de begroting ook andere belangrijke dossiers behandelen. Als daar zijn: de belastingshervorming, de privatisering van overheidsbedrijven en de noodzakelijke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid. De grote verliezer van dit konklaaf zou wel eens de burger kunnen worden!

een belastingsverlaging, terwijl
buitenlandse voorbeelden precies
aantonen dat deze effekten niet
aantoonbaar zijn. De CVP wil wel,
maar wenst kompensaties inzake
besparingen. De PRL wil de dekumul maar ook een relance via
overheidsinvesteringen en de PSC
legt de klemtoon op de tewerkstelling en beschou/rt de belastingshervorming als noodzakelijk maar
in een volgende fase. De partijstandpunten zijn natuurlijk uitgebreider en genuanceerder dan

N een normaal funktionerende
demokratie zou men verwachten dat de hoger genoemde
tema's vooraf uitgebreid zouden
worden bediskussieerd in het parlement. In ons land niets daarvan.
De partijen voeren nu sinds maanden de dialoog noch in het parlement, noch in de regering, maar
in de media; zodat men veeleer
kan spreken van een kakafonie
dan van een dialoog.

I

De Volksunie zal op 13 augustus e.k. nogmaals een uitgebreid dossier voorstellen over haar
opvattingen inzake de te voeren
werkgelegenheidspolitiek. Wanneer de regering niet beslist de sociale lasten op de lonen gevoelig
te verlagen, zeker voor de laagste
loonkategorieën, zijn al haar andere initiatieven gedoemd om te
mislukken.

Het is algemeen bekend dat begrotingsminister Verhofstadt het
tekort voor 1988 wil beperkt zien
tot 7 % van het BNP, wat een
nieuw besparingsplan vereist
waarbij 40 tot 50 miljard fr. wordt
bespaard. Op voorwaarde echter
dat het begrotingstekort voor 1987
beperkt blijft tot 417 miljard fr. zoals voorzien. De CVP-voorzitter
heeft duidelijk laten verstaan dat
hij deze optie van Verhofstadt niet
genegen is en dat ze niet overeenstemt met het regeerakkoord.
Andere CVP-parlementairen hebben laten horen dat Verhofstadt te
ver gaat, terwijl de eerste-minister
zich heeft laten ontvallen dat een
kompromis moet mogelijk zijn
door het tekort terug te brengen tot
7,5 % van het BNP.

Er kan geen twijfel over bestaan
dat het overheidstekort moet teruggedrongen worden zodanig dat
het sneeuwbaleffekt van de versmachtende intrestlasten wordt
gestopt. Hieromtrent bestaat
ruime eensgezindheid maar grote
verschillen tekenen zich af tussen
de partijen wanneer het gaat over
de wijze waarop men het vereiste
resultaat wil bekomen.

Privatisering
overheidsbedrijven
De PVV ziet als één van de middelen de privatisering van de overheidsbedrijven. Ook hierover zijn
er grote meningsverschillen tussen de meerderheidspartijen onderling en binnen de partijen zelf.
Privatisering is immers een betwistbaar middel waarbij men te
maken heeft met twee soorten bedrijven : leefbare en winstgevende
aktiviteiten (RTT, kredietinstellingen...) en blijvend onrendabele aktiviteiten, zoals alle maatschappijen die zich inlaten met het openbaar vervoer.
Het debat wordt volgens ons
emotioneel gevoerd en op basis

De jongste maanden horen we
voortdurend hoe positief de tewerkstellingscijfers evolueren. We
betwisten de cijfers niet maar wel
de konklusies omdat men een volledige analyse moet maken van de
situatie. Hieruit blijkt dat, tenwijl inderdaad het aantal volledig uitkeringsgerechtigde werklozen daalt,
het aantal werkzoekenden blijft
stijgen. De oorzaak hiervan is o.m.
dat de tewerkstelling enkel toeneemt dank zij de zeer grote toename van de deeltijdse tewerkstelling, vooral bij de vrouwelijke beroepsbevolking.
Ten gronde heeft deze regering
nog maar zeer weinig gedaan om
de wergkgelegenheid te bevorderen. De beloofde evaluatie van mei
1987 is er nog steeds niet gekomen omdat de regering volledig
geblokkeerd werd door het dossier
van de Schande H. uit V. Dus ook
deze evaluatie moet tijdens het begrotingsberaad gebeuren.

Begroting 1988

Wij zijn er echter van overtuigd
dat het begrotingstekort voor 1987
groter zal zijn dan voorzien, zoals
we hier reeds in een vroeger artikel hebben uiteengezet. Wij worden hierin ook bijgetreden door
gezaghebbende studies en door
een recent CEPESS-dokument
dat onze stellingen op enkele miljarden na bevestigt.

Wericgelegenheid

De voorbije jaren hebben voldoende aangetoond dat de afgeleide effekten inzake tewerkstelling als gevolg van ekonomische
groei en bedrijfsinvesteringen, zoals door de liberalen algemeen
verkondigd, met meer zo vanzelfsprekend zijn. Dit blijkt niet enkel uit de resultaten in eigen land
maar ook uit de buitenlandse gegevens.
De behandeling van de werkgelegenheidspolitiek samen met de
begroting en de andere belangrijke dossiers in een konklaaf,
stemt tot wantrouwen.
Morgen start een nieuw begrotingskonklaaf. Financieminister Eyskens (CVP) kibbelde op de 11-juli-viering
in Brussel met begrotingsminister Verhofstadt (PW) over de grootte van het „aanvaardbaar" tekort, dat
ongetwijfeld meer bedraagt dan de afstand tussen duim en wijsvinger.
(foto Dann)
van valse argumenten. Ofwel is
een overheidsbedrijf rendabel en
dat kunnen de winsten evengoed
of beter ten goede komen van de
Staatskas
dan van privéaandeelhouders.

verschillend zijn en hun aanbod
veel omvangrijker.

In het andere geval moet de
overheid nagaan, waarom sommige overheidsbedrijven niet rendabel zijn en daartoe de nodige
maatregelen nemen, rekening
houdend met de sociale opdrachten. Men moet zich trouwens geen
illusies maken omtrent de overdracht van verlieslatende bedrijven aan de privé-sektor, tenzij onder onaanvaardbare voorwaarden.

Wij hebben enkele weken geleden ondubbelzinnig gesteld dat
voor ons de werkgelegenheid prioritair is. Iedereen is het erover
eens dat de belastingen te hoog
zijn. Maar welk geloof kan men
hechten aan een CVP-PVVregering die nu zes jaar aan de
macht is en belastingsvertaging
belooft, tenwijl ze al die jaren gezorgd heeft voor een stijging van
de direkte en indirekte belastingen
met meer dan 10 procent? Een koalitie die de sociale lasten op de
lonen gevoelig heeft verhoogd met
een afbraak van de tewerkstelling
voor gevolg.

Ons standpunt in deze aangelegenheid is dat elk dossier afzonderlijk dient bestudeerd te worden
en dat in elk geval prioritair alle
overheidbedrijven
autonomie
moeten krijgen. Wat ook inhoudt
dat politieke benoemingen niet
langer meer mogelijk zijn! Vergelijkingen met het buitenland, bv.
Frankrijk en Groot-Brittannië, gaan
niet op vermits de strukturen van
de overheidsbedrijven daar totaal

Belastingshervorming

Daarenboven zijn de tegenstellingen tussen de partijen van de
meerderheid ook op dit vlak zeer
groot. De P W gelooft in de automatische effekten (groei, stijging
van de vraag, investeringen) van

hier aangegeven maar we willen
enkel aantonen hoe verschillend
de hoofdklemtonen zijn.
Het is niet zonder belang hierbij te venwijzen naar de verklaringen van de eerste-minister, die
stelde dat het sukses van de meerderheidspartijen bij de volgende
verkiezingen zal bepaald worden
door de wijze waarop ze er in slagen reële belastingsverlaging te
verwezenlijken.
We vrezen dat het samenvoegen van zoveel belangrijke dossiers opnieuw zal leiden tot een
monsterkompromis dat elkeen wat
toegeeft en zijn uiteindelijk effekt
op alle terreinen verliest.
De Vlaamse ministers binnen de
regering zullen ook nu wel niet de
moed hebben te eisen dat de belastingsdruk gelijk gespreid wordt
over Vlaanderen en Wallonië en
dat het niet langer kan geduld worden dat elk Vlaams gezin gemiddeld 60.000 fr. betaalt die thans
naar Wallonië worden overgeheveld.

Onder tijdsdruk
Wij vrezen dan ook dat de regering eens te meer te veel hooi op
haar vork neemt en onder tijdsdruk — iedereen wil immers met
vakantie — beslissingen worden
getroffen die achteraf onuitvoerbaar of zonder effekt zijn. We hebben een slechte ervaring met het
St.Annaplan waarin o.m. door
schrapping van de overheidsinvesteringen ook in belangrijke
mate tewerkstelling werd afgebouwd; zoals blijkt uit de talrijke
berichten over afdankingen ingevolge de gevoelige daling van de
overheidsbestellingen.
De Volmachtenperiode is voorlopig wel voorbij maar de regering
gaat verder met haar slechte gewoonte belangrijke beslissingen te
verschuiven naar konklaven, liefst
in vakantieperiodes, zodat elke inspraak en interpellatie in het parlement onmogelijk is.
Eens te meer zullen de diskussies in de media gevoerd worden
met alle vereenvoudigingen en demagogische trukjes die hiermee
gepaard gaan, maar waarmee de
burger niet gediend is.
André Geens
16 JULI 1987
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Senatoren M. Capoen en A. Geens:

„Begroting van Maystadt
is ciiaos en uitzichtioos!"
Geens de omschrijving „intellektueel oneerlijk" mee. Dit baMorgen start het regeringskonklaaf. Vier dossiers staan centraal: de begroting
seerde hij op diens beweringen
dat „de financieringskapaciteit
van 1988, de tiervorming van de belastingen, de privatisering en de werl<gelevan de bedrijven te maken heeft
genheid. Hiermede zijn de ministers zonder enige twijfel tot een eind in augustus
met de slechte gang van zaken in
zoet.
het verleden" en dat ,,de privéinvesteringen in belangrijke mate
Wie evenmin reeds met vakantie kan, is de Senaat. En bijkomende overuren
zijn toegenomen".

hangen nog in de lucht. Bij de oppositie wordt er immers aan gedacht, de Raad
Volgens de VU-senator is het
van State te doen adviseren over een aantal amendementen bij het wetsontwerp
zonneklaar dat de beschikbare
betreffende het Brussels gewest. In dit geval wordt het zeker 22 juli.
middelen van de bedrijven sedert
AAST dit wetsontwerp
zijn er ook nog de bekrachtiging van de volmachtbesluiten, de begroting van
het Brussels gewest en tal van
kleinere intiatieven.
Afgehandeld is ondertussen de
begroting van Ekonomische Zaken, een werkstuk van minister
Maystadt. Maar bovenal, aldus
André Geens, een werkstuk dat
volkomen haaks staat op de wil
van vice-Eerste minister Verhofstadt om terug te keren naar
budgettaire ortodoksie.

232 miljard voor Vlaanderen en
294 miljard voor Wallonië. Cijfers
die evenwel een totaal andere dimensie krijgen wanneer men er
de gewestelijke aanrekenbare
verbintenissen uitlicht: amper 27

Nauwgezet ontleedde hij de 10
fondsen die Ekonomische Zaken
rijk is, de uitgaen buiten begroting zoals deze voor de Nationale
t^aatschappij voor de Herstrukturering van de Nationale sektoren... Zelfs de elementen die niet
in de begroting opgesomd staan,
ontsnapten met aan zijn aandacht. Zo stelde hij cynisch de
vraag of de financiële tegemoetkomingen ten gunste van de
nationale ekonomische sektoren
misschien gebaseerd zijn op budgettaire volmachtn. Vanwege het
parlement werd immers geen
machtiging voor deze verbintenissen verkregen.
Over de nationale sektoren vernamen we overigens nog uit zijn
mond dat de financieringssituatie
er momenteel als volgt uit ziet:
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Uitzichtloos
Is zijn begroting een warboel,
de minister zelf kreeg vanwege

Wegen opnieuw
centraal

Chaos troef
„Nergens is er meer chaos,
nergens is er meer onortodoksie,
nergens zijn er meer fondsen,
meer budgettaire volmachten,
meer herfinancieringen, meer debudgetteringen, meer uitgaven
buiten begroting... dan in de begroting van Ekonomische Zaken. " En het zal u wel niet verbazen dat onze senator gretig de
uitdaging aannam, dit van begrotingspost tot begrotingspost te
bewijzen.

miljard voor Wallonië, 100 miljard
voor Vlaanderen.

jaren groter zijn dan de geïnvesteerde kapitalen voor uitbreiding of modernisering. En wie dit
voor ogen houdt, kan niet anders
dan besluiten dat de investeringen erg laag liggen. ,,Dit gebrek
aan investeringen, vooral om het
produktieapparaat te vernieuwen
en nieuwe konkurrentiële produk-

MS weger^net te één
groot rei{föfltBpar$öel.
Ot zaa bet loch moéten zijn.

O

(5agef|ks öoofkruls^n dulzmdm tjutfenlaiidörs Vteanémm. Hei enige wat ZÖ te tim
krijgen is Riet steidert de wirwar
van aüt<!S:trades«n w ^ e n . Os
aamfekl<$figsl<ractit van ons
gewest wor<lt er ffi grote mate
door bepaaJd.
He1 onderhoud van de wegen, klein en groot, k dus niet
zon<Jer belang. Bevoegd hiervoor Is het Wegenfor«is. Al'
thaf*s wat betreft de rijkswegen. Wartt setlert ée sts«t$hervofmir»g van 'SOzijo „detoelageri voor we(*ert uit te voeren
door fjroviticles, gemeenten
er> i3ubSlekrechtell|ke rechts»
personerj een eksklusieve gewestelijke aangelegenheid".
iVlaar daaraan stoort minister Olivier zloh niet. Met tijn
vtm$otm&m trekt hij deze bevoegdheid naar tiet Wegenfonds: In plaats van 2j|n teveel
aan centen krachtens een otï"
jektlef krlteriüm de gewesten
toe ie spelen, wH hljzetl #e

wertten „uitkiezen" en finao'
deren.
(.Onaanvaardbaar", zei de
Vlaamse regering. „Onaanvaardbaar", dat zei ook de
Cyp'&^ De Seranno'maansluiting op een interpeilalle van
Hugo S<!tiiltz< Waarop mze
verheugd aantekende: „Oir is
een van de zeldzame gevallen
waarin oppositie en meerderheid het in grote mate eens
ziin".

Die interpellatie vond plaats
In de Vlaamse Baad. Het wete*
ontwerp öaarentegen wordt
besproken In de Senaat. En
iïler heï>ben CW&m als De
Seranno eer* ander, een drlekieyrig pelie op. Hi| l<tonk, dan
ook ixelemaat anders. Stiltetjes, zonder ai te erg aan te
dringen voerde de woordvoerder imn Vlaanderen'» grootste
partij nog een procedyre-speile^e .op- Maar je kon het zo
aanvoelen. De veer van hm
krachtig verzet was gehroken.

De de-regionalisering zet
due alweer een stap voorwaarts. Want zonder enige
twijfel zal de v r a ^ van Oswald
Van Ooteghem wel van retorische aard geweest zijn: ,Js
het CVP-verzet ook deze rnaai
tiedoêld voor de galerij?"
Vandaag stemt de senaat
Maar de amendementen van
de VU'er maken weinig kans.
Zelfe niet 4et&, die een reohivaardige verdeling van de geiJ^^torlifCt} st0tde O. Var? Oote- den varj Oüvier beogen. £n
gtf&m óe vraag, 0f h»t CVf*- zeggen dat de Vlaamse ri|k9r
verzet i^gen het Wsgen^nds wegen hel de jongste jaren
0ok ^ voor de gaf&rij bmiö&td met amper 32 % mdi^ïen stellenl
w&s.
^i<-v^=<asi;

M. Capoen: „Een vooruitstrevend en samenhangend industrieel beleid vergt dat de dynamiek van gewesten ten volle
wordt benut."
ten te vervaardigen, heeft een nadelige invloed op de eksport." Dit
stelde /W/crte/ Capoen, die deze
bewering hard maakte aan de
hand van talloze rapporten die
wijzen op een veriies van de
marktaandelen, vooral bij de zgn.
toekomstprodukten.
En is het waar dat de grootste
inspanningen op het vlak van de
industriële vernieuwing de privésektor toekomen, ook de overheid speelt een aanzienlijke rol.
Helaas is deze volgens de Westvlaamse senator bezig de toekomst te hypothekeren voor erg
twijfelachtige doelstellingen op
korte termijn. „In 1970 vertegenwoordigen de overheidsinvesteringen ruim 10 % van de uitgaven; dit jaar zal dit aandeel nog
amper 2,5 % bereiken." Aan de
hand van twee recente dossiers
- - het RTT-kontrakt en de NMBS
— illustreerde hij het kortzichtige
en het uitzichtloze van deze politiek. „Nu de overheidsbestellingen steeds meer in sektoren van
spitstechnologie plaatsgrijpen, is
het belangrijk dat deze kontinu'iteit vertonen en als instrument
van industrieel beleid worden gehanteerd. "
Het besluit van Capoen: ,,De
algemene verarming kan maar
stopgezet door een vooruitstrevend en samenhangend industrieel beleid. Hiervoor moet
de dynamiek van gewesten en
gemeenschappen ten volle benut worden. Met de huidige
wetgeving is dit reeds haalbaar, tenminste indien de politieke wil hiertoe aanwezig Is."

w^
Drie dolle BIstel-dagen

Voeren rampgebied
dag 9 juli. Nog voor de middag

Happart. Burgemeester sedert 1 januari 1983. kan Belga berichten dat de Limburgse gouverneur nu toch ,,de
Arrest van de Raad van State op 30 september 1986.
beslissing van de gemeenteraad
Met tussenpozen dienstdoend burgemeester. Advies
van Voeren van 14 mei 1987,
houdende herverkiezing José
van de Raad van State op 10 juni 1987.
Happart tot eerste schepen van
Kamer, woensdag 1 juli 1987 — Minister Michel
Voeren, heeft geschorst".
van Binnenlandse Zaken verklaart onomwonden niet
in te zien, waarom Happart zou worden afgezet. 09 1339 JUL 87
,, Verbijsterend", zeiJohan Sauwens.,,Vervolgt..."
Voeren is er opnieuw. Droogjes
titelden wij.

maakt Belga melding van een

IN inderdaad. Sedert die
eerste juli ontrolde zich
voor de ogen van Jan Publiek een Voeren-heisa zonder
weerga. Van uur tot uur teisterde
dit kleine dorp, drie dagen lang,
het speelgoed van premier Martens, zijn Bistel-informatiesisteem.
Niet minder dan tien Belgaberichten telden we op 8, 9 en 10
juli. Grote rampen zoals deze te
Herborn of op de Antwerpse Linkeroever moeten het met heel wat
minder stellen. Bovendien een
boeiende avonturenroman zoals
je er niet teveel meer aantreft.
Met intriges, verrassingen en een
dosis gezonde humor.
Kortom, het loont echt de moeite een reis van drie dagen te
maken doorheen de Bistel-berichtgeving. Een zoveelste hoofdstuk van het Zwartboek ,,Voeren .

08 1724 JUL 87
Het begint allemaal op 8 juli.
Onder de hoofding ,,Happart":
brief van de Limburgse gouverneur ontvangen" bericht Belga
om 17U.24:
,,José Happart heeft laten weten dat hl] vandaag, woensdag,
een brief van de Limburgse provinciegouverneur heeft ontvangen die de dag voordien werd
gedateerd. In het schrijven brengt
de gouverneur Happart officieel
op de hoogte van de jongste adviezen die door de Raad van State over zijn bevoegdheden als
burgemeester werden uitgebracht. De Limburgse gouverneur, zo nog José Happart, heeft
me gemeld dat, in toepassing van
die adviezen, alle daden die Ik
van nu af aan als eerste schepen
en dienstdoend burgemeester zal
stellen, geannuleerd zullen worden."
Van verdere kommentaar onthoudt Happart zich op dat ogenblik. Die primeur reserveert hij
voor de vertegenwoordigers van
de franstalige partijen uit het
Brussels randgebied, die hij 's
avonds op het gemeentehuis zal
ontvangen. In Remersdaal vindt
namelijk een ,,volksfeest" plaats
naar aanleiding van de negende
internationale konferentie van de
Franse gemeenschappen.

08 2003 JUL 87
Amper drie uren later, om
20U.03 precies, is Belga er opnieuw. Ditmaal vanuit Hasselt.
Gouverneur Vandermeulen zou
een stap verder gegaan zijn:
,,Gouverneur
Vandermeulen
heeft het jongste besluit van de
gemeenteraad van Voeren, waarbij Happart opnieuw tot eerste
schepen werd verkozen, vernie-

te gaan tegen de eigen bestendige deputatie.
In uitvoering van haar vroegere beslissing besloot de bestendige deputatie tot het versturen van een tweede en laatste
waarschuwing tot het zenden van
een bijzondere kommissaris naar
Voeren, in de zin van art.88 van
de gemeentewet.
Tegen deze beslissing van de
bestendige deputatie werd door
de gouverneur van Limburg op
verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken, beroep ingesteld bij de Koning".

10 0948 JUL 87
's Vrijdags, nog erg vroeg, reageert de CVP van Voeren ,,met
verbijstering".
,,De afdeling is er nu van overtuigd dat de nationale regering
van Wilfried Martens, er alles aan
doet om de zaak-Happart niet af
te handelen."
Verder vindt de Voerense afdeling dat de Limburgse CVP niet
moet boeten voor de laksheid van
sommige van haar nationale ministers. Zou de ledenafval zo
groot zijn bij de Limburgse CVP ?

10 1036 JUL 87
De gendarmerie ging er hard tegenaan en maakte geen verschil
tussen jong of oud. Even later werd ook Johan Sauwens (foto
onder) zwaar aangepakt!
(toto Baiga)

drama, dat zich tijdens de middag
in het Limburgs provinciegebouw
moet hebben afgespeeld. Node
diende de gouverneur in beroep

tigd. Dat is in kringen van het
provinciebestuur bevestigd.
De aangetekende brief kwam
met de vernietiging woensdagmorgen in Voeren aan, maar de
verantwoordelijke van het gemeentebestuur weigerde hem in
ontvangst te nemen. De brief
bleef daarop in het postkantoor
wachten op de bestemmeling.
Klaarblijkelijk werd hij later op de
dag toch afgehaald."

De betekening van de schorsing heeft het Voerens gemeentebestuur bereikt. De nodige schikkingen worden getroffen.
,,Bij het gemeentebestuur van
Voeren is bevestigd dat, ten gevolge van de nieuwe schorsing
van José Happart, het de derde
schepen, Joseph Pinckaers, is
die vanaf nu dienstdoend burgemeester is. De h. Pinckaers werd
aangesteld wegens de afwezig-

11 1144 JUL 87

heid van tweede schepen, Norbert Lang."

10 1537 JUL 87
Omstreeks half vier Is de ministerraad afgelopen. Tot aller verbijstering verschijnt volgende regeringsbeslissing op het Bistelscherm:
,,0p voorstel van minister Michel van Binnenlandse Zaken
heeft de ministerraad beslist de
gemeenten Soumagne, Aubel,
(...) en Voeren uit te roepen tot
rampgebied wat betreft de schade veroorzaakt door onweders en
overstromingen op 5 en 6 juli
1985."
Cynisch plaatst de Belga-redakteur van dienst hierboven de
titel: ,,Voeren rampgebied". Het
kan blijkbaar niet op.

10 1614 JUL 87
In de late namiddag van 10 juli
verschijnt een laatste Voeren-bericht, het tiende. Het is een reaktie van het Vlaams Overlegkomitee Voeren.
In de scherpste bewoordingen
wordt de laksheid van de Vlaamse ministers in het dossier -H.
veroordeeld.
Tot daar de Voerense trip van
drie dagen doorheen de Bistelberichtgeving. Ook de Senaat besteedde vrijdag nog aandacht aan
het dossier. Op een interpellatie
van Walter Luyten antwoordde
minister Michel koudweg dat een
toepassing van art.56 van de gemeentewet, dat de afzetting inhoudt, ,,een als kennelijk wangedrag of arove nalatigheid te kwalificeren fout" veronderstelt.
Moet er nog zand zijn? Een feit
is zeker: vervolgt!

Broers werd op de grond gesmeten, met de haren getrokken, getrapt en geslagen. Hetzelfde lot
onderging zijn zoon Huub, thans
Vlaams fractielekler.

„Voeren, 11/7 (Belga) — Zaterdagmorgen is het
Beiden werden door de rijksaan het gemeentehuis tot ernstige ongeregeldheden
wacht meegenomen naar de kagekomen tussen Vlamingen, die eisten dat de Vlaamzerne, net als VU-kamerlid Johan
se leeuwevlag zou worden gehesen, en de rijks- Sauwens en de VU-fraktieleider
in de provincieraad. Jan Peuwacht.
mans./.PPS"

08 2019 JUL 87
Zestien minuten later evenwel
moet Belga, op verzoek van de
provinciegriffier, het vorige bericht ontkennen.
,,De brief van de gouverneur
heeft alleen betrekking op de betekening van de recente adviezen
van de Raad van State aan Happart, in uitvoering van het verzoek
van de regering."

IJTolgens
gemeentesecretaris
^ Markovic had dienstdoend
burgemeester Pinckaers schriftelijk verboden de Vlaamse vlag te
hijsen. Aan het gemeentehuis
hing alleen de nationale driekleur.

08 2201 JUL 87

Omstreeks 9.45 uur kwamen
enkele tientallen leden van het
Vlaams Overlegkomitee van de
Voerstreek naar het gemeentehuis.

Het is nu 22u. De negende
internationale konferentie van
Franse gemeenschappen te Remersdaal is volop aan de gang.
Belga brengt een samenvatting
van de toespraak van Happart:
,,Volgens Happart dreigt er nu
een bestuursvacuüm in Voeren.
Er is geen burgemeester, de eerste-schepen mag geen bestuurdaden stellen, de tweede schepen is met vakantie, en de derde
schepen mag niet optreden zolang de eerste-schepen in de gemeente is. Dat plaatst de gemeentelijke administratie voor
heel wat problemen. Aldus Happart. Iemand die geboren is, zal
plotseling niet geboren zijn; en
iemand die gestorven is, is officieel niet dood."

Geweld...
Er ontstonden strubbelingen
met de rijkswacht. Een Vlaamse
leeuwevlag, die door een Vlaming
werd meegevoerd in eeo poging
door het rijkswachtcordon te breken, werd door de rijkswachters
verscheurd.
Na enige ogenblikken versche-'
nen enkele pelotons van rijkswachters in gevechtskledij ten tonele. Ze dreven de demonstranten terug in een zijstraat, maar
daardoor konden die weer het
gemeentehuis bereiken.
Daar werden de Vlamingen vrij
hard aangepakt.

09 1132 JUL 87
We zijn een dag later, donder-

Oud-gemeenteraadslid Hubert
._
16 JUL11987
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Twee Vlaamse studenten in Koerdistan:

„Koerdenstrijd:
nationalistisch en sociaai"
Turkije komt de jongste tijd herhaaldelijk in het nieuws. Er zijn de bestendige
wrijvingen met Griekenland, de aanvraag om lid te worden van de EG en de steeds
weer opflakkerende onafhankelijkheidsstrijd van Armeniërs en Koerden...
Bovendien wil, begin september, Turkije een referendum houden over het lot
van een aantal politici.
Turkije leek ons een fascinerend land, en dat is het ook. Met drie doelwitten
voor ogen vertrokken we: poolshoogte gaan nemen in Koerdistan, het natuurschoon van dit land ontdekken door trektochten in de bergen en de sites van de
oude beschavingen opzoeken langsheen de zuidkust. Een hele brok, maar goed
om twee maanden ervaringen op te doen die je niet snel vergeet.
E aanvraag van Turkije
om bij de EG aan te sluiten krijgt een arrogante
en blüfferige ondertoon als men
in Koerdistan is geweest. Daar
worden de mensenrechten nog
met de voeten getreden.

D

Wij noteerden onze ervaringen, voegen er enkele bedenkingen aan toe en laten dit voorafgaan door een kort historisch
overzicht.

Verdeelde natie
Koerdistan behoorde tot het
begin van deze eeuw tot het Ottomaanse rijk. Door het verval van
deze staat in de 19de eeuw kwam
een deel van Koerdistan onder
Perzische invloed ten«ijl ook de
Britse en Franse koloniale aanwezigheid in het gebied steeg.
Het einde van de eerste wereldoorlog betekende de val van het
Ottomaanse rijk en het ontstaan
van Turkije dat bezet werd door
de geallieerden. Volgens het Verdrag van Sevres (1920) zouden
de Koerden autonomie krijgen.
Dit was de wens van de Amerikaanse president W. Wilson, die
het zelfbeschikkingsrecht der volkeren verdedigde. Onder invloed
van de Turkse revolutie (1919)
werd op 4 juli 1923 een nieuw
vredesakkoord ondertekend (Verdrag van Lausanne) geïnspireerd
door het nieuwe profiel van de
westers ogende Turkse staat en
de belangen van de geallieerden
en de Grieken. Hierdoor werd de
Turkse heerschappij over NoordKoerdistan erkend. In de praktijk
werd Koerdistan over Turkije,
Iran, Irak, USSR en Syrië verdeeld. Sindsdien en tot op vandaag hebben deze mogendheden zich geen moeite gespaard
om dit bergvolk onder kontrole te
houden. Alle opstanden tussen
de twee wereldoorlogen en
daarna werden bedwongen. Niet
zelden ging dit gepaard met bloedige repressie. Het is dan ook
niet venwonderlijk dat deze mogendheden tot op vandaag onderlinge verdragen afsluiten en
taktieken afspreken om de Koerden onder de knie te houden.
Twee zaken moet men voor
ogen houden bij de beschrijving
van de
sociaal-ekonomische
toestand in Turks-Koerdistan.
1. De isolatie van het gebied op
het internationale geo-politieke
niveau.
16JULI1987

2. Systematische achteruitstelling van het gebied door de
Turkse regering op alle niveaus
van het maatschappelijke leven
en de konsekwenties die daaruit
voortvloeien voor de individuele
ontwikkeling van de Koerd.
Deze twee elementen kunnen
echter niet losgekoppeld worden
van elkaar. De eerste faktor heeft
verscheidene oorzaken die zowel
van historische als aktuele aard
zijn.

1. Het verdrag van Lausanne
van 1932 betekende op zich
reeds een isolatie van TurksKoerdistan.

Ondanks hun benarde levensomstandigheden blijven de Koerden
een gastvrij en levenskrachtig
volk!
-^

Deze drie-ledige gegevenheid
maakt dat alle partijen er zowat
baat bij hebben dat TurksKoerdistan, dat het grootste deel

2. Alle landen die aan TurksKoerdistan grenzen zijn aktief betrokken in het oorlogskonflikt in
het Midden-Oosten. Van Syrië tot
de USSR.
3. De angst van Turkije om
toch zeker niet in dit konflekt betrokken te geraken.

Het Koerdische volk leeft verspreid over vijf staten: Turkije, de
Sovjetunie, Iran, Irak en Syrie.
uitmaakt van Koerdistan, onderdrukt blijft en Koerdistan in zijn
geheel geen wezenlijk deel gaat
uitmaken in de totaliteit van het
Midden-Oosten-konflikt. In dit kader moet men onder andere het
verdrag zien, door Turkije en Irak
afgesloten, dat Turkije de
toestemming geeft om kortstondige militaire akties te verrichten
op Iraaks grondgebied teneinde
Koerdische verzetshaarden te
vernietigen, die zogenaamd ook
in Turkije zouden opereren. Het
twee-ledige doel dat hierdoor aan
de zijde van Irak wordt bereikt,
dat zijn krachten wel beter in de
Golfoorlog kan gebruiken, zal
voor ieder wel duidelijk zijn.

Tussen hamer een
aambeeld
Dat Turkije zich hierdoor op
glas ijs beweegt valt dan weer op
te maken door de Syrische reakties op mogelijke militaire akties
van Turken op Syrisch grondgebied. Syrië zegt dit niet te zullen
dulden en wil van geen afspraken
op dat gebied weten. We mogen
aannemen dat de positie van Syrië binnen de internationale verhoudingen in het Midden-Oosten
tesamen met het feit dat de Syrische Koerden niet zo'n grote bedreiging vormen voor het regime
in Bagdad, omwille van hun veel
kleinere getalsterkte, doorslaggevend is voor het standpunt dat ingenomen wordt door de Syriërs.

len dat onrechtstreeks de Golfoorlog en de andere konflikten in
het Midden-Oosten een invloed
uitoefenen op de situatie in
Turks-Koerdistan en een tolerantiebarrière vormen voor de
Turkse regering. D.w.z. indien de
Turkse regering het Koerdische
probleem zou erkennen dan zou
dit een beslissende wending kunnen geven aan de verhoudingen
tussen de oorlogvoerende landen
in het Midden-Oosten met zo'n
onvoorspelbare gevolgen dat de
Turkse regering (en de NATO)
zich liever afzijdig houden en
hierin zeker geen reden zullen
vinden om autonomie te verlenen
aan de Koerden. De druk van een
autonoom Turks-Koerdistan op
voornamelijk Iraans- en IraaksKoerdistan zou tot een onhoudbare situatie kunnen leiden in
beide landen. Vermits de Koerden echter aktief naar onafhankelijkheid streven betekent dit onderdrukking en wordt het duidelijk tussen welke hamer en aambeeld de Koerden zich bevinden.

Samenvattend kunnen we stel-

Ter herinnering voegen we hier
nog aan toe dat de USSR Afghanistan bezet en de VSA voortduren paradeert in de Middellandse
Zee. In km uitgedrukt helemaal
niet zo ver van Koerdistan af, het
dékor waarin de Koerdische strijd
zich afspeelt verhult ook niet de
belangen van zij die achter de
koulissen werkzaam zijn...
Als we het nu over de systematische achteruitstellmg hebben
dan zal duidelijk worden dat,
zelfs al zouden de internationale
verhoudingen het gemakkelijker
maken om Koerdistan autonomie
te verlenen, de politieke wil in
Turkije daarvoor eenvoudigweg
niet aanwezig is!

In Koerdistan konden wij ervaren
dat de bewoners er, ondanks beperkte materiële levensomstandigheden, van het leven gemeten...

De kontaktpersonen van de ondergrondse beweging spraken in
dit verband over een aktieve politiek van de Turkse regering die
erop gericht is Koerdistan ekonomisch en dus ook sociaal te isole(lees verder p. 9)

Tenslotte is er de venwarde situatie in de Golfoorlog waarbij
Koerden tegen elkaar worden ingezet, tenwijl andere groepen
Koerden uitsluitend het Iraanse
of Iraakse leger willen treffen.

i
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M^
man van 42 jaar die de Turkse
taal niet kende, doodgeslagen.
Gedurende de 15 maanden die
hij in de gevangenis doorbracht
stieren een 50-tal mensen een
gewelddadige dood. De organisatie waar hij lid van was hield
zich echter uitsluitend bezig met
kuituur, ondenwijs en jeugdproblemen. Na zijn vrijlating werd hij
voortdurend gekontroleerd en belet terug In de onderwijssektor te
stappen.

(vervolg van p. 8)
ren, waardoor het verzet minder
ontplooiingskansen zou krijgen in
de Turkse optiek.
Het radikalisme dat uit deze
politiek voortvloeit kan men dan
gebruiken als anti-propaganda
voor de Koerdische beweging,
voornamelijk in de buitenlandse
pers wordt dit handig gebruikt!
Diarbakir, de hoofdstad van
Koerdistan, met ruim 400.000 inwoners is een schoolvoorbeeld
van deze Turkse isolatie-politiek.
De stad beschikt over wei-geteld
3 fabrieken die aan maximum
10.000 mensen werk verschaffen. Omgerekend betekent dit
brood voor 50 tot 60.000 mensen.
De overige 350.000 inwoners
moeten leven van de dienstensektor of middenstand. Werk in
de dienstensektor kan men alleen krijgen als men kollaboreert
met het regime. De kleine middenstandertjes zijn net iets beter
af dan de werklozen.
Meer dan 50 % van de mannelijke aktieven verkeert in deze
laatste positie, tenwijl de middenstanders met een bijna absurde verkoops- en produktenopdeling af te rekenen hebben. Verscheidene verkopers verkopen
slechts één of twee soorten produkten of omgekeerd, dat alle
kruidenierswinkeltjes een schijnbaar vastgesteld aantal prod ukten de klanten aanbieden. Ook
werkt het konkurrentiesysteem
niet zo vernietigend in Turkije.
Als een verkoper op een bepaalde voormiddag goed verdiend heeft, zal hij in de namiddag potentiële kopers doorsturen
naar zijn buur die diezelfde voormiddag nog niets verkocht
heeft...

Plattelandsvlucht
In Diarbakir kan men ook een
permanente spanning voelen die
als een waas over de stad hangt.
Armoede en ontevredenheid
uiten zich in vechten, alkoholisme, hoge kriminaliteit en regelmatig een heftig verzet tegen de
Turkse autoriteiten. Niet voor

In de streek rond Diarbakir zouden zich zo'n 20.000 mensen In
een soortgelijke situatie bevinden. Het verbaasde ons dan ook
niet dat de mensen van het ondergrondse verzet, waarmee wij
in kontakt traden, heil zochten in
het marxisme. Gebukt onder het
Turks en Amerikaans imperialisme kunnen zij onmogelijk een
bevrijding zien in het Amerikaanse of Europese demokratisch systeem en kiezen zij
daarom voor de volksdemokratie.
Buiten de marxistische vleugel is
er ook een liberale en tenslotte
een invloedrijke religieuze vleugel. Ze werken echter onderiing
samen en we hebben de indruk
dat het reeds een uitgebreid en
nog steeds uitbreidend net is dat
aktief naar alternatieven zoekt.

Softporno...
Op reis naar Turkije met drie doelwitten voor ogen: Koerdistan zien, de oude beschavingen langsheen de
zuidkust ontdekken en trektochten in de bergen...
niets is de krijgswet sinds 1978
nog steeds van kracht in deze
stad...
Drie tot vier jaar geleden werden in Diarbakir ook de eerste
bordelen geopend. Het lijkt niet
onzinnig dit deels te koppelen
aan het feit dat de arbeidsmogelijkheden voor vrouwen helemaal
te verwaarlozen zijn.
Naast de industriële achteruitstelling bestaat er nog een ander probleem van strukturele
aard nl. het feodale landbouwsysteem.
De gronden zijn in het bezit van
een kleine elite, die meestal de
zijde van de Turken kiest. Deze

De charüle
van
Koerdistan
j f l ^ P een van tie Baskemvonden, begiit
WW
'80, éroeg een jonge Koerdische vl
wlÊ^
dichten voor over zijn onderdrukte
m klonk overtuigend en ontroerend in de
ttbllek, vooral bij twee jonge mensen: Koer
9t Rtjmenam en Herwig Ongherm uit Brasschs
l»en werden belden student Geschiedenis vai
groeide bij hen het verlangen naar Koerdistan
deden ze ook, twee maanden lang.
Augustijnen-Onghena: „..,om vakantie te
ook om geen stof op onze geschiedenlsboeke
men. In Koerdistan zagen wij de geschiedenis
men en dan nog exotisch ook. Het werd een sa
interesse voor een verdrukt vottc, natuur en bc
avontuur en de drang om het allemaal xeU te i
altijd vla de beeldbuis naar de wereld te glure>
van het onderdrukte Koerdistan overtrof ru.
wachtingen,"
Over hun reis schreven belde jongelui dit ve
brachten ook een dla-reeks mee die zij, onde
charme van het onderdrukte Koerdistan In Ti
laten bekijken.
Kontakt tel.: 03/664.11.27 of 015/51.26.86
Augustljnen'Onghena, Hekelaarstraat 24 te 9t

keuze betekent een konsolldatie
van haar rijkdom en macht op het
platteland. Het grote probleem is
echter dat door de technologische vooruitgang In de landbouw
er steeds minder arbeidskrachten nodig zijn en er een plattelandsvlucht ontstaat, met al even
weinig toekomstkansen als men
de stedelijke situatie kent. Van
landtMuwhervormingen wordt in
alle talen gezwegen. Het probleem van de landhervorming
vormt de basis van het sociale
programma van de ondergrondse
partij die wij ontmoetten. De leiders ervan vragen zich zelfs af
wat nu het belangrijkste is, de nationalistische strijd of de sociale
strijd. Ze staan echter op het
standpunt dat gezien de politieke
toestand in Turkije en de beslissende macht die de militairen
erop uitoefenen, de nationalistische en sociale strijd onlosmakelijk moet verbonden blijven. Een
louter nationalistische strijd zou
volgens hen geen voldoende
emancipatorische funktie hebben
en op zich geen garantie leveren
voor de verbetering van het lot
van de Koerden.

Repressie
De buitenlandse invloed in Turkije zorgt ook voor typische situaties. Wellicht klinkt het volgende
niet helemaal onbekend in de
oren. Er bestaat nl. een aktieve
samenwerking tussen de Turkse
en Amerikaanse regering waardoor Amerikaanse bedrijven die
olie eksploiteren in Koerdistan
zeer voordelige faciliteiten krijgen. M.a.w. de Turkse Oliemaatschappij (TPAO) heeft al zijn
rechten op de olie afgegeven aan
ARCO, een Amerikaans zusterbedrijf van SHELL, aldus de
Koerdische ondergrondse. Over
het aandeel van de Koerden
wordt gewoon niet gepraat. De
precaire ekonomische situatie
waarin Koerdistan zich bevindt
zal dus onveranderd blijven indien er ten eerste geen belangrijke investeringen worden gedaan in de industriële sektor en
ten tweede geen landhervormin-

gen worden doorgevoerd. Om nu
blijvend van deze ekonomische
voordelen te kunnen genieten
moet men de Koerden dus in
toom houden en alle verzet smoren. De Turkse staat doet daarom
beroep op een uitgebreid militair
en politioneel apparaat dat in toenemende mate aanwezig Is naarmate
men
Noord-WestKoerdistan nadert. Haast op elke
hoek van de straat, voor elk
openbaar gebouw, voor alle
scholen, banken enz... staat een
Turkse soldaat met machinegeweer in aanslag, om nog maar te
zwijgen over de geheime politie
die overal infiltreert. Bij tijden
waanden we ons dan ook verzeild in een of ander ZuidAmerikaans land... We hebben
de repressie ook zelf aan het
werk gezien. Nadat we tot omstreeks middernacht met mensen
van de ondergrondse beweging
van gedachten hadden gewisseld
keerden we terug naar het hotel
om wat na te kaarten. De spanning steeg echter plots tot de
hoogste hotelverdieping toen de
geheim politie op een uiterst arrogante wijze binnenviel en aan de
receptie een identiteitskontrole
hield. We vermoedden dat de paniek bij de hotelbedienden veroorzaakt werd omdat zij naar alle
waarschijnlijkheid wisten wat wij
in Diarbakir kwamen zoeken.
Achteraf vertelde men ons dat
een speciale afdeling van de geheime politie er moet op toezien
dat toeristen zich nit onledig houden met de Koeridsche problematiek. In 1984 verbleef daarom
een Duits joernalist vier maanden
in de Turkse gevangenis. Ook
onze kontaktpersonen werden
geschaduwd en vertelden ons
over de martelpraktijken in de gevangenis van Diarbakir. Parelend
van het zweet bekende een man
in onze hotelkamer dat hij in het
begin van 1982 was opgepakt.
Vervolgens had men hem 25 dagen geblinddoekt en met de stok
geslagen. Daarna werd hij kaalgeschoren en moest hij 10 uren
per dag marcheren onder het zingen van Turkse propagandaliederen. Voor zijn ogen werd een

Een ander direkt gevaar gaat
uit van de negatieve kanten van
het ontwikkelingsproces dat duidelijk op het Westen is gericht.
Het gevaar bestaat volgens ons
dat een doort akkulturalisatieproces nu op gang komt, waardoor
de Koerdische eigenheid voor
een stuk verloren gaat. Het
spreekt vanzelf dat wij niet tegen
een verbetering van het welvaartspeil in Koerdistan zijn. Integendeel ! De negatieve invloeden
die er bv. uitgaan van de Amerikaanse en Japanse softpornofilms en de overdreven paradijsachtige afschikjering van het
westen betekenen een rem op de
ontwikkeling van de eigen Koerdische kuituur.
De Turkse regering voert op dit
gebied een aktieve politiek om
een soort kulturele en politieke
apatie te doen ontstaan waardoor
de Koerdische beweging voornamelijk de jeugd zou veriiezen.
Koerdistan mag dan een vat
van problemen zijn, maar het
heeft doorheen zijn bloedige geschiedenis van onderdrukte natie
boven alles zijn charmes behouden. Nergens ontmoetten we in
de door ons bezochte landen
zo'n vriendelijke mensen als de
Koerden. De gastvrijheid van de
Koerden krijgt iets ekstra door de
benarde situatie waarin zij leven.
In de Koerdische bergen konden
wij ervaren dat de bewoners er,
ondanks beperkte materiële levensomstandigheden, van het leven genieten. De bijna probleemloze rust die heerst im sommige
herdersdorpen heeft ons zeer
sterk getroffen.

Europa heeft een zware verantwoordelijkheid in de toekomst
van het Koerdenvolk. Indien de
EG het lidmaatschap van Turkije
zou aanvaarden zonder duidelijke voorwaarden met betrekking
tot het verienen van autonomie
aan Koerden (en Armeniërs), dan
zal eens te meer de hypokrisie
blijken van de Europese leiders
t.o.v. de werkelijke vereniging
van de Europese en aangrenzende volkeren, in een vreedzaam samenlevingsverband.
Koen Augustijnen
Herwig Onghena
16 JUL11987
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D Ned. 1 - 18.40
Live vanuit de Countdown-studio,
D Ned. 1 - 20.33
Footloose, film
D Ned. 1 - 22.22
Heartbeat, muziekspecial rond Don
Johnson
D Ned. 1 - 23.15
The Eric Clapton Concert
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 20.20
Avondvoorstelling: naar de vuurtoren, film
D Ned. 2 - 22.15
Liszt-Finalist, finalist van het Lisztconcours 1986

Van dag
tot dag
Zaterdag 18 juli
D BRT 1 - 16.00
Een pientere dame, film
D BRT 1 - 18.05
De jonge Sherlocl(, jeugdserie
D BRT 1 - 18.30
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
D BRT 1 - 20.25
Dubbelmoord, TV-film
D BRT 1 - 21.55
Sport op zaterdag
D BRT1 - 22.10
Dubbelmoord, 2de deer
n BRT 1 - 23.35
Poolshoogte, info
D Ned. 1 - 15.00
De zon tegemoet, jeugdserie
D Ned. 1 - 15.50
Natuur in eigen land, natuurserie
D Ned. 1 - 16.40
Candy, Candy, tel<enfilmserie
D Ned. 1 - 17.00
En ik ben Christian Hahn, jeugdserie
D Ned. 1 - 17.35
Het zwaard van Lancelot, avonturenfilm
D Ned. 1 - 20.28
Matlock, serie
D Ned. 1 - 21.50
Daar heb je hem weer!, komiscfie
reeks
D Ned. 1 - 23.05
Het Ray Bradbury teater, korte
spannende veriialen
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 19.12
Garfield vermomd, tekenfilm
D Ned. 2 - 20.55
Henry's schaduw, spionagefilm
D Ned. 2 - 22.45
De grote slag, thriller

Zondag 19 juli
D BRT 1 - 15.30
Ronde van Frankrijk, wielrennen
D BRT 1 - 16.30
Ons eigen zonnestelsel, dok.
D BRT 1 - 18.05
Prikballon, kleutermagazine
D BRT 1 - 18.20
Op zoek naar koele grond, dok.
D BRT 1 - 19.10
Zonen en dochters, serie
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
D BRT1 - 20.35
Liefdesromance, film
D BRT 1 - 22.20
Meesterfotografen, Bill Brandt
D Ned. 1 - 15.30
Appelmoes met taartjes, voor kinderen
D Ned. 1 - 15.45
De terugkeer van de ,,Antelope",
jeugdserie
D Ned. 1 - 16.10
Swiebertje, komische avonturen
D Ned. 1 - 16.55
Varkens, dok.
D Ned. 1 - 17.35
Gummlberen, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 17.55
Exodus, dok.
16 JULI 1987

Een film
per dag
Zaterdag 18 juli
The Killing
Amenk. thriller uit 1956 met o.a.
Sterling Hayden en Coleen Gray. Een
heterogeen gezelschap o.l.v. gangster Johnny Clay, die net uit de gevangenis werd ontslagen, plant een
overval op de kassa ven een renbaan. (Ned. 2, om 22u.45)

Donderdag 23 juli Zondag 19 juli
Danny Kaye is erg grappig als serieuze tweelingbroer, die gedwongen
wordt de plaats van de andere in te nemen in „Wonder Man". Maandag 20 juli op Ned. 2, om 20u.

D Ned. 1 - 19.05
De Carsons, serie
D Ned. 1 - 19.50
Oud geleerd, jong gedaan, TV-film
D Ned. 1 - 21.35
Murder she wrote, detektiveserie
D Ned. 1 - 22.30
St. Elsewhere, serie
D Ned. 1 - 18.45
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 1 - 20.10
Monty Python's flying circus, komische reeks
D Ned. 1 - 21.32
Bestemming: Afrika, dok.
D Ned. 1 - 22.30
Die Falschung, film

Maandag 20 juli
G BRT 1 - 15.30
Ronde van Frankrijk, wielrennen
D BRT 1 - 18.10
Avonturenbaai, jeugdserie
D BRT 1 - 18.35
Tour '87, samenvatting
D BRT1 - 18.50
Kameleon, doe-programma voor kinderen
D BRT 1 - 19.15
De kuituur van de Dong, dok.
D BRT 1 - 20.25
De erfenis van de Guldenburgs,
serie
D BRT1 - 21.10
De planeet aarde, dok. serie
D BRT 1 - 22.25
Extra-time, sportmagazine
D Ned. 1 - 15.00
De film van ome Willem, voor de
kleintjes
D Ned. 1 - 15.27
Martijn en de Magiër, Ned. familiefilm
D Ned. 1 - 17.06
Scooby en Scrappy Doo, tekenfilm
D Ned. 1 - 17.48
De tovenaar van Oz, tekenfilm
D Ned. 1 - 18.12
Zomerpop, bekende popfestivals
D Ned. 1 - 19.00
De baas in huis?, komische reeks
D Ned. 1 - 20.28
De vliegende dokters, serie
D Ned 1 - 22.37
Golden giris, serie
n Ned. 1 - 23.02
Bergerac, serie
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 20.00
Wonderman, film

Dinsdag 21 juli
n BRT 1 - 14.30
Vuk, animatiefilm
D BRT1 - 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 - 20.35
Mike, praatshow
D BRT1 - 21.55
Piazza '87, showprogramma op
Grote Markt te Brussel
D BRT1 - 22.45
De koele krijger, spionageserie
D BRT2 - 15.30
Ronde van Frankrijk, wielrennen
D Ned. 1 - 15.25
Fort Apache, western
D Ned. 1 - 17.40
Vol super!, voor 11-14 jarigen
D Ned. 1 - 19.00
Johan en Pierewiet, jeugserie
D Ned. 1 - 23.05
Jonge mensen op het koncert-

D BRT 1 - 15.30
Ronde van Frankrijk, wielrennen
D BRT 1 - 18.10
Rasmus en de vagebond, jeugdserie
D BRT1 - 18.30
Tour '87, samenvatting
D BRT 1 - 19.15
Zonen en dochters, serie
D BRT1 - 20.25
Matlock, serie
D BRT1 - 21.15
Panorama, aktualiteit
D BRT 1 - 22.05
Dallas, serie
D Ned. 1 - 15.30
Westbrook Hospital, serie
D Ned. 1 - 15.55
Gestrand in het zand, serie
D Ned. 1 - 16.20
Portrait of America, dok.
D Ned. 1 - 19.00
Vancouver diepzee-aquarium, serie
D Ned. 1 - 19.25
Het evangelie naar Johannes, serie
D Ned. 1 - 20.28
Het valt niet mee om een pingoeïn
te zijn, dok.
D Ned. 1 - 22.35
Het wonder van Taxila, dok.
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
G Ned. 2 - 21.05
Niet te geloven!, komische reeks
D Ned. 2 - 21.30
Hill Street Blues, serie

podium
D Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
D Ned. 2 - 20.00
Beriijn 750 jaar, dok. info
D Ned. 2 - 21.30
Television, dok.

Woensdag 22 juli
D BRT 1 - 12.30
Ronde van Frankrijk, wielrennen
D BRT 1 - 16.00
Ronde van Frankrijk, wielrennen
D BRT 1 - 18.10
Nils Holgersson, animatieserie
D BRT 1 - 18.35
Tour '87, samenvatting
D BRT 1 - 18.50
De terugkeer van de Antelope, serie
D BRT 1 - 19.15
Het Eifelgebergte, dok.
D BRT 1 - 20.15
Fawlty towers, twaalfdelige absurde
komische reeks
D BRT 1 - 20.45
Noel Coward's Collection, serie
D BRT 1 - 22.05
Kathy Acker, dok.
D Ned. 1 - 15.00
Live vanuit de Countdown-studio,
pop
a Ned. 1 - 17.55
Madonna live, muziek

Vrijdag 24 juli
G BRT 1 - 16.00
Ronde van Frankrijk, wielrennen
G BRT 1 - 18.05
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
G BRT 1 - 18.35
Tour '87, samenvatting
G BRT 1 - 18.50
Onbekende wereld, dok.
G BRT 1 - 20.15
De IJssalon, film
G BRT1 - 21.45
Hulde aan Barbara Stanwyck, bekroning van filmkarrière
G Ned. 1 - 16.00
Fort Algiers, avonturenfilm
G Ned. 1 - 17.40
De olifanten in Azië, dok.
G Ned. 1 - 19.05
Knight Rider, serie
G Ned. 1 - 22.00
Euro Country Music Masters 1987,
muziek
G Ned. 1 - 23.00
Derrick, serie
Q Ned. 2 - 18.30
Sesamstraat, voor de kleintjes
G Ned. 2 - 19.12
Kro's tekenfilmfestival
G Ned. 2 - 19.40
Time after time, film
G Ned. 2 - 23.35
Rit door de nacht, film

Moment By Moment
Amerik. musical uit 1978 met o.a.
Lily Tomlin en John Travolta. Trisha
Rawlings is getrouwd met een rijke
makelaar maar wordt door haar man
verwaarloosd. Zij maakt kennis met
de jonge Tnsh... (BRT 1, om 20u.35)

Maandag 20 juli
Wonderman
Danny Kaye speelt de dubbele rol
van tweeling in deze Amerikaanse komische muzikale film van Bruce Humberstone uit 1945. Nadat zijn broer
werd vermoord wordt hij verplicht
diens plaats in te nemen om een
gangsterbende uit te schakelen.
(Ned. 2, om 20u.)

Dinsdag 21 juli
Fort Apache
Amerik. western van John Ford uit
1948 met o.a. John Wayne, Henry
Fonda en Shirley Temple. Luitenantkolonel Owen Thursday wordt tegen
zijn zin benoemd tot kommandant
van Fort Apache in Arizona. Zijn
dochter Phil heeft minder bezwaren
tegen de overplaatsing... (Ned. 1, om
15U.25)

Woensdag 22 juli
Footloose
Ten IWIacCormack verhulst met zijn
moeder naar het provinciestadje Bomont. De jongeman met punkkapsel
en snelle auto wordt door de lokale
overheid argwanend bekeken... Amerik. musical uit 1984. (Ned. 1, om
20U.33)

Donderdag 23 juli
Indomptable Angelique
Franse pseudo-historlsche film uit
1966 met o.a. Michèle Mercier en Robert Hossein. Angelique wil absoluut
haar echtgenoot terugvinden en reist
naar het eiland van de „kreeftenvissers".(Ant. 2, om 20u.30)

Vrijdag 24 juli
Time After Time
Nicholas Meyer maakte zijn regisseursdebuut met deze SF-flIm in
1979. De jonge uitvinder H.G.Wells
(Malcolm McDowell) heeft een tijdmachine gebouwd. Zijn vriend, dokter
John Stevenson (David Warner), is
erg onder de indruk en wil wel een experiment wagen. (Ned. 2, om
19U.40)

m

11

doot-de-wee^

{ ^ ^ ^ ^

Zaterdagochtend 11 juli werd te
Zagreb de vijf miljaraste mens geboren, een jongetje
dat als Matej Gaspar door het leven
zal gaan. De bore-
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bijna kwarttniljoen
bloedjes dat dagelijks het levenslicht
ziet. Als dat tempo
van geboorten zo
aanhoudt zijn wij
over 25 jaar met
meer dan 7 miljard. Voor deze mensenzee tekenen vooral de derdewereldlanden, daar wast de bevolking
driemaal sneller dan bij ons.
Het gevierde kind werd door de
hoogste VN-instanties ter plekke in
de watten gelegd. De wereldpers
richtte er de lens op. Het mensenoude beeld: moeder en kind. Je kan
bij de willekeurige keuze van de
kleine Matej enkele bedenkingen
maken.
Moet rond zo'n gebeurtenis van
intieme huisvli/t nu echt zoveel bombarie verkocht? Bke ouder die zijn
eigenste kind voelt en ziet geboren
worden denkt sowieso dat zich hier
de geweldigste gebeurtenis van de
eeuw afspeelt. Blijkens de cijfers is
het een alledaags iets. Eigenlijk maar
één worp uit de duizenden.

j Gaspar
De kleine Matej zal — en dat hopen
wij van harte — een tang en gelukkig
leven beschoren djn, maar mag ons
niet doen vergeten dat elders op
1000 geboorten 200 kinderen nauwelijks kleuter worden. Oorlog, honger
en ziekte waren rond en zeisen Ünderen als gras.
Werd daarom een baby uit het
westen uitverkoren en niet een joch
uit Nairobi of uit de stoppen van
Lima?
Een kind uit het Westen; om de
wereld onze heerschappij te bevestigen? Om aan het opdringerige Zuiden en Oosten dukJelijk te laten zien
dat wij er nog zijn? Wij, de schoonsten, de slimsten, de rijksten der
Aarde...
Och, de keuze van Zagreb zal wel
niet zo maar zijn. Was Pefez de
Cuellar er niet toevallig op bezoek?
En werd er niet toevallig de Unhrersiade gespeeld?
En waarom een jongetje? Om de
vrouw te herinneren aan de suprematie van de man? Van de Schepping
de heer?
Nochtans weten we van Aragon La
femme c'est l'avenir de l'homme...
Maar al deze scheve opmeiidngen
zullen de kleine Matej best een zorg
zijn.
Hem wacht een leven met alle
fraais wat er aan vastzit: beminnen
en bemind worden. Langs de avontuurlijke wegen van het volwassen
wonlen zichzelf en de anderen ontdekken. Met blutsen en builen, met
vallen en opstaan, met applaus. Met
een lach & een traan...
Wij gunnen Matej en de 250.000 an
die dag de mooiste natuur, het beste
werk en een belegde boterham;
geen oorlogsgeweld, het schoonste
lief en als de tijd daar is het nodige
nageslacht.
Aan de geboorte van Matej kunnen
wij niet voorbij net zoals aan de
geboorte van elk ander kind in om
het even welk land. Bij elke geboorte
krijgt de wereld een nieuwe draai.
Matej, of wie de 250.000 ook mogen
zijn, zijn een stukje van ons, want wij
zijn de wereld. Hoe wij er ook mogen
uitzien, elk in zijn eigen vel; zeg
maar: kleur en taal (-tje).
Het was dan ook niet zinloos dat
de grote baas van de VN even aan
het wiegje kwam staan. De leden van
zijn Bond dragen alleen de familienaam Mens, ook al zijn ze allemaal
een beetje anders en zo hoort het. In
een familie moeten er van soorten
zijn!
•

Op de vliegtabellen in de luchthaven kijken vele
reizigers nog altijd wat verwonderd naar de bestemming Funchal. Het eiland Madeira is dan ook nog
niet zolang een steeds drukker bezocht toeristenoord. De vaak via Engeland ingevoerde, goudbruine Madeirawijn is evenwel allang populair als
aperitief of dessertwijn. Toch zijn de Madeirawijnen
relatieve onbekenden, ook al omdat verscheidenheid groter is dan men denkt.
E wijnstokken werden door
de Portugezen uit verschillende streken ingevoerd, o.a. uit Kreta en Cyprus en
de riesling-stok uit het Rijnland.
Overgeplant in een andere txxJem
en in een ander klimaat veranderen wijnstokken echter van karakter. De Madeirawijnen hebben dus
een beslist eigen karakter, dat niet
of nauwelijks nog herinnert aan de
streken waar de stokken vandaan
kwamen.
Madeira produceert ook tafeiwijnen voor dagelijks gebruik en
beslist niet alle Madeirawijn is
zoet. Op het eiland is de wijnbouw
nog steeds de zaak van vele kleine
wijnlioeren die op de steile hellingen de druiven verbouwen en zelf
persen. Daarna wordt de heel
jonge wijn in geiteleren zakken
naar Funchal overgebracht voor
verdere bewerking door veelal Engelse wijnfirma's. Daar voegt men
er een bepaalde dosis uit madeirees suikerriet gestookte alkohol
aan toe en wordt te rijpen gelegd
in de „estufas" waar de wijn in vaten van 15.000 liter zeer langzaam

Er bestaan 4 typen Madeira. De
zoete, krachtige Boals heeft een
fris-bittere nasmaak. Ook zoet is
de aromatische, donkerbruine en
weelderige Malmsey. Droog, licht
en fris is de Sercial, gemaakt van
rieslingdruiven. De eveneens
droge Verdelho wordt vooral in de
keuken gebruikt.
Madeira kent trouwens vele kulinaire toepassingen. De droge
vooral in sausen, soepen en bouillons. De zoete in biscuitgebak, ijs,
sorbets, vruchtensalades en op
meloen en ananas. Zoete Madeirawijnen zijn ook een uitstekend
slaapmutsje.

Het IJzerbedevaart-lied „ Voor het kind", geschreven door WIJ-hoofdredakteur Maurits van Liedekerke
en -redakteur Tom Serkeyn, werd herkend door zeventien lezers.
De hr. Georges Raes uit Ledegem wint ons boekenkado.

D

Meen re ifouoiN

MLGie Lier
een KMC/friA
VAn....

op een temperatuur van 55°C
wordt gebracht. Dit wat verwonderlijke proces ontstond toen men
bemerkte dat Madeire die in schepen de evenaar gepasseerd had,
beter was dan de wijn in het thuisland. Uit wijnen van verschillende
jaargangen wordt dan een standaardtype samengesteld dat nog
jaren moet rijpen. Madeirawijn kan
zeer oud worden en moet dat eigenlijk ook.

^eelfden

E IJzerbedevaart en de
Guldensporen-vieringen
zitten
erop.Voor
de
meesten is de vakantie al begonnen of staat deze voor de deur.
Tijd voor een liefdesgedicht?
„de geur van asperges is de
smaak van haar mond.
tussen lis en kikkerdril ligt zij
met talloze lippen te lispelen
— haar oksel een broedplaats
voor wondere vogelen,
haar navel de wijsheid van het water bewarend.
en als de wind tussen haar dijen
weidt
waait van verre een vreemd verlangen aan.
zo ligt zij met haar vingers
een beetje uitheems aan haar
handen
bevallig te ttevoeien wat eens ont-

T IS OOK hiier

gonnen
voorgoed ontheemd door haar
gestreel.
(...)
nooit blijft haar vinger de dode
letter,
nooit een gedicht vol frêle freules,
voor hem die dichter is en ziener
en voyeur."
Wie schreef deze verzen en
welke titel plaatste hij erboven ?
Indien U ons op tijd de juiste antwoorden bezorgt, dan maakt U
kans om een mooi pakje boeken
te winnen. En dat is altijd leuk
meegenomen met zicht op vakantie.
Tot maandag 27 juli opsturen
naar WIJ, ,,Meespelen (185)",
Barrikadenplein 12 te 1.000
Brussel.
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^ntAoucien
Zeggen dat er in de kunst niets nieuws onder de
zon is, zou liegen zijn. Maar als men het pas door het
Antwerpse Museum voor Schone Kunsten verworven
schilderij „Kermistent" van de Gentenaar Marcel
Mayer bekijkt, dan rijzen er toch, hoewel geen kwade,
bedenkingen. Daarom stoppen we even met 7mijlslaarzen door de anekdotiek van het trompe l'oeilgenre.
OLGENS een verhaal van
Pllnius de oudere wou de
befaamde Griekse schilder Zeuxis op 'n goede dag een
schilderij dat druivetrossen voorstelde tonen aan zijn konfrater
Parrhasios. Op het kritieke moment vlogen enkele spreeuwen op
het werk toe en pikten naar de
druiven. Geen nood, zei Parrhasios en nodigde Zeuxis naar zijn
atelier om daar een gelijkaardige
krachttoer te tonen. Ter plaatse
verzocht hij zijn kollege om het
gordijn voor het schilderij weg te
trekken.

V

Toen Zeuxis dit wilde doen, bemerkte hij dat het doek een geschilderde illuzie was. Meteen erkende hij de superioriteit van Parrhasios. Deze verschalkte niet alleen vogels, maar liets zelfs hem
in de visuele val trappen. Dergelijke verhalen bevestigen niet de
extreme vaardigheid van een
meester, maar waren voor vele
kunstenaars een uitdaging. Zo
ontstond de trompe l'oeilschilderkunst. In de 17de eeuw
waren in de Hollandse kunst soortgelijke illusionaire voorstellingen
erg in trek onder de naam ,,bedriegertjes".

Zo'n hallicinante levensechtheid
is natuurlijk het overtuigend bewijs
van overtuigend veel ,,métier",
maar is zij dat ook van artistiek
meesterschap? De hyperrealist
Marcel Mayer aanvaardde alleszins de uitdaging en schilderde in
1978 een reeks rood-blauwe kermistenten. Hierin gaat hij wel héél
ver. Niet alleen schilderde hij verrassend realistische illuzies van
golvende tentzeilen, maar paradoxalerwijze verkende hij ook de
mogelijkheden van de trompe
l'oeil in de abstrakte richting. Enkel het spankoord onderaan herinnert rechtstreeks aan het motief.
Naar kompositie, vorm, kleur en
lichtbehandeling kunnen de doeken net zo goed abstrakte werken
zijn.
Hyperrealisme of abstraktie?
Het zal de wetenschapperkunstenaar 'n zorg zijn. Zoals
kunsthistorische referenties in zijn
werk voortdurend opduiken, is het
ook het eigenlijk ongerijmde van
een voorstelling er konstant in
aanwezig.
Misschien is het hyperrealistisch
doorprikken van de schijn van de
werkelijkheid wel Mayers essentiële bedoeling?
16 LULI 1987
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,,Bond" is lang geen boek meer/2

Imitaties zijn reeds iang vergeten
Voor Dr. No in 1962, waren er nauwelijks spionagefilms in het liclit ontspannende genre geweest en
deze die al bestonden, stonden meestal in verband
met de wereldoorlogen of met de bekende vrouwelijke sterren van het genre: Mata Hari of Lola Montes. Uitzonderingen zijn er echter om de regel te bevestigen en we noemen zo maar Hitchcock met,,Secret Agent", „The Lady Vanishes", „The39 Steps",
,,Foreign Correspondent" en ,,Notorious", terwijl
Orson Welles een der beroemdste spionnen neerzette in „The Third Man".
IKE HAMMER van auteur
Mickey Spillane zat meer
op de privaat-detektivetoer en de Fu Manchu's van Sax
Rohmer hadden ook wat bovennatuurlijks, terwijl in Frankrijk een
boeiende en soms pikante Lemmy
Caution (naar de boeken van Peter Cheyney) bezig was, waarin
Eddy Constantine schitterde.

Aanfluiting
De meest suksesvolle imitator
zou je Man from U.N.C.L.E. kunnen noemen, die Napoleon Solo
(Robert Vaughn) als hoofdpersonage had. Hiervoor zou Fleming
trouwens de eerste verhalen hebben verzonnen. Dean Martin probeerde het met Matt Helm (naar
de boeken van Donald Hamilton)
en James Coburn werd bereid ge-

vonden om de Britse agent Derek
Flint uit te beelden in Our Man
Flint (1966) en In like Flint (1967).
Een echte aanfluiting van het
genre was gebaseerd op een
echte roman van de Bondschepper lan Fleming: Casino Royale
(1967), film die maar liefst vijf regisseurs op zijn generiek zag
staan en naast de drie vermelde
schrijvers ook nog Billy Wilder,
Ben Hecht, Joseph Heller en Terry
Southern niet vermeld zag. Als
eerste, vóór Dr. No, werd ook
reeds verfimd voor televisie.
Er waren natuurlijk ook die films
die over echte spionnen gingen,
dat is toch hoe de publiciteitsagenten ze ons verkochten. Dat waren
de verfilmingen van de Len
Deighton-romans, met als hoofdpersonage Harry Palmer, op het

scherm vertolkt door Michael
Caine, tenwijl de zwart/wit film The
Spy Who Came In From The Cold
(naar John le Carré) met Richard
Burton en Claire Bloom nu reeds
als een klassieker wordt beschouwd. Ook populair werden de
OSS-verfilmingen en de Britse televisiereeks The Avengers is nog
steeds het bekijken waard, terwijl
— als men een beetje over de wereld reist — men hier of daar nog
eens een aflevering van The Saint
kan zien, of de reeks I Spy (met
Robert Culp en Bill Cosby). Don
Adams wist in de Mel Brooks-film
Get Smart een behoorlijke pastiche op Bond neer te zetten en
deed het over in de televisiereeks.
Maar dat is allemaal verleden tijd,
terwijl Bond nog steeds in een blakende gezondheid verkeert.

Vier jaar na het verschijnen van
Flemings eerste boek in 1956
werd de eerste Bondfilm — Dr. No
— gedraaid. Her verhaal speelt in
Jamaïca, waar lan Fleming in 1964
zou overlijden...

Dr. No (1962)

De Bond-boeken
Eerste Engelse editie: 1954 —
Casino Royale, 1954 — Live And
Let Die, 1955 — Moonraker, 1956
— Diamonds Are Forever, 1957 —From Russia With Love, 1958 —
Doctor No, 1959 — Goldfinger,
1960 —For Your Eyes Only, 1961
— Thunderball, 1962 — The Spy
Who Loved Me, 1963 — On Her
Majesty's Secret Service, 1964 —
You Only Live Twice, 1965 — The
Man With The Golden Gun en in
1966 - Ocotpussy.

mn
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De Bondfilms

SEANCONNEmr
THUNDERBALL**

James Bond: Sean Connery.
Honey: Ursula Andress. Dr. No:
Joseph Wiseman, de eerste
slechte van de reeks die later de
Bond-slechten zullen worden genoemd. Deze eerste verfilming van
wat later de nieuwe Westerse held
zou worden, was een verrassing
door zijn dialogen, maar vooral de
vindingrijkheid van het hoofdpersonage. Geen gesofistikeerd gedoe, maar rechttoe-rechtaan avontuur en humor. James onderzoekt
een aantal vreemde gebeurtenissen in Jamaica en vindt daar Dr.
Julius op zijn weg. Ursula Andress
moet niet anders dan mooi zijn en
doet "dat dan ook. De rol van M
wordt vertolkt door Bernard Lee en
Miss Moneypenny kreeg de
gestalte van Lois Maxwell.
Willem Sneer

Korte Verlialen
I960 — Fron A View To A Kill,
1960 — Quantum Of Solace, 1960
— Risico, 1960 — The Hildebrand
Rarity, 1966 — The Living Daylights en in 1966 — The Property
Of A Lady.
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Volgende week:
VS-censuur valt
over een naam

imimiiiTi

Een Vlaams initiatief

München gaststad van 24ste Europeade
De 24ste Europeade voor de Europese Volkskultuur
vindt plaats op 30 en 31 juli en op 1 en 2 augustus
1987 in München, de hoofdstad van de Duitse vrijstaat
Beieren.
e eerste Europeade werd
gehouden in 1964 in het
Sportpaleis te Antwerpen.
Zij werd georganiseerd door de
stichter en voorzitter van de
Vlaamse Volkskunstbeweging,
Mon De Clopper, thans ook voorzitter van het Internationaal Europeadekomitee. Hij werd bij deze
gedurfde aanzet bijgestaan door
een kleine schare medewerkers,
onder wie Willem de Meyer en Armand Preud'homme zaliger.

D

De bedoeling was de Vlaamse
volkskunst op te waarderen en
haar een Europese reikwijdte te
verlenen door haar in verbroederend kontakt te brengen met volkskunstbeoefenaars uit de volksgemeenschappen van het vrije
Europa.
Op die manier wilde men tevens
het gemeenschapsbewustzijn tussen de Europese volkeren bevorderen en hen de verscheidenheid
van volkskulturen laten zien en
horen.

Vlaanderen en in de westeuropese
landen. Het is ondertussen uitgegroeid tot een jaarlijks Europees
kultureel gebeuren, waaraan men
niet meer achteloos kan voorbijgaan.
Telkenjare begeven vijf- tot zesduizend volkskunstbeoefenaars
zich groespgewijs op weg naar
een aangeduide gaststad ergens
in Europa.
Honderden
groepen, van
Groenland tot Griekenland en Turkije, van Portugal tot aan de Oostbloklanden, ondernemen de reis
op eigen kosten. Zij betalen bovendien nog hun verblijf en een inschrijvingsrecht. Zij zijn de intereuropese kontakten op de Europeade zo onmisbaar gaan vinden
dat zij er inspanningen en geldelijke offers voor over hebben.

Inter-Europees

Men moet een Europeade meemaken om vast te stellen hoe de
Europese eenheid aan de basis, in
de harten van de mensen, een feit
is. Het éne Europa der verscheidene volkeren komt hier tot zijn
recht.

Het Vlaams initiatief kende geleidelijk een groeiende bijval in

De Europeade stelt een Europa
der volkeren voor. Volkeren, die in

16 JULI 1987

de staat waarin ze zijn opgenomen, nauwelijks aan hun trekken
komen, kunnen zich hier vrijuit
manifesteren.
De Europeade 1986 vond plaats
in het Portugese Fugueira da Foz.
Vorige Europeades waren te gast
in Dortmund, Hezogenaurach,

Schwalmstadt, Valencia, Marbella,
Gijon, Annecy, Rennes, Nuoro
(Sardinië), Turijn, Wenen, Martigny, Marche-en-Famenne, Antwerpen.
De 25ste Europeade, in 1988,
zal plaatsvinden waar de reeks begonnen is: Antwerpen.

Zoals voorheen, zullen ook nu
weer om en bij de vijfhonderd Vlamingen aan de Europeade deelnemen en er getuigen voor hun land.
Inlichtingen: Isabella Brantstraat 28 te 2018 Antwerpen
(03/238.16.26).

Op 24 juli in Oostende

Tina Turner, levend
Vrijdag over acht dagen — op 24 juli dus — is de
Amerikaanse roek-zangeres Tina Turner te gast in
Oostende ter gelegenheid van het Belga-festival.
'n Buitenkansje voor reeds over-verhitte kustgangers.
ORIG jaar groeide het Belga-festival uit tot een groot
sukses door het optreden
van de Schotse popartiest Rod
Stewart. Als het weer een beetje
meezit, dan zal dit ongetwijfeld
ook deze keer het geval zijn.

V

Belevenis
Met de wervelende en schijnbaar eeuwig jonge Tina Turner op
de planken, kan een festival eigenlijk niet floppen. Sinds jaren haalt

zij de top van alle hitlijsten en bovendien is Tina Turner een sidderende belevenis die je pas echt
kunt smaken wanneer je haar,,levend" ervaart. Wie van het roekgenre houdt en die dag in het land
is, mag dit koncert bijgevolg niet
missen.
In het voorprogramma zitten
trouwens nog meer rasartiesten.
Vanaf 16 uur kan je achtereenvolgens luisteren naar Hunter, Jo Lemaire en Terence Trent d'Arby.

Bovendien is er nog een speciale,
onverwachte gast voorzien...

Praktika
Plaats van het gebeuren is de
vlieghaven van Oostende langsheen de Nieuwpoortsesteenweg.
Een enorm terrein met ontzettend
ruime parkeermogelijkheden en
kampeergelegenheid in de buurt.
De NMBS biedt een reduktie aan
van 40% voor reizigers naar de
kust. Vanaf het station van
Oostende zal een gratis pendeldienst voorzien zijn naar het
festival-terrein.
Toegangskaartjes kosten in
voorverkoop 800 fr., de dag zelf
betaal je 50 fr. meer. Voor meer inlichtingen: Belga-festival, Van Ertbornstraat 7 te 2018 Antwerpen
(tel.: 03/233.87.74).
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Ronde spannender dan ooit

Tourwinnaars groeien niet
aan de bomen
Er bestaat geen twijfel over: dit is geen Ronde van
Frankrijl< als de andere. Het peloton mist duidelijk een
baas en daardoor kan er in elke rit wat ondernomen
worden. Bovendien blijft de afloop onvoorspelbaar.
E eerste grote krachtmeting vond plaats tussen
Saumur en Futuroscope.
Een vele (87) kilometers lange
tijdrit waarin het atletisch vermogen van
kandidaat-w/innaars
maksimaal werd getest.

Herrera...
Wie na het gevecht tegen het
uurwerk gelauwerd werd zal in
Parijs nog niet hoofdzakelijk op
het podium staan. Maar wie in de
rit van de waarheid ten onder
ging zag zijn kansen op de eindoverwinning praktisch tot nihil
herleid worden. En er zijn nogal
wat hele en halve favorieten in
die brandende tijdrit de vernieling
ingereden. Het voornaamste
slachtoffer was natuurlijk Lucho
Herrera. Het Colombiaanse vedergewicht is niet gemaakt voor
slopende kilometers vol eenzaamheid. Het uurwerk was nooit
zijn ploegmaat. Lucho moet van
zijn rivalen kunnen wegrijden, of
beter wegdansen. Zoals hij dat
met zoeel brio deed in de slotkilo-

meters an de Pyreneeëntocht
naar Luz Ardiden. Zijn verpletterende nederlaag in de tijdrit bevrijdde Herrera wel van de favorietenrol en daar kan de Tour in
zijn beslissende gevechten wel
bij varen. Mogelijk zorgt een ontspannen Herrera in de zware
slotweek voortdurend voor onvoorziene situaties. Hij kan er velen de Tour doen verliezen.
Herrera was in die oriënterende tijdrit niet de enige mogelijke eindwinnaar die lelijk tekort
schoot. Ook onze eigen Claudy
Criqueiliori faalde in die kilometers waarin het verschil moet worden gemaakt, of althans worden
vermeden. Onbegrijpelijk eigenlijk dat de Waal zo afging. Waardoor er voor de Belgische opvolgers maar weinig meer overbleef
om nog op te hopen. De algemene rangschikking na de tochten over de Pyreneeën illustreerde duidelijk hoe zwak, of
beperkt, onze rondecracks wel
uitvallen. Natuurlijk waren Van
Lancker, Nevens, Nulens, Sche-

De Ronde zit boordevol dramatische ogenblil<l<en; de meest onfortuinlijl<e renner was wel onze Hendrik Devos die in de dieperik tuimelde. De
kwetsuren vielen, alles in acht genomen, nogal mee... (toto AFP)
pers en zelfs Criquielion niet onverdienstelijk na de aankomsten
in Pau en Luz Ardiden — dat zou
er nog aan ontbroken hebben —
maar echt meetellen is toch wat
anders.

Kelly weg
Wie in de tijdrit ook zijn huidige
zwakte niet kon verstoppen was
Sean Kelly, die inmiddels ook al
uit de wedstrijd verdween. De Ier
gelijkt eigenlijk niet meer op de
kampioen van vorige jaren. Dit
seizoen lukte hem weinig of niets

en in een paar interviews gaf hij
ruiterlijk toe dat zijn vroegere gedrevenheid toch enigszins is afgenomen. Kelly, die hoge verwachtingen koesterde en in wie
zijn sponsor toch zwaar investeerde, rest nu nog het wereldkampioenschap om zijn jaar
te redden. Maar het zal voor hem
geen sinecure zijn om in het criteriumcircuit de konditie opnieuw
op te bouwen.

Waren er nog anderen die op
weg van Saumur naar Futuroscope hun zwanenzang zongen,
er traden ook enkele (én nieuwe
én Franse) kandidaat-winnaars
op de voorgrond. Charlie Mottet
bijvoorbeeld die door Guimard
met geduld en wijsheid op het
grote werk werd voorbereid. En
Jean Frangois Bernard die zoveel
uiteenlopende aanleg bezit datt
hij vroeg of laat in het geel Parijs
moet binnenrijden. Het meeste
deelnemer, Robrecht Deckmyn, indruk maakte evenwel Stephen
was liefst 84 jaar.
Roche. De Ier vertrok als een raDe organisatoren, vzw Trefpunt ket, verzwakte enigszins naar het
en vzw Olympic Brugge, kregen einde toe maar behield toch volvan de officiële wedstrijd- doende voorsprong om de (uitscheidsrechters een ,,zeer goed"
gesproken) favorietenrol naar
voor de inrichting, de veiligheid, de zich toe te trekken. De winnaar
bevoorrading, enz. Ook de op- van de Ronde van Italië mikt ondrachtgevende Breydel- en De Co- getwijfeld op de grote dubbel en
indien hij in zijn opzet slaagt zal
andermaal bewezen zijn dat vasthoudendheid en systematische
opbouw absolute voorwaarden
zijn geworden in de moderne
wielrennerij. Zeker wanneer het
ras der superkampioenen verder
uitsterft — momenteel is er geen
Merckx en ook geen Hinault
meer in aantocht — zullen wijsheid, taktisch inzicht en discipline
talent moeten ondersteunen om
tot suksessen te leiden.

Schitterende 1ste Gulden-Sporen-Marathon

Onverwachte ontknoping
Precies 685 jaar na de Gulden-Sporen-Slag werd
de eerste gelijknamige marathon gelopen tussen
Kortrijk en Brugge.
Deze eersteling kende een vlot verloop en een verrassende ontknoping.
ET was zaterdag drukkend heet, zeker voor de
487 moedigen die even
vóór 15 uur startten vanuit Kortrijk en naar Brugge liepen. 351 lopers bereikten uren later de eindmeet, vlak voor het Brugse belfort. Langsheen de 42.195 meter
stonden
duizenden
toeschouwers.

H

Krampen
Reeds van in het begin pronostikeerde iedereen op Fred
Vandervannet, Belgisch marathonkampioen. Ter hoogte van
Oostkamp had hij een voorsprong van enkele minuten, maar
eventjes daarna zakte Vandervennet ineen van de krampen.
Massage en verfrissing pepten
hem terug op, maar niettemin waren drie andere atleten hem
reeds voorbij gelopen. Onder hen
rolstoel-atleet Gerhard Dewitte,
die als derde eindigde. De jonge
Franky Hoste uit Wingene werd
de verrassende en sympatieke
winnaar.
Fred Vandervannet was niet de
enige die met moeilijkheden

Systeme U
Op dat vlak is Cyrille Guimard
een grootmeester. De ploegleider
van ,,systeme U" heeft het misVlaams Kruis-ondervoorzitter dr Jos Speybrouck mocht de Poolse Anna schien gemakkelijk omdat hij het
Krol, winnares bij de vrouwen, persoonlijk feliciteren.
hele seizoen an zijn team op de
Tour mag afstemmen maar hij
slaagt er toch telkens opnieuw in
kampte.
Nogal wat
lopers ninck Kommissie o.l.v. Bob Vanmoesten na afloop geholpen wor- haverbeke en stadsmagistraat
den door de tientallen helpers Raymond Reynaert uitten hun tevan het Vlaamse Kruis. De bin- vredenheid. De bijna tweehonderd
nenkeer van de majestatische medewerkers mogen inderdaad
hallen leek eventjes op een veld- fier zijn. Geen wonder dat onze
hospitaal. Wei biezonder fit was kollega Pol Van Den Driessche,
de jonge Poolse kampioene die als algemeen koördmator van
Anna Krol, die als eerste vrouw deze marathon fungeerde, na afde Markt haalde. En de oudste loop glunderde.

knapen voor het grote werk klaar
te maken. Toen Hinault hem de
rug toekeerde, schoof hij Fignon
naar voor. Nu Fignon fataal terugvalt — is een terugkeer naar
de top echt nog wel mogelijk? —
hijsen Charlie Mottet en Mare
Madiot zich op het voorplan. Dat
kan geen toeval meer zijn, daar
zit een opleidingssysteem achter
dat zelden faalt. Overigens vergeten we maar tjeter niet dat ook
de afwezige LeMond groot werd
in de school van Guimard. De gewezen Franse topspurter — hij
was destijds goed voor zeven ritoverwinningen — heeft het trouwens allemaal zelf meegemaakt.
Hij forseert zelden zijn opkomende talenten. Mottet is, net als
Bernard, van '62 en Charlie is
aan zijn derde Tour toe. Bernard
aan zijn tweede. Roche, die in de
Pyreneeën toch stand hield als
topfavoriet wordt in november 28
en hij rijdt zijn vijfde Tour. Kwetsuren hebben de opgang van
Kelly's landgenoot geremd maar
het is de vraag of dit zijn uiteindelijke ontwikkeling niet in de goede
richting heeft gestuwd.

Kannibaal Merckx
Bij ons wordt de boog der verwachtingen veel te vlug strak
aangespannen. Geduld is hier
zelden een deugd en opbouw
vaak tijdverlies. Eddy Merckx, de
grootste onder de groten, was
destijds nochtans de voorzichtigheid zelve. Hij begon pas aan het
grote avontuur nadat hij al het
overige had meegemaakt en...
gewonnen. Over de kannibaal
wordt in de karavaan trouwens
nog dagelijks gesproken. Hij zal
de eeuwige toetssteen blijven. En
dat is begrijpelijk. Eddy won niet
enkel vijfmaal de Tour, hij won
ook vierendertig etappes (zeven
meer dan Hinault en achttien
meer dan cijferaar Anquetil), hij
won driemaal het puntenklassement en was ook tweemaal bergkoning. Zijn overwicht was bij momenten ontmoedigend groot. In
1970 en 1974 won hij telkens
acht ritten in één Ronde. We hebben het voor de lol nog eens opgezocht omdat we ons momenteel over zo weinig kunnen verheugen. We hebben immers de
indruk dat we er op rondegebied
zelden zwakker voorstonden. Lucien Van Impe, toch ook niet de
eerste de beste, hoorden we onlangs beweren dat onze jonge
coureurs (juniores en amateurs)
veel te vlug grote versnellingen
duwen, dat ze rijden op soeplesse volkomen verleren. Kunnen klimmen is niet uitsluitend
een kwestie van aanleg. Er zit
ook een bepaald rijgedrag achter. Tourwinnaars groeien nu
eenmaal niet aan de bomen. Het
is in feite ontmoedigend: weinig
wielerlanden bezitten méér leermeesters en wellicht nergens
wordt er minder naar ze geluisterd.
Maar goed. De Tour is nog bezig. De Mont Ventoux wacht met
een nieuwe rit van de waarheid.
AIpe d'Huez en La Plagne zijn er
ook nog om over Morzine maar te
zwijgen.
Het wordt wellicht spannender
dan ooit. Het of, wat waarschijnlijker is, zonder Belgen.
Flandrien
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Het partljliestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur vanbij uitstek liberale vrijheidsbeginsel, is
nadelig voor de Vlaamse Gemeenmaandag 13 juli verspreidde algemeen voorzitter schap
Jaak Gabriels volgende mededelingen.
De Volksunie herinnert er aan dat
Het Partijbestuur van de Volksunie
verheugt zich in de vaststelling dat de
11 juli-toespraken, gehouden door
vooraanstaanden van diverse politieke of filosofische strekkingen, een
aantal overeenstemmende zienswijzen vertolkten de noodzaak om verder en dieper te gaan met de staatshervorming, de eis dat Vlaanderen
over voldoende eiigen middelen moet
beschikken, de internationale profilering van Vlaanderen enz

Woord en daad
Het Partijbestuur
onderstreept
dientengevolge dat er zich m de brede
Vlaamse opinie sinds de grondwetsherziening van 1980 een mentaal rijpingsproces heeft voorgedaan en dat
iedereen in Vlaanderen zich tans blijkbaar verplicht voelt, zich gelijklopend
op te stellen
Des te meer verbaast en ergert het
de Volksunie, dat de scherper klinkende verklanngen met in handelingen
worden omgezet en dat de woorden
met gevolgd worden door politieke
daden
In de parlementaire dialoogkommissie bvb doen de Vlaamse meerderheidspartijen vrijwel mets om de
boycot van de PSC ongedaan te maken ZIJ hebben er zich bij neergelegd
dat de vraag om de verklaring tot
herziening van de Grondwet pnoritair
te stellen, werd afgeschoten

Voeren
Het dossier Voeren wordt met alleen met opgelost, daarenboven
wordt er in Voeren slechts opgetreden
als het tegen Vlaamse betogers gaat
In dit opzicht laakt het Partijbestuur
het buitensporig optreden van de
rijkswacht tegen Vlamingen, die de
dekretale beslissing om op 11 juli aan
het gemeentehuis te vlaggen met de
officiële vlag van de Vlaamse gemeenschap wilden doen toepassen

Het Partijbestuur wijst terzake op
de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken die blijkbaar, gedekt door gans de regering,
zowel verantwoordelijk is voor dit politioneel wangedrag als voor de bestendiging van de onwettelijkheid in Voeren Meer dan ooit maakt dit de noodzaak van de splitsing van Binnenlandse Zaken aktueel
De VU feliciteert de organisatoren
van het 11-juli feest in Brussel en
neemt nadrukkelijk afstand van de
marginalen, die reeds de IJzerbedevaart trachtten te storen Ze bewijzen
Vlaanderen een ondienst Bovendien
heeft dit mets te maken met volksnationalisme, maar met verwaanlijk Le
Pen-isme

BRT
Het Partijbestuur van de Volksunie
heeft met verontwaardiging kennis
genomen van de verklanng van kultuurmimster Patrick Dewael over de
BRT
De Vlaamse minister heeft in het
vooruitzicht gesteld dat de BRT met
alleen met moet rekenen op de verhoging van zijn begroting, maar daarenboven in de toekomst met meer zal
mogen genieten van sponsonng en
van de opbrengst van niet-kommerciele reklame
De Volksunie herinnert er aan dat
de BRT de slechtst betoelaagde omroep van gans West-Europa is De
verklanngen van Kultuurminister Dewael zijn van aard, de Vlaamse openbare omroep de strop om te doen.
Minister Dewael werpt zich terzake
op als een monopolist, die de sponsors en de reklamewereld wil beletten
vrijelijk te kiezen met welke omroep zij
wensen in zee te gaan Dee ministeriele verloochening van een nochtans

Deze week
in Knack Magazine
Kolonel North en zijn vrienden
Vorige week begon in Washington de getuigenis van
kolonel Oliver North over zijn rol in het Irangateschandaal. En die is een suksesroman waardig.
Ollie North en zijn vrienden, deze week in Knack.
Het spoor op nieuwe wegen
De werking van de NMBS staat de
voorbije weken centraal in de belangstelling Hoe moet het verder
met de spoorweg, ooit Belgies grote trots? Knack sprak met NMBSbaas Schouppe.
Yasser Arafat
Alle frakties van de Palestijnse Bevrijdingsorganizatie (PLO) bevestigden enkele maanden geleden
dat Yasser Arafat hun onbetwiste
leider blijft Een gesprek met Arafat over de kansen op vrede in het
Midden-Oosten. Deze week in
Knack

Otto van Habsburg
Otto van Habsburg is nu een omstreden Euro-parlementslid, maar
hij is vooral de zoon van de laatste
Oostenrijkse keizer Karel I en de
kleinzoon van de legendarische
keizer Franz-Jozef Hij vertelt deze
week in Knack over zijn prille
jeugd als kroonprins en de weg die
hij en zijn familie later hebben gevolgd
Knack Vakantie
Van deze week af publiceert
Knack een speciale vakantie-bijlage met reportages, toeristische
informatie en agenda's, puzzels en
televisie-programma's. Knack Vakantie IS er vijf weken lang

KNACK VAKANTIt:
PIJZZKLMI I INWIN
I l N Ki:iS NAAR! I NI Ril i:
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van de bijna 11 miljard fr Vlaams kijken luistergeld er minder dan de helft
aan Vlaanderen doorbetaald wordt,
terwijl de rest in de bodemloze nationale kas verdwijnt.

Gaat Kessel-Lo/Leuven dicht?

De schiindood van
de NMBS-Centrale Werkplaats
Op maandag 13 iuli — vlak na de Leuvense Gemeentelijke
Sporenviering, waarop met geen enkel woord werd gerept over de
werkloosheid I — stonden de Centrale Werkplaats-arbeiders woest
op straat. Europarlementslid Vt^illy Kuijpers midden tussen hen.
Gaat de Centrale Werkplaats dicht?
De Centrale Werkplaats (CW) behoort tot de oudste spoorwegbedrijven van het land Hier groeide bovendienin 1889 een deel van de toenmalige Belgische Werkliedenpartij Velen
onder hen waren Waalse technici,
naar Leuven overgeheveld om er de
kaders uit te maken Tussen hen vinden we Charles Routosse, Antoine
Genot, Hyppolyte Mercier enz

Veel meer dan een bedrijf!
De toenmalige ,,Chemin de Fer du
Grand Central Beige" bouwde in Kessel-Lo/Blauwput, buiten de Leuvense
stadsvesten een kompleks werkplaatsen
De oudst gekende vergunning dateert uit het jaar 1863

VU op BRT 1
Het VNOS-programma van vrijdag
17 juli aanstaande om 19u 15 op BRT1 bevat volgende onderwerpen:
— Benvinguts a Catalunya een bezoek aan enkele bijzondere Katalaanse plaatsen als Montserrat, Codornau
en Tarragona,
— kntisch kommentaar bij de aktualiteit door Jan Van Dam,
— gesprek met Stan Philips over de
VU-sportdag,
— een verslag over de Guldensporenmarathon Kortrijk-Brugge op 11 juli

Breydel- en
De Coninck Puzzel
Vorig weekeinde beleefde het Breydel- en De Coninck Jaar zijn hoogtepunt met de fascinerende lasershow
en de suksesrijke Gulden-Sporen-Marathon
De organisator van deze sportmanifestatie, de vzw Trefpunt, pakte die
dag ook uit met een biezonder mooie
puzzel Deze telt 96 stukjes, meet 20
bij 30 cm, kost 210 fr en is een
vierkleuren-afbeelding van het opgefriste Breydel- en De Coninck-standbeeld op de Brugse markt De oplage
werd beperkt gehouden
Wie ook zo'n unieke puzzel wenst
(hét ideale kado), kan kontakt opnemen met Luc Grootaerdt, 't Leitje 56,
8320 Brugge (tel 050/36 29 31)
Aanbevolen i

De toegang lag toen reeds langs de
Diestsesteenweg De ,,Grand Central" herstelde er wagens en rijtuigen
maar er waren ook een aantal bijhorende aktiviteiten zoals wielendraaienj, dekzeilenvervaardiging, een smederij, een houtmagazijn enz
Het IS duidelijk dat een dergelijk
bedrijf, tijdens zijn meer dan honderdjarig bestaan, invloed gehad heeft op
de ontwikkeling en de groei an de
gemeente Kessel-Lo en in de bredere
zin ook op de Leuvense agglomeratie
Bovendien is de CW tot op heden
een uniek gegroeid samenwerkingsgeheel inzake het herstel van remmen
en kompressoren Het behoort in de
NMBS-werking tot de ,.Groep Hasselt"

De gevolgen van
„het overlijden"
Nadat het aangrenzende Hageland
en Limburg al zeer zwaar getroffen
worden door de sluiting van 3 mijnen,
zal de NMBS-Groep Hasselt, waartoe
de CW van Kessel-Lo behoort, volgende personeelsverliezen ,,boeken"
CW-Leuven gesloten 345 personen
CHW-Hasselt, SP-Zolder en Neerpelt, WSH-Winterslag: 91 personen

Het jongste beleid
is rampzalig!
Het beleid van minister Decroo tussen 1982 en 1987 kan men als volgt
benaderen
— verhoging van de vervoerprijzen
met 44 % voor de reistiketten en 57 %
voor de abonnementen,
— vermindenng met 8,5 % van het
aantal reizigers,
— de leningsverhoging van 60 miljard (1981) tot 96 miljard (1986)
Minister Decroo het door Sobemap
de NMBS doorlichten De hoofdlijn in
dit dokument is eens te meer besparingen door afvloeiing van ± 15 000
arbeidsplaatsen
Men zegt dat de spoorwegen aan
de gemeenschap 75 miljard kosten,
maar men vergeet er bij te vertellen
dat heel wat kosten, die mets te maken hebben met de uitbating door de
NMBS moeten gedragen worden
Men zwijgt erover dat de NMBS
haar materiaal 25 % te duur moet
aankopen door politieke beslissingen
Leuven en Luttre zouden op papier
samen als Waals-Vlaams evenwicht
gesloten worden
Maar Luttre behoudt volgens de
jongste berichten 145 werkplaatsen
Kameriid Luk Vanhorenbeek en Europarlementslid Willy Kuijpers verzochten in dat verband om een dringend onderhoud met minister Decroo

Sportploegen moeten nu inschrijven

vu-sport en -gezinsdag
De nu reeds traditioneel geworden VU-sport en -gezinsdag gaat
dit |aar 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 aktlef te sporten.
De VU-sportkommissie draait reeds
op volle toeren en biedt weer een
t)oeiend programma aan. De kommissie doet dan ook een dringende OF>roep tot de besturen van voetbalploegen, volleyteams en zaalvoetbalploegen De organisatie van de schiftingen 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 geboden

In de voormiddag is er een teoretisch gedeelte over sport verzorgd
door de VVM en in de namiddag is er
voor elk wat wils, natuur- en historische wandelingen, volksspelen, muzikale 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)

InschrQvingsbon Sportdag
Naanfi:
Adres:

ZOëKCRCjê
• Technisch ingenieur Bouwkunde
gevraagd als werkleider Voor nadere
inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem — senator. Arm Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 091/
30 72 87

Tel.
Schrijft bij deze in voor
D voetbal
D volley
D zaalvoetbal
Naanfi van de ploeg(en)

in naam v a n :
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VU-Asse pakt boeiend wateraspekt aan

D De omgeving van de bronnen en
de bronnen zelf te beschermen door
ze als landschapsbescherming voor
te stellen aan de Gemeenschapsminister.
n De bronnen en hun omgeving een
grondige schoonmaakbeurt te geven.
D Vervolgens een plaatsnaamkundige naam te geven.
n De kwaliteit van het water geregeld na te gaan en deze op een
Oostenrijk... en ook bij ons stonden de plaatje aan de bron aan te brengen.
D l\^et natuurlijke elementen (hout
bronnen eeuwen geleden sterk in de
belangstelling, gelet op de bijna heili- en stenen) het opborrelen van de bron
ge betekenis die de brongebieden te helpen en er een klein minimonument van te maken.
kregen (zie Kruisborre).
D Omdat wij water waardevol vinden D Er eventueel een rustbank en paen omdat de waardering voor de na- pierbak aan toevoegen indien de bron
aan een weg ligt.
tuur waarneembaar moet zijn.
n Eventueel een klein vijvertje aanleggen iets verderop om kikkers, padvu-voorstellen
den, salamanders... gelegenheid te
D De omgeving van de voornaamste geven zich te handhaven.
brongebieden op het grondgebied D Een aanvulling te maken van de
van de gemeente te onteigenen. Op algemene politieverordening om het
biz. 5 en 6 van de „Groenstrategie" bezoedelen of het beschadigen van
(struktuurplan) kunnen we een uitge- de bronomgeving te verbaliseren.
breide opsomming vinden.
"
VU-Assa

Voorstel tot herwaardering
van de waterbronnen
1987 Is het Europees Jaar van het leefmilieu, In de begroting van
de gemeente Asse is 1 miljoen fr. voorzien voor initiatieven Inzake
leefmilieu zonder dat deze reeds i<onl(reet bepaald zijn. Daarom
deed de VU-afdeling een Interessant voorstel tot herwaardering
van de waterbronnen.
Het grondgebied van Asse telt verschillende Interessante bronnen die
de oorsprong vormen van een beek.

De gegevens
n Wij stellen vast dat het watqr één
van de belangrijke komponenten is
van het landschap.
D Het struktuurplan schrijft voor om
de natuurgebieden met merkw^aardige fauna en flora te beschermen, te

herstellen en zo nodig uit te breiden
(doelstelling 49). De groene assen zijn
ontstaan langs de afwateringsbeken
en ze herbergen een typische fauna
en flora.
D Wij stellen ook vast dat de meeste
bronnen nu venwaarloosd en vervuild
zijn, ondermeer door sluikstorting.
D De eerbied voor de bronnen is in
andere landen sterk ontwikkeld, ondermeer in Duitsland (Zwarte Woud),

11-juli viering
te Edingen

Vlaamse
leeuw
te Bever
Tijdens de pinksterjaarmarkt te Herne werd tussen burgemeester Driscart van Bever (nabij Edingen) en
burgemeester-senator
Valkeniers
overeengekomen dat er dit jaar voor
het eerst een leeuwevlag zou wapperen te Bever.
Bever is een Vlaamsbrabantse gemeente pal op de taalgrens met Henegouwen met faciliteiten voor franstaligen.
Toen de doe-groep „De Leeuw" op
11 juli rond 6 uur 's morgens ter
plekke verscheen wapperde er inderdaad een leeuwevlag.
Een erg petieterig ding overigens
zodat de aktievoerders van oordeel
waren dat de Vlaams-natlonale feestdag een leeuw van feestelijke grootte
diende te worden aangebracht. Wat
dan ook gebeurde...
Een paar uur later werd eveneens
een leeuw gehesen aan het naburige
stadhuis van Edingen, maar wel door
de aktiegroep Uilenspiegel. Edingen
Waals geworden en met faciliteiten
voor Vlamingen...

(eigen foto)

Voor het eerst is nu ook in het
Henegouwse facillteitenstadje Edingen het feest der Vlamingen gevierd.
Edingen, een vanoudsher Vlaams
stadje, werd ingelijfd bij Wallonië en
heeft faciliteiten voor Nederlandstaligen. De inwoners zijn tweetalig. In de
huiselijke kring spreekt een aanzienlijk aantal mensen Nederlands.
De 11 juli-manifestatie werd door de
voorbijgangers met sympathie gadegeslagen. Er waren geen incidenten.
Onder impuls van Piet De Pauw
kwamen zaterdag om 11 uur, een 50tal Vlamingen samen op de markt te
Edingen. Voorzien van leeuwenvlaggen en begeleid met muziek, werden
meer dan 1 uur Vlaamse liederen
gezongen.
Zoals overal ten lande werd de
plechtigheid beëindigd met het zingen
van de nationale hymne voor het gemeentehuis.
Enwin Brentjens en zijn Uilenspiegels klommen met de leeuwevlag
hoog de gevel op.
Wat in het Vlaamse Voeren niet
mogelijk was, is wel gelukt in het
Waalse land... Kwestie van kompensaties weet u wel...

Jan Caudron vraagt dringende oplossing

Het drinkwaterprobleem
in Aalst-Pajottenland
De Jongste Jaren worstelen een aantal gemeenten In het zuiden
van het arr. Aalst en het Pajottenland met onaanvaardbare watertekorten met alle nare gevolgen vandien voor de plaatselijke bevolking, de landbouw, de middenstand en de Industrie. Het is nu zover
gekomen dat de betrokken gemeentebesturen en watervoorzieningsmaatschappijen al hun hoop stellen op een regenrijke zomer I
Jan Caudron Interpelleerde minister Lenssens over dit watertekort.
De Vlaamse Maatschappij voor Wa- porteren naar het zuiden (Ninove-Geterbedeling (VMW) heeft twee voor- raardsbergen-Pajottenland) door de
stellen, een op half-lange en een op TMVW zou geleverd worden aan 8 fr.
in de plaats van de huidige prijs van
korte termijn.
19,5 fr.
Voorstellen
Als tegensprestatie zou de VMW op
1. Het aanleggen van een drinkwa- haar beurt het drinkwater leveren in
terspaarbekken in de Markevallei zou de streek van Gent en Sint-Niklaas.
een miljard kosten, vijf jaar duren en
Dit moet een definitief kontrakt wor25 tot 30 mensen tewerkstellen. Dit den voor minstens tien jaar en dit In
projekt heeft het voordeel dat dit afwachting van het drinkwaterspaarVlaamse spaarbekken ons minder af- bekken aan de Marke.
hankelijk zou maken van Wallonië dat
Vlaanderen een drinkwaterbelasting Kontrakt
van 3 fr. per kubieke meter wil aanKamerlid Caudron verzoekt de mismeren.
nister het initiatief te nemen om de
De vraag kan gesteld worden of besprekingen tussen de TMVW en
Vlaanderen op zijn beurt geen milieu- VMW zo vlug mogelijk op gang te
belasting kan opleggen voor elke ku- brengen ten einde het bovenvermeld
bieke meter rioolwater die vanuit Wal- kontrakt zo vlug mogelijk af te sluiten
lonië Vlaanderen binnenstroomt.
en op die manier een eind te stellen
aan de drinkwaterellende.
2. Een kontrakt met gesloten beurs
Minister Lenssens antwoordde als
tussen
de
watermaatschappijen
TMVW en de VMW waardoor het volgt:
,,0m op korte termijn aan de moeidrinkwater dat de VMW niet kan trans-

lijkheden te verhelpen, werden op
mijn verzoek afspraken gemaakt tussen de drinkwatermaatschappijen
TMVW en VMW om grotere hoeveelheden drinkwater te kunnen leveren
aan het betrokken gebied.
Mede dank zij deze maatregel is de
watervoorziening in het betrokken gebied de voorbije jaren gevoelig verbeter."
Kommentaar van Jan Caudron:
,,Dit is absoluut niet waar aangezien de gemeente Haaltert verleden
jaar 4 keer zonder water viel en dit jaar
reeds twee maal, zodanig zelfs dat
men met vrachtwagenciternen de inwoners met drinkwater moest bevoorraden!"

Projekten
Om een strukturele oplossing te
vinden, gaat minister Lenssens verder, werden diverse projekten voor
waterproduktie of -aanvoer ontwikkeld
en bestudeerd o.a.:
— de aanleg van een oppervlaktewaten/i/inning op de Marke;
— de aanleg van een nieuwe verbindingsleiding Eppegem-Ternat;
— de aanleg van nieuw grondwaterwinningen in de Zennevallei;
— de konstruktie van een nieuw

BRABANT
4de Wandel
zoeMocM
te
TIelt-WInge
Voor het vierde opeenvolgende jaar
organiseert de Vlaamse Kring van
Tielt-Winge een wandelzoektocht.
Deze 4,5 km lange wandelzoektocht zal doorgaan van 1 juli tot en met
12 september 1987.
De wandelzoektocht leidt de deelnemers — in 1986 waren dat er ongeveer 380 — doorheen het groene
gedeelte van de gemeente terwijl er
onderweg gemakkelijke en minder
eenvoudige vragen dienen opgelost
te worden.
De inspanningen van de deelnemers worden evenwel beloond met
prachtige prijzen die hij of zij kan
kiezen uit een prijzentafel met een
waarde van ca. 100.000 frank.

Info
Inrichters zijn Jozef Smekens, Constant Verstraelen en Willy Van de
Walle;
Inschrijvingsgeld:
— inwoners Tielt-Winge 100 fr.
— leden VAB of rallyklub 130 fr.
— anderen 150 fr.
Inschrijvingsformaliteiten, tevens
vertrek- en aankomstplaats, in TiltCity, Boekhout 64 te Tielt (016/
63.64.25) (niet op dinsdag);
De prijsuitreiking vindt plaats op
zaterdag 12 september 1987 in zaal
,,Het Hagelend", Boekhout te 3211
Tielt-Winge;
Informatieadres: Willy Van de Walle, Haksberg l a te 3211 Tielt-Winge
(016/63.64.15).

VU-Kanton-Asse:

foto Ivan De Smaele
reservoir in het gebied, om de TMVW
toe te laten meer water te leveren.
Alleen de laatste oplossing lijkt op
dit ogenblik financieel haalbaar en is
binnen een relatief korte termijn realiseerbaar.
De nodige financiële middelen worden dan ook voorbehouden om dit
projekt te kunnen subsidiëren, zodra
het door de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening wordt ingediend.
tot daar het antwoord van minister
Lenssens.

Geen
kartelvomiing
in'88

Op de kantonnale vergadering van
26 juni werd aangetoond aan de hand
van een uitgewerkt voorbeeld dat de
plaats op de lijst, m tegenstelling tot
de parlementaire verkiezingen van
geen enkel belang is. In praktijk zal
enkel de eerste l<andidaat kunnen
genieten van de uitgebrachte kopstemmen. De volgende verkozen
mandatarissen zullen diegenen zijn
met de moeste voorkeurstemmen.
Bij kartelvorming (samengaan van
verschillende lijsten) werd mathematisch aangetoond dat een kartellijst
meestal één zetel meer haalt dan de
som van de afzonderlijke lijsten doch
dit is niet noodzakelijk in het voordeel
Een voltijdse betrekking van ge- van een VU-kandidaat. In het besproschoold badman-redder in vast ken voorbeeld behaalde de VU één
zetel minder in geval van kartelvorverband is te begeven.
ming. (De volledige tekst kan aangeVoor nadere inlichtingen om- vraagd worden bij Annemie Van de
trent het examenprogramma en Casteele, Langeweg 271, 1790 Affliinschrijving zich wenden gemeen- gem).
tebestuur Overijse t a.v. de rekenVoor het kanton Asse zijn zuivere
dienst - personeelsdienst. Tel. 02/ Volksunielijsten de enige manier om
687.60.40
op te komen bij de gemeenteraadsDe kandidatenlijst wordt afge- verkiezingen van '88. De kiezers weten voor wie ze stemmen en voor
sloten op 10 augustus 1987.
welke partij. Ze weten aan welke partij
ze het gemeentebeleid willen toevertrouwen.
Indien de enige manier om een
meerderheid te breken er in bestaat
• Bedrijfsrevisor zoekt voor onmid- op te komen met een kartellijst kan
dellijke indiensttreding een jong uni- men er eventueel en dan nog zeer
versitair ekonomische wetenschap- voorzichtig aan denken dit inderdaad
pen. Meertaligheid is een absolute te doen.
vereiste.
Het risiko dat de VU zijn eigenheid,
Kandidaten nemen kontakt op met identiteit verliest is te groot.
het sekretariaat van volksvertegenMarie Touchant,
woordiger Jan Caudron, Pontstraat
kantonnaal gevolmachtigde
27, 9300 Aalst, tel.: 053/21.14.97.

GEMEENTE
OVERUSE
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Na vijf jaar intense inzet:

Kulturele
zomer
in Lennii(

Lennik herleeft!
De gemeenteraadsverkiezingen van 1982 waren als een donderslag aan de Lennikse hemel: de 18 jaar oude — ogenschijnlijk niet
te kloppen — liberale meerderheid van een toenmalige nationale
PVV-ondervoorzitter en huidig staatssekretaris werd naar de oppositiebanken verwezen.
Aldus kwam een einde aan een
stroef en weinig inspirerend beleid dat
Lennik en zijn deelgemeenten StKwintens, St-Martens, Gaasbeek en
Eizeringen had laten verworden tot
een oubollig en verzuurde gemeenschap.
In de nieuwe meerderheid leverde
de Volksunie drie gemeenteraadsleden : burgemeester, Etienne Van Vaerenbergh, Jef Lissens en Ward Lippens en twee OCMW-raadsleden •
voorzitter Marcel Herremans en Ernest Van Kelecom.
Indachtig het verkiezingsprogramma, samengevat onder de slogan,,Anders leven, anders werken, anders besturen", werd getracht de gemeente nieuwe impulsen te geven, de
uitstraling ervan te vergroten en vooral de inwoners zo goed mogelijk bij
het beleid te betrekken

Naar jaarlijkse gewoonte houdt de
Federatie van Vlaamse Kringen van
Brabant (FVK-B) een grote manifestatie telkens met half oogst... nl. met
Lennik Kermis.

,,Wij van 't Pajottenland"

Entoesiaste inzet
Na vijf jaar intense werking mag
gesteld worden dat de gemeente getuigt van nieuwe levenskracht en zich
terecht opnieuw het hart van het Pajottenland mag noemen
Deze herleving is vooral te danken
aan de entoesiaste inzet van de ganse
Volksunieploeg van Lennik.
Zowel de gemeente als het OCMW
namen frisse en dynamische initiatieven zodat het uitzicht van de gemeente stilaan vernieuwd en het gemeenschapsleven opbloeit.
Nog niet alles wat scheefgegroeid
was IS rechtgetrokken, maar onze inwoners weten dat de karwei verder zal
afgemaakt worden tot spijt van wie het
benijd.

De Pastorie — Gaasbeek
En dan zijn er natuurlijk de nieuwe initiatieven o.a. de inrichting van het
plaatselijk heeml<undig museum,,De Pastorie"met hierboven een zicht
op het klaslokaal anno 1920.
In St-Martens zal in de komende vi/eken de aanleg van het speelplein
,,'t Dorp" beëindigd
worden.

Ditmaal zullen er foto's getoond
worden die moeten verduidelijken wat
het Pajottenland is en wat (voor een
mensen) Pajottenlanders zijn...
Kunstfotograaf Lukas van Lennik
stelt deze tentoonstelling zelf samen
op vraag van de Federatie.
De tentoonstelling ,,Wij van 't Pajottenland" loopt van vrijdag 14 augustus tot en met dinsdag 25 augustus
1987 in de Raadzaal van het Gemeentehuis te Lennik.
Op vrijdag 14 augustus zal de vooropening verzorgd worden door Lukas
zelf en door de voorzitter van FVK-B
Etienne an Vaerenbergh.

,,ln het land van de dichter"
Op zondag 16 augustus om 11u.
spreekt Rudolf Van de Perre, letterkundige en auteur, over het onderwerp ,,ln het land van de dichter"..
De Vlaamse Kring-Lennik vroeg
hem op zondag 16 augustus 1987 de
aperitief op te luisteren, in de Raadzaal van het Lennikse gemeentehuis.

2 X poëzie
Twee jonge dichters brengen poëzie en lezen voor uit eigen werk. Ivo
van Strijtem (°1953) debuteerde met
,,Aardbeien met slagroom". Een
tweede bundel verschijnt binnen het
jaar.
De tweede dichter Koen Stassijns
("1953) publiceerde reeds 4 bundels
Deze 2 x poëzie is een initiatief van
de Vlaamse Vriendenkring en Ziekenzorg Leda, en zal doorgaan op woensdag 19 augustus 1987 om 19u.30 in
de Raadzaal van het Lennikse gemeentehuis.
Puttekensveldweg — Eizeringen
...afwateringen en rioleringen geplaatst worden zodat vuile
niet meer over straat lopen.

afvalwaters

En in de lokalen van de vroegere gemeenteschool
opgekalefaterd
om er in het najaar de gemeentelijke
openen.

wordt alles
biblioteek te

Schilderijen
Nadat de vzw Brabantse Dienstverlening (Brad) van 1 juni tot 30 juni in
de Pastorie te Gaasbeek een tentoonstelling organiseerde met kunstschilder Jan Vanderlinden worden voor de
toekomst nog drie tentoonstellingen
gepland.
— Van 1 juli tot 31 juli van 10 tot 17
uur, vrijdag gesloten. Bob De Luyck:
schilderijen.
— Van 1 augustus tot 31 augustus
van 10 tot 17 uur, vrijdag gesloten.
Edith Van De Velde: schilderen; Gerda De Jonghe: keramiek.
— Van 1 september tot 30 september van 10 tot 17 uur, maandag en
vrijdag gesloten. Marcel Henneghien:
kunstschilder.
Plaats van het gebeuren: Pastorie,
Donkerstraat 21, 1682 Lennik-Gaasbeek.

Gaasbeek
Tuitenberg naar Lombeekstraat — Eizeringen
Overeenkomstig
het programma 82-88 wordt er voor gezorgd
iedere inwoner met propere voeten zijn huis kan binnentreden
verlaten en dat...

dat
en

Stationsstraat — St.-Kwintens
De gemeentewerklieden
betrokken in het centrum van de gemeente de
aangekochte ruimte en aangepaste lokalen van de oude tramstelplaats.

De vzw Brad organiseert ook tijdens
de maanden juli en augustus geleide
bezoeken aan het Heemkundig Museum en het Kasteel te Gaasbeek met
deskundige uitleg.
Kontakt hiervoor kan opgenomen
worden door groepen op het telefoonnummer 02/532.09.59.

„WIJ" in Lennik
Deze „WIJ" wordt uitzonderlijk
besteld in alle bussen van de gemeente Lennik. Wie zin heeft enkele weken „WIJ" gratis thuis te ontvangen vult deze bon in.
BON
Naam:
Adres:

Keymolenstraat — St.-Kw)ntens
Het Lennikse brandweerkorps
kreeg zijn nieuwe kazerne
september a.s. plechtig zal geopend
worden.

L
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Ook de kleinste deelgemeente Gaasbeek (340 inwoners)
vergeten zoals blijkt uit deze foto van de pas ingebruik
gemeenschapslokalen
van Gaasbeek.

werd niet
genomen

Sturen naar „WIJ", Barrikadenpl.
12 te 1000 Brussel.
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De Antwerpse haven
Is waardevol!
Antwerpenaren worden regelmatig verweten chauvinist te zijn...
Zi| repiiceren dan met de nuchtere opmerl<ing dat de Antwerpse
haven grensoverschrijdend waardevoi Is voor een gebied dat
buiten de stadsgrenzen, de provinciegrens en Vlaanderen reiict.
Terecht is dan ool< voor ons aiies wat deze haven aangaat van
levensbelang I

Efficiënte liavenwerking

Scheldewater is waardevol

De Antwerpse haven is een stedelijk bedrijf dat moet zorgen in samenwerking met de privésektor voor een
konkurrentiele werking Het personeel dat er werkt is stadspersoneel en
moet 24 op 24 uur op volle toeren
draaien Motivering - ook door beloning - IS dan ook allerbelangrijkst En
hier wnngt het schoentje aan de ene
zijde verkiezen stadsbestuur én vakbonden de belangen van de gepolitiseerde administratieve achterban om
mets te doen Aan de andere kant
staat dit personeel alleen met gerechtvaardigde eisen die notabene erkend
worden door het privé-havenpatronaat Ondertussen is de toestand geblokkeerd, zoals de fraktieleider Gerard Bergers analyseert en vlucht het
stadsbestuur voor zijn verantwoordelijkheid
Ondertussen klinkt de roep naar
privatisering harder en harder De
havenschepen forceert dan in drie
dagen de bespreking van de nieuwe
bestuursvorm de havenregie Hugo
Schiltz waarschuwde scherp deze
man, namens de fraktie dat dit algemeen-antwerps belang is en dat in
tegenstelling tot vroeger het met opgaat te denken dat hiermee alles opgelost IS' Er kan misschien soepeler
gewerkt worden met de regievorm
maar de echte probleemhypoteken
blijven bestaan i Opgemerkt werd dat
vanuit SP-hoek men wel de regie
goedkeurt, maar dan met bijkomende
korporatistische voorwaarden' Een
bewijs dat deze koalitie ernstig verdeeld onder invloed van de respektievelijke lobbys vakbond en havenpatronaat De Antwerpse VU heeft hier
duidelijk gekozen Enerzijds de verdediging van rechtvaardige personeelsbelangen en anderzijds de zorg om
een efficiënte organisatie van de haven

gemeenteraad en het Antwerps eenheidsfront van alle parlementairen
Een onwaardig antwoord kwam op
deze vlijmscherpe beschuldiging, een
antwoord dat niemand zelfs verstond
omdat zulks niet kan goedgepraat
worden

Linkeroever-gesjoemel
Hugo Schiltz tackelde nogmaals de
lichtvoet-havenschepen toen hij het
akkoord over het beheer van de Linkeroeverhaven besprak Zonder mededeling aan de gemeenteraad gaat
deze man terug onderhandelen met
het Waasland, zodat een volmachtenbesluit door de regering op de valreep
terug geamendeerd moet worden
door de regeringspartijen Achtergrond van dit alles is dan de invloed
achter de schermen van CVP-parlementairen die regelrecht chanteren
Zodat een eerste (én beter i) akkoord
terug op de helling werd gezet met
kollaboratie van de Antwerpse havenschepen, én met miskenning van de

Enige tijd geleden werden forse
verklanngen afgelegd in Nederland
over het Scheldewater, gevolgd door
even forse ontkenningen vanuit Brussel Gerard Bergers pikte hierop in
met een sterk gedokumenteerde interpellatie I V m de kwaliteit van ons
Scheldewater Stroomopwaarts zorgen Franse en Brusselse vervuiling
voor Nederlandse problemen met waterverdragen Ons Scheldewater is
dus waardevol op 2 wijzen voor ons
eigen milieu, én voor onze welvaart'
Er kunnen geen te hoge eisen gesteld
worden De Scheklebodem is sterk
vervuild door de uitvlokking die een
sterke afzetting in een strook van
ongeveer Temse tot het Verdronken
Land van Saeftinge tot gevolg heeft
Ondertussen is de vervuiling door
huisvuil wel sterk verminderd evenals
die van de industrie maar bereikt de
organische landbouwvervuiling hoge
toppen Er is dus werk aan de plank
en alhoewel wij met moeten toegeven
aan partizane chantage vanuit het
Noorden, ie dit voor onze haven toch
wel van wezenlijk belang

Doeane-opslag en Europa
De Europese Kommissie denkt er
aan de tijdelijke opslag in de Europese havens te harmoniseren Die zou,
vooraleer de goederen bewerkt of verder vervoerd worden, beperkt worden
tot 45 dagen In Antwerpen echter
bestaat een zeer soepel sisteem van
tijdelijk opslag dat toelaat kokurrentieel te werken Ria Van Rompay luidde de alarmklok aangezien onoverkomelijke administratieve en logistieke
moeilijkheden bij beperking tot 45 dagen zouden optreden En kreeg steun
van 't stadsbestuur dat zegt bij alle
instanties stappen te zetten

GOED GEZEGD
Antwerpen, l<oncentratie van mensen en industrie, woon- en
werl<nemersgemeenschap, moet bestendig zorg dragen voor een
leefbare omgeving. Hiervan getuigen de diverse al<ties en tussenl<omsten van onze VU-mensen zelteri

Grote (stinltende) Leigracht

Bomen hinderen mensen

Verleden week zag U al Fonne
Crick toen hij samen met de VUHoboken ettelijke stalen water nam in
de Grote Leigracht Bij de volgende
raadszitting kregen de leden van het
Kollege elk een bokaaltje ten bewijze
dat de smerige brij afkomstig van de
petroleuminstellingen op het Zuid verder alles vervuilt En wat saneren
betreft is er deze van het voormalig
stort Van Den Bosch dat zoals blijkt uit
de professorale rapporten volsteekt
met abnormale hoge koncentraties
van allerhande gevaarlijke stoffen
Rapport dat met in 't dossier steekt
want opgevraagd door 't parket En
waar nu een vrijspraak voor Hobokense feiten
gezien onduidelijkheid
over het grensverloop met Antwerpen' Terecht dus dat Fonne hier duidelijkheid vroeg

De Ringlaan te Berchem heeft een
middenberm met ongeveer 75 paardekastanjebomen En wat blijkt n u '
ZIJ zijn met de loop der jaren uitgegegroeid tot forse eksemplaren waar
talrijke vogels in wonen en geschenken laten vallen op autos Tegelijkertijd ontnemen zij de gelijkvloersbewoners enige zon Dus rooien maar en
vervangen door nieuwe boomaanplantingen die waarschijnlijk binnen
10 jaar de kaalslag zullen doen vergeten' Dirk Van Gelder die naar de
hoorzitting was geweest, vroeg zich
terecht af of dit nu echt de wens van
alle inwoners van de Ringlaan was
En of dit nu met een doorgedrukt
spelletje was van enkelen In alle
geval snoeien is toch ook een oplossing, maar dat vraagt meer werk en
regelmatig onderhoud
Diskussie,
vooral over 't ontwijkend antwoord op
het juist aantal voorstanders van de
kaakslag!

Pesticiden op schoolpleinen
Grasbestrijding met pesticiden
langs schoolpleinen om gras te bestrijden lijkt wel schieten met kanonnen op muggen met gevaar voor
omstaanders Reden te over voor Ria
Van Rompay om hierover dieper in te
gaan op de gevaren voor mensen en
kinderen! Een onderzoek werd ingesteld en hieruit bleek dat de gebruikte
stoffen biologisch afbreekbaar waren

Stoflonghinder in
Borgerhout...
Eens te meer, na jaren, moest Dirk
Stappaerts het hebben o\ er een oud
dossier de milieuhinder door steenkolenstof in de Guldensporenstraat te
Borgerhout Nogmaals, omdat het
stadsbestuur zijn eigen opgelegde

voorwaarden met doet toepassen
door de uitbaters Ondertussen zijn
dne kinderen behept met stoflongletsels Tesamen met de opslag van
butaan- en propaanflessen m deze
uitgesproken woonomgeving die ver-
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VANUIT ANTWERPEN - BERENDRECHT ...Antwerpen
Koen Pauli had al lang geleden in
de distriktsraad met fotobewijzen het
over verlaten auto's die hinderen in de
Antwerpse straten Een unaniem advies moest versterkt worden met toezending van kopij aan politie en rijkswacht om resultaat te bekomen
Luk Hennissen struikelde over nietnederlandstalige kruidenbenaminngen in de Kruidentuin, wat medisch en
pedagogisch met te verantwoorden is
Een SP-wijze boomkenner wou er
eerst nog de Taalunie bijroepen'

deze plaatselijke meerderheid (sic)
vragen van bewoners wil vermijden!
Maurice Van Der Avert had het over
een mooi staaltje van vooruitziend
beleid een levering van 500 compactdiscs voor de biblioteek zonder beschermhoezen
En Maurice merkte ook terecht op
dat de heraanleg van de Voetboogstraat met gebeurde volgens ontwerp
van de stuurgroep Een zoveelste
staal van over het hoofd zien van
adviezen, inspraak, en noem maar op,
door dit kollege

...Berchem
Jan Vandervliet en Dirk Van Gelder
kontrakteerden huwelijk met Martine
en Annemie' Gelukwensen'
Hard werd ook gewerkt aan het
aanbrengen van Martens/Happart-affiches zodat deze op de Rommelmarkt van de septemberbraderij met
moeten verkocht worden

...Hobolcen
Marleen Brijssinck had het ook over
de Leigracht en vooral over de sanenng van de Hobokense Polder Notabene een nodige groene long voor
Hoboken
Want ondertussen dwarrelen gaswolken boven dit distnkt Met alarm
en vaststelling dat rampenplannen
toch nog met alles zijn in de praktijk

BERCHEM - BORGERHOUT - DEURNE ...Borgerhout
Theo De Coninck drukte zijn zorg
uit over het nakend tekort aan tafels in
het kultureel wijkcentrum ,,Gietschotel" Gewoon omdat de meesten moeten dienen om het loskomend behang
tegen de muren te houden
En alle distriktsraadsleden kwamen
tussen om staat en stad tot spoed aan
te zeggen i v m de herwaarderingsgebieden Krugerpark en Bleekhof
...Deurne
De VU-fraktie kreeg antwoord van
de ,,Staat" dat de bomen op de Boterlaarbaan wellicht zouden gerooid worden om er nieuwe aan te planten
Ondertussen waren ze al verdwenen,
waarop sterk protest volgden én dnngende eis tot herprofilenng en herbeplanting op milieuvnendelijke wijze
En in 't distnktshuis komt een Vredescentrum waarin de burgemeester
geen plaats ziet voor informatie over
het Vredesmonument van onze IJzertoren Een scherp staaltje van pluralisme waarop natuurlijk weenwerk
kwam van de VU'
...Ekeren
Ludo Madereel maakte langs persweg bekend dat de meerderheidsfrakties in de distriktsraad het voorstel van
Luc Lambrechts (VU) kelderden Het
kan met genoeg gezegd worden dat

Clem De Ranter pikte alert in op de
uiteenzetting van de burgemeester
met de vraag of 't waar kon zijn dat de
beschermkledij van de hulpdiensten
wel effektief zijn Negatief antwoord,
kwam er
...Merksem
Het VU-bestuur reageerde terecht
op de berichten inzake de aanleg van
ene snelspoor Brussel-AntwerpenAmsterdam En hun advies werd in de
distriktsraad, met uitzondering van de
P W , gevolgd De ingrepen (uitbreiding, heraanleg of zelfs verplaatsing)
op het spoorbaanvak zullen ongetwijfeld onteigeningen, geluidshinder en
in 't algemeen een hogere belasting
van de omgeving meebrengen'
...Wilrijk
De afdeling zorgde de laatste
maand voor tal van aktiviteiten een
Martens-Happart-aktie, ene FransVlaanderen-avond en een ledenaktieVoor deze laatste werking werden
meer dan 3 000 bneven bezorgd
...En Groot-Antwerpen
Martens 6,5 kwam te Antwerpen
spreken En de militanten van GrootAntwerpen stonden klaar met hun
pamflet om de uitgelezen schaar vragenstellers die binnen mochten vragen te souffleren Vragen over tunnels
en dergelijke

EKEREN - HOBOKEN - WILRIJK
der blijft bestaan ondanks verbod, is
dit toch wel flagrant' Repliek kwam
dat men vastzat aan de toegekende
vergunning maar wel ze ging laten
toepassen Zonder kommentaar, wel
met hoop op verbetenng

Het ,,beleid" is zelcer van invloed op de tewerl<stelling. Dat kan
gebeuren door overheidsbestellingen die zogenaamd georiënteerd
worden... of door gebrel< aan opties om een sel<tor te stimuleren.
Twee staaltjes hieronder van VU-tussenIcomsten in deze ool< voor
Antwerpen beiangrijlce materie.

RTT-kontrakt beperkt BELL-Antwerpen
De grote lijnen van het RTT-akkoord zijn bekend Bell mag direkt centrales
leveren, goed voor 200 000 lijnen Echter aan een te lage pnjs en te weinig ter
rekuperatie van de Onderzoeks- en Ontwnkkelingskosten Gevoegd bij de nu al
bestaande werkloosheid schept dit bijkomende ontslagen of vervroegd op
inaktief stellen van mensen te Antwerpen en Hoboken' Fonne Crick kloeg hier
terecht het niet-beslissen gedurende jaren van de Martens-regenng aan die
oorzaak is van onzekerheid en een hypoteek legt op de toekomst Want de
uitvoermogelijkheden naar andere landen waar wel steun bestaat, is hier mee
belast Met alle gevolgen van dien voor de tewerkstelling De burgemeester
verwees naar de onderhandelingen met de vakbonden en wacht af om te
protesteren in dit delikaat dossier In alle geval hebben onze Vlaamse C)
ministers toegegeven op termijn aan de Waalse chantage Want zij zullen dan
later nog maar eens kompensaties geven om hier resaerch te stimuleren'

Stedelijk non-toeristisch beleid
Bart Vandermoere kloeg terecht zowel het kleine budget als het metsamenhangend beleid inzake toerisme aan m Antwerpen Reeds in 1984
betekende deze sektor ongeveer 10 000 banen en m 1985 zelfs 3,5 miljard
toenstische bestedingen Niet onbelangrijk dus' Er is geen sprake van een
beleid, wel van een misschien goedbedoelde maar vooral geïmproviseerd
aantal noodoplossingen Nochtans zijn toeristen waardevol voor werk te
Antwerpen Hierop ontstond een brede diskussie over alle frakties heen Maar
ja, als de desbetreffende schepen enerzijds met genoeg invloed heeft om meer
budget te eisen en anderzijds mets over kuituur mag zeggen van de burgemeester wordt het wel moeilijk!

üli^ltViJHJJiJ
JULI
21 ANTWERPEN: Rommelmarkt in
het Vlaams-Indonesisch Centrum,
Oude Korenmarkt 42 van 11 tot 17u
Org VU-Antwerpen-stad
25 BOOISCHOT: Counrty & Western festival Barbecue — western
themes — saloons — cow boy attrakties Vanaf 17u terreinen bouwfirma
Heylen, Oude Aarschotsebaan Org
FVV-FVK Booischot i s m verschillende verenigingen

AUGUSTUS
1 GEEL: Tropicana-fuif Alle exotische coctails aan 35 fr Plaats Molenhof, Wildersedijk 3 te Geel Org
VUJO-Geel
SEPTEMBER
19 ANTWERPEN:
Tweede
Scheepsbal met m/s Flandria Inscheping vanaf 19u 15 Afvaart om 20u
stipt Londonbrug-Londonkaai (parking voorzien) Toegangskaarten tijdig en op voorhand kopen bij bestuursleden of via sekretariaat Wetstraat 12, 2008 Antwerpen (03/
236 84 65) Org VU-Antwerpen Stad
en Vlaamse Aktie en Kultuurgemeenschap
16 JUL11987
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Eerst raadpleging van de bevolking

VU-Zuienkerke wil zuiver Polderwater
Naar aanleiding van het projekt „Zuiver water" heeft de afdeling
Zuienl<erl<e het afwateringssysteem van de Polder bestudeerd.
Het projei<t „ Z u i v e r water" betreft d e gemeente Groot-Zuienl<erke, bestaande uit de d e e l g e m e e n t e n : Zulenkerke (1251 i n w . ) ,
Meetkerke (446 Inw.), Houtave (443 Inw.) en N i e u w m u n s t e r (493
mw.).
Groot-Zulenkerke is een poldergemeente (zware kieigrond) met
bijna uitsluitend iand- en v e e t e e l t u l t b a t i n g e n . Er zijn 960 woningen
waaronder 47 leegstaand en 50 tweede v e r b l i j v e n .
Samen vormen al deze elementen
en uiteraard de veeteelt voor een
aanzienlijke waterbevuiling
Zuienkerke is gelegen in het bestuur van de Blankenbergse Polder
samen met Blankenberge Dudzele
Sint-Pieters Lissewege Klemskerke
Vlissegem Stalhille Bredene Brugge-Noord en Brugge ten westen Kanaal Oostende-Brugge Het beheer
wordt uitgeoefend door het Bestuur
der Wateringen met aan het hoofd
de Dijkgraaf en bijgestaan door zijn
sekretans
De vroegere sluismeester die er
moest voor zorgen dat het waterpeil in
stand werd gehouden om de polder
gronden te bevloeien en de runderen
s zomers van drinkwater te voorzien
kreeg soms vijandschap van de boeren veetelers en zoetwatervissers
omdat hij af en toe — noodgedwongen — water uit de sterk bevuilde
Oostendse vaart moest lozen om het
water op peil te houden in de poldervlakte

De waterplas (nu rekreatiegebied
Polderwind), ontstaan door zandwinning veroorzaakt een standvastige
overloop van zuiver water die dan ook
de wateringen van zuiver water voorziet
Hoe Zit de afwatering in elkaar'
Aangezien de polderviakte laaggelegen IS tegenover de vloedwaterstand van de Noordzee heeft men
sinds eeuwen reeds de wateringen
voorzien van robotten om bij eb het
overtollig water uit de polders te laten
wegvloeien Het water van het laaggelegen deel de Meetkerkse Moeren
(± 570 ha) en een deel van SintAndries Brugge wordt gemaald in de
Oostendse vaart
Het spreekt vanzelf dat de wateringen door mens en dier steeds meer
bevuild worden

De grote koncentraties zijn de vier
dorpskernen het Domein de Vagevuurwijk 't Smisken en de lintbebouwing langs de Blankenbergsesteen
De huidige toestand
weg (samen 630 woningen) de veeNadat het waterzuiveringsstation kwekers met hun groot aantal op stal
(Herderbrug) langs de Lentestraat in staande vee en de 329 verspreide
volle werking kwam en het Lisseweeg- woningen Daarbij zeker met te verge
se vaartje aldus zuiver water kreeg is ten de landbouwbemesting vooral de
men overgegaan tot het bevloeien van scheikundige bemesting werkt de vervuiling met doorspoeling in de hand
de polder

Haalt Vandemeulebroucke slag thuis?

Tocii weer iioop
voor de Westiioek
Ondanks de negatieve berichten omtrent de mogelijkheid tot
goedkeuring van het geïntegreerd aktieprogramma voor de Westhoek is VU-Europariementsiid Jaak Vandemeulebroucke bestendig bIj diverse Europese diensten blijven aandringen om toch v o o r
de Westhoek met geid over de brug te komen.
Enkele maanden geleden nog
moest hij vernemen dat de kans op
goedkeunng van het geïntegreerde
programma bijzonder klem was Dit
werd trouwens bevestigd door de vertegenwoordigers van de Vlaamse
Executieve die bij dit dossier betrokken waren
Konkreet stonden bijna alle direktoraten-generaal van de Europese Kommissie die het dossier te behandelen
hadden vrij negatief omdat nogal wat
van de voorgestekle projekten afweken van de geldende normen en voorschriften

Waterprojekten...
Vooral het feit dat het overgrote
deel van de projekten te maken had
met „water-waterbeheersing" en dat
dit moeilijk in te passen was in de
geldende priorieiten voor het Europees Regionaal Fonds bleek zwaar
door te wegen Het ging hier om 75 %
van de aangevraagde kredieten
Aldus blijkt na de rondtoer doorheen de ongeveer 20 Kommissiediensten een lijst van ongeveer 100 opmerkingen tot stand gekomen te zijn
Deze arriveerde gisteren op de diensten van de Vlaamse administratie
met de vraag aan al deze opmerkingen zo spoedig mogelijke te verhelpen De zogenaamde waterprojekten
moeten in elk geval herleid worden tot
maximum 49 °/b van het totaal, wat
indirekt inhoudt dat aan andere projekten meer aandacht moet gegeven
worden, wil men het totale bedrag nog
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op een bepaalde hoogte houden
Dit zal dus ook wil men de kans op
goedkeuring behouden, hoe dan ook
moeten gebeuren
Het gaat hier in hoofdzaak om die
projekten die door het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling
moeten gesubsidieerd worden Er bestaat nog een kleine kans dat ook
enkele projekten via het Sociaal
Fonds betoelaagd worden alhoewel
het hier duidelijk zal gaan om kleine
bedragen en wellicht meer al alibi om
toch nog te kunnen spreken van een
„geïntegreerd" aktieplan

Hoe verder?
Het aangepaste aktieprogramma
moet nu opnieuw doorheen de sene
Kommissiediensten geloodst worden,
zoals bijv de cellen konkurrentie,
transport, industne, enz

Onderzoek
De Waterzuiveringsmaatschappij
van het Kustbekken (WZK) bouwt de
jongste jaren een lozingspijp van Bredene-De Haan-Wenduine over Zuienkerke naar het zuiveringsstation Herderbrug
Het gemeentebestuur van Zuienkerke had dus de mogelijkheid om de
dorpskernen en de bevuilingskoncentraties daarbij te laten aansluiten Er is
een beslissing genomen om enkel de
Vagevuurwijk (villabouw) en t ündenhof (+ 50 sociale woningen) te laten
aansluiten op de lozingspijp Onbegrijpelijk IS dat'
De Zuienkerkse VU-afdeling ziet
echter ook m dat het een onbegonnen
werk IS om de ganse poldervlaktewateren naar een zuivenngsstation te
leiden Daarom opteert zij voor een
afvoer van bevuilde wateren rechtstreeks van de bevuilers daarmee
bedoelt ze dat slechts het afval en

bevuild water wordt afgeleid naar het
waterzuivenngsstation tera/ijl water
van velden wegoverlopen en van re
genwaterputten met worden afgeleid
Daarom is de VU-afdeling Zuienkerke van plan om in het najaar de
bevolking uit te nodigen op een openbare vergadenng waar uitleg zal verschaft worden over de werking van de
WZK

AUGUSTUS
2 ZUIENKERKE. Fietstocht door de
deelgemeenten van Groot-Zuienkerke Verzamelen geblazen om 15u
aan de kerk van Zuienkerke Org VUZuienkerke
SEPTEMBER
6 ZUIENKERKE: 2de Nazomerfeest
in 't Vagevuur, Vagevuurhoeve, Vagevuurstraat 18, Zuienkerke Org VUZuienkerke

LP „Mooi
Vlaanderen"
wordt
suksesI

Vooraf zullen de inwoners een formulier ontvangen waarop zij hun grieven en/of wensen kenbaar kunnen
maken Dit alles zou dan op die verga
denng door deskundige personen op
gevangen en beantwoord worden Op
die manier hoopt VU-Zuienkerke ook
een steentje bij te dragen om een
belangrijk landbouwgebied te be
schermen en te bewaren voor het
nageslacht

Wie ,,Mooi Vlaanderen" per
25 eksemplaren wil aankopen
doet er zijn voordeel bij
25 stuks (plaat en/of cassette) kosten dan slechts 299 fr
(i p V 399 f r ) Bestellen en betalen 035-0898326-50, VOVO,
Aartshertogstr 4, 8400 Oostende (059-50 84 80)
Echt iets om je afdelingskas
mee te plezieren i

JB

VU-Veurne verzet zich
tegen aanleg
A l 9 leper-Veurne
De VU-afdeling Veurne sluit zich
aan bij de protesten tegen de aanleg
van de A 19 leper-Veurne
1 De doortrekking is een onnodige
schending van een stuk typisch agrarisch landschap, waarbij de rust van

ambtenaren terzake met onhaalbaar
zijn
Het blijft dus afwachten, maar in elk
geval er blijft hoop op enig resultaat
Jaak Vandemeulebroucke zal zich
dan ook bij zijn tussenkomsten tot
doel stellen zoveel mogelijk centen
voor de Westhoek uit de brand te
slepen
De beslissing terzake wordt genomen in de schoot van het Europees
regionaal komitee op 15 september
Indien deze positief is kan de hele
zaak veertien dagen later reeds ondertekend zijn en ten spoedigste m
werking treden

vele landelijke dorpen ten gronde zal
gestoord worden

1 De 3 miljard die eventueel zouden besteed worden voor de aanleg
van de A 19 in mensen te investeren
en met in beton Er is reeds beton
genoeg in de Westhoek
2 Een degelijke studie te maken
om, op de erg drukke weekends, alternatieve wegen aan te duiden die de
3 De ontsluiting van Veurne en de Franse toeristenstroom zouden kunWestkust, zowel industrieel als toeris- nen afvoeren
tisch, IS met het doortrekken van de E
Konkreet over Gyverinckhove-Be40 tot Veurne voldoende
veren-IJzer naar Oost-Cappel ofwel
4 Daaruit volgt dat de aanleg, ge- over Westvleteren-Krombeke-Roeszien als een noodzaak voor het toeris- brugge naar Oostcappel ofwel over
me van de Westkust, een te gemakke- Poperinge-Abeele naar Steenvoorde
3 De weg leper-Diksmuide in te
lijk excuus IS, om geen alternatieve
oplossingen te zoeken De kustge- schakelen gezien de weg er op de
meenten mogen het hinterland en de weekends toch verlaten bij ligt
landelijke gemeenten met opofferen
4 Dat de overheid nu toch, voor
voor meer eigen gewin
eenmaal, zou rekening houden met
de landelijke bevolking die de laatste
Daartegen zal de VU-afdeling Veur- jaren al klappen genoeg heeft gekregen
ne zich blijven verzetten

OOST-VL.

MEUBELEN «DE
Suluns

Klein mt-ubcivn

lusters

KEIZER.

Cicst honkartikelfn

O n k l o p b a r e prijzen
in kleinmeubels en salons

JULI
17 BELZELE. Barbecue FVV-Belzele op het Jeugdheem Aperitief aangeboden door FVV om 17u Leden 250
fr kinderen 150 fr, met-leden 300 fr
Inschrijven vóór 15 juli bij bestuursleden FVV-Belzele

VU-Gent-EekIo

VU-Veurne stelt voor:

2 De doortrekking wordt be
schouwd als een aanslag op vele
hektaren vruchtbare landbouwgrond
In deze tijden waar de landbouw het al
bijzonder moeilijk heeft is een dergelijke ingreep onverantwoord

/.aakvocrdlT
Star K i c s f k o n i s
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„Gents terras"

sement van de Volksunie Gent-Eekio
met de medewerking van alle afdelingen een terras in aan het VolksunieseRretariaat in de Bennesteeg

Dit jaar hebben de Gentse Feesten
plaats van 18 tot 27 juli Zoals vong
jaar — tóen voor de eerste maal en
met groot sukses — richt het arrondis-

Gedurende 10 dagen van 13 tot 1u
kan men daar in een gezellige sfeer
iets drinken en geestesgenoten ontmoeten, vrienden en kennissen op

500 miljoen?
Indien de aanpassingen voldoen
bestaat aldus een kans op goedkeuring voor een zogenaamd geïntegreerd aktieplan voor de Westhoek
Het zal echter gaan om een gereduceerde versie, de geraamd wordt op
ongeveer een 500 miljoen aan Europese toelagen (in hoofdzaak EFRO)
gespreid over 5 jaar of dus een gemiddelde van 100 miljoen per jaar Dit zijn
de verwachtingen bij de Europese
Kommissie die volgens bevoegde

WEST-VL.

vJj)<2coodt

een gemoedelijke manier met het
Vlaams-Nationale aktiviteitsleven in
kontakt brengen
Per dag zullen er twee tot drie
afdelingen van het arrondissement instaan voor een keurige bediening
Elke dag ook zullen er één of meer
Volksunie-arrondissementen te gast
zijn op het ,,Gentse terras"
Je ziet het terras in de Bennesteeg
zal de ontmoetingsplaats bij uitstek
zijn tijdens de Gentse Feesten
Van harte welkom!
Het arr. bestuur van Qent-Eekio

ZO€K€CC]6

VERZEKERINGSMAKELAARS
E3 Plein 1, 9218 Gent
Tel

091/31 25 25 -

Telex 12581

D Pas afgestudeerde kleuterleidster
zoekt een passende betrekking Voor
nadere inlichtingen zich wenden O
Van Ooteghem, Tel 091/30 72 87

wr
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Herk-de-Stad besteedt

n 26j gehuwde tsediende met diploma hoger secundair onderwijs, nchting handel, zoekt een betrekking als
bediende of verkoopster in het Brusselse of op de dnehoek Brussel-AalstDendermonde Voor ml zich wenden
tot Senator-Burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04

Eén milioen voor aankoop
van boeken
Herk-de-Stad — Het belangrijkste punt in de Jongste gemeenteraad, net voor de zomervakantie, was zeker de goedkeuring van
liet voorstel van schepen van Kuituur Laurens Appeltans waarbi]
de goedkeuring gegeven werd om voor 1987 voor 1 miljoen fr.
nieuwe boekwerken aan te kopen voor de biblloteek.
De andere punten waren eerder
onbelangrijk of werden besproken
met gesloten deuren En berichtgeving over dingen van horen zeggen,
past met in objektieve verslaggevingen, horen thuis in roddelblaadjes
Twee derde van die 1 miljoen frank
zal voorzien zijn voor vrijwel onmiddellijke aankoop en een derde om te
voorzien in gunstkoopjes Hierover
was de ganse gemeenteraad het roerend eens In een gemeentebudget is
1 miljoen niet zo'n enorm bedrag,
maar wanneer het gaat naar de aankoop van een biblioteek is het toch
een hele investering, vooral rekening
houdend met het feit dat er in 1983
slechts 150 000 fr werd besteed aan
nieuwe werken

Jeugdinbreng
Ook de uitleningen stegen in de
loop van de voorbije vijf jaar van
twintig duizend naar meer dan drieenveertig duizend eenheden, wat een
verhgoing betekent van ruim 110 %
Het aantal ontleners volgde ongeveer
dezelde trend, van 682 naar 1324, wat
een toename is van 94 % De ekstra
inspanning die volgens schepen L
Appeltans het gemeentebestuur zich
getroost, heeft te maken met het feit

dat de kollektie van 16 379 werken in
1982 slechts groeide tot 23 594, zijnde 44 % Met deze bijkomende besteding, die weliswaar het zevenvoudige
IS van de aankoop m 1982, wil de
schepen van Kuituur het aantal werken stilaan op gelijke tred brengen
met het groeipercentage van het aantal lezers en ontleningen

Wanneer men de statistieken bekijkt valt bijzonder op dat de jeugd van
Groot-Herk het grootste gedeelte van
de ontleningen (60,4 %) voor haar
rekening neemt Dit heeft ongetwijfeld
te maken met de schoolbezoeken die
regelmatig georganiseerd worden en
de aandacht die besteed wordt aan de
keuze van nieuwe werken De keuze
van aankoop gebeurt nl op voorstel
van de diverse scholen, gaande van
kleuteronderwijs naar lagere tot middelbare scholen
(h|o)

Munsterbilzen

Vlifde voetbaltomool
Johan Sauwens
Dat Munster de grootste afdeling
van het arr Tong -Maaseik is, is ons
alle geweten Buiten de normale aktiviteiten als kaarten, kienen, spreekbeurten, IJzerbedevaart, 11-juli viering, enz heeft er dit jaar naar jaarlijkse gewoonte het 1-ste lustrum voetbal-tornooi plaats en dit op het voetbalveld aan de vijvers en park Edelhof
te Munsterbilzen
Data Za en Zon 25 en 26 juli 1987
en Za en Zon 1 en 2 aug 1987
Uren van voetbal zijn op de aangegeven data vanaf 13,13,17 en 19 uur

Zondag 2 aug eveneens begin om
13 uur en om 19 uur de grote finale en
dit in aanwezigheid van talrijke gemeenteraadsleden, schepenen en
burg volksvertegenwoordiger J Sauwens
Ook de Kon Harmonie,,Recht door
Zee" uit Eigenbilzen zal op zondag 2
aug a s om 18 uur op het voetbalveld
dit lustrumtornooi opluisteren
VU-Munsterbilzen nodigt sportminnend Groot-Bilzen uit om dit sportief
gebeuren bij te wonen
AJM

D Bedrijfsrevisor zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een jong universitair ekonomische wetenschappen Meertaligheid is een absolute
vereiste
Kandidaten nemen kontakt op met
het sekretariaat van volksvertegenwoordiger Jan Caudron, Pontstraat
27, 9300 Aalst, tel 053/21 14 97

D 38-jarige gehuwde man, chauffeur
met rijbewijs D + medisch attest
zoekt dnngend een betrekking Voor
inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem. Senator, Arm Lonquestraat
31, 9219 Gentbrugge Tel 091/
30 72 87
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D 26-jange gehuwde man, beroep
mechanica A3, zoekt dnngend werk
om het even welk Voor meer inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem,
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219
Gentbrugge Tel 091/30 72 87
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D 33-jange dame — diploma ,,Klinisch laborante" met goede kennis
van Ned , Frans, Engels een zeer
goede kennis van Duits Zoekt een
betrekking Ze is geïnteresseerd in
diverse jobs, met noodzakelijk in funktie van haar diploma Voor inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem,
Senator, A Lonquestraat 3&, 9219
Gentbrugge Tel 091/30 72 87

Leningen
voor nieuwbouw, aankoop woning en
verbouwingen
Intrest 7,75 % zonder vijfjaarlijkse herziening
Persoonlijke leningen en financieringen voor elk doel
Neem vrijblijvend kontakt of schrijf
aan
Antoine Van Baelen
Broeseinderdijk 28
3580 Neerpelt - tel. 011/64.50.22

lepel & vork

^

RESTAURANT

P V B A Bierhandel Hellinckx
stationsstraat 42
I drive-in I

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM
Tel. 582.10.93

S. M . B.

H

H

BItVHANDELW

ELLINCKA
Overname — tiuur —
verhuur van café s
Wij bestellen ten huize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

Hoek
Wolvengracht
en
Leopoldstraat

1^1

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel 217 91 53
W a a r Vlamingen
thuis zijn
m 't hartje van Brussel
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Beringen IVIarktl? 011/43 20 51
Hulste, Brugse stwg 1 056/71 15 36
Kontich Kon Astndiaan 85 - 034/57 30 32
Leuven, 1 DortmunderThier Brau Hol, Tervuursevest60-016/22 86 72
Z Bierkelder Oude Markt 016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichtervelde • 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten

Sedeit 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

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

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Bosstraat 96
1742 Sint-Katanna-Lombeek
Tel - 053/66 03 46
Specialiteiten Lasagne — Spaghetti
— Scampi s — Pannekoeken
Open alledagen vanaf 14 u Dinsdag
' ssloten

Uoerenhof

CAFE-RESTNJRANT-FRrrUUR
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

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

Joris Van den Driessche
zaakvoerder

LAS AT — Tel. 521.14.40

Taverne Pallieter

JOOST GOSSYE

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

Nationaal Tapkampioen

ANTWERPIA

Koffiebranderij

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Rayhnond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05-65.89.40

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

CAPC

CArtBR-iNOi
BRCC

Taverne Den Klauwaert
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziekavonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT
Alle dagen opgen vanaf 11 u
Donderdag gesloten.

_

»

011/47
UI l/«r 28
<o 97
vr

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28

Tel 087-68 67 03
16 JUL11987 "*
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„Wil de kultuurminister
hier eens icomen wericen?"
GAASBEEK — Bij de staatshervorming kwam de Vlaamse Gemeenschap in
het bezit van het l<asteel van Gaasbeek. Niet zo maar een kasteel maar een
kasteel-museum met archief en biblioteek, een enig patrimonium dat in België
slechts één tegenhanger kent; het Waalse Mariemont.
Toen Gaasbeek in 1921 aan de staat geschonken werd was dat met de bedoeling dat kasteel en domein open zouden staan voor de gemeenschap en een
centrum zou worden van kuituur en wetenschap. Maar Gaasbeek werd wel een
kasteel-museum met park, maar lang nog geen wetenschappelijke instelling.
Konservator Herman Vandormael legt uit waarom.
ANGS vele historische omwegen kwam het kasteel
van Gaasbeek In het bezit
van de Italiaanse familie ArconatlVlsconti. Een zoon, Jean-Martin,
huwde de parlslenne Marie Peyrat. Een jaar voor haar overlijden
in 1923 schonk de dame kasteel
en domein aan „het Belgisch volk,
verdediger van het Volkenrecht".

L

Maar waarom is Gaasbeek nu
zo belangrijk voor de Vlaamse Gemeenschap?

„Vieux papiers"
H. Vandormael: ,,De heerlijkheid Gaasbeei< is 750 jaar oud en
bezit een uiterst rijk archief dat
goed is voorjaren ononderbroken
studiewerk.

Maurits Roeiants

Alle ,,oude papieren" zouden
opnieuw dienen te worden bekeken. Maar door wie ? Ik ben hier alleen! Een konservator bovendien
is ook hoofd van een instelling,
d.w.z. hij is verantwoordelijk voor
het personeelsbeleid, hij staat in
voor kulturele aktiviteiten, de publiciteit, voor alle kontakten, voor
het beheer van een park van 42
ha..."

WIJ: Hoe belangrijk is het archief van Gaasbeek?
H. Vandormael: „Gaasbeek
bevat stukken van de 14de tot de
20ste eeuw over zowat alle delen
van het land: Vlaanderen, Henegouwen, het Land van Waas, het
Brugse Vrije, over alle mogelijke
families die er gewoond hebben,
van Egmont over Scockaert tot de
laatste eigenaars. Maar dat archief
ligt er gewoon te liggen, belangrijke delen werden nog nooit geopend. Een man alleen kan dat
werk met aan. Het Gaasbeek16 JULI 1987

zijn best voor gedaan. Ik zet die
betrachting verder. Men gebruikt
daarbij echter een kringredenering
om het verzoek steeds af te wijzen. Men zegt: Gaasbeek kan
geen wetenschappelijke instelling
zijn want er is geen wetenschappelijk personeel. En als je dan wetenschappelijk personeel vraagt,
zegt men dat je dat niet kan krijgen omdat het geen wetenschappelijke instelling is. En zo blijf je
van het kastje naar de muur lopen. "
WIJ: Toch doe je aan wetenschappelijk werk?
H. Vandormael: „Mijn voorganger dr. Renson was begonnen met
de uitgave van het wetenschappelijke tijdschrift Gasebeca, ik heb
die draad weer opgenomen. Een
van de jongste uitgaven is integraal gewijd aan het wetenschappelijk kolloquium dat we vorig jaar
organiseerden rond Brabant in de
13de eeuw met studies over de politiek van Hendrik I van Brabant,
over het Brabantse platteland,
over de heerlijkheden in het hertogdom Brabant, over stad en ekonomie in het Brabant van de 13de
eeuw, en over de Vlaamse literatuur toen.
Er is ook een nummer verschenen dat gewijd is aan de muntenverzameling „Graaf van Hom",
die een overzicht geeft van de hele
muntgeschiedenis van Brabant
van de 13de tot einde 18de eeuw,
toen het hertogdom ophield te
bestaan."

Het archief werd 100 jaar geleden geklasseerd door de toenmalige eigenaars, d.w.z. in funktie
van de opbrengsten. Alle dokumenten die toen geen onmiddellijk
belang hadden werden gerangschikt als ,,vieux papiers".

WIJ: Over hoeveel personeel
beschikt u?
H. Vandormael: „Uiteraard te
weinig. Er zijn zestien museumzalen met gangen en trappen die allemaal moeten bewaakt en onderhouden worden. Daarvoor zijn er
slechts acht mensen, die bovendien op zon- en feestdagen werken en dus recht hebben op kompensatiedagen. Verder zijn er nog
een beheerder-sekretaris, twee
deeltijdse schoonmaaksters en de
konservator. Die wordt geacht ook
nog wetenschappelijk werk te
doen. Maar tussendoor vordert
men mij op als er onderhoudswerken dienen te gebeuren..."
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H. Vandormael: ,,Een konservator is het aan zijn funktie verplicht zich
betrokken te voelen bij het plaatselijk leven. Hij mag niet tronen boven,
zoals de kasteelheren van vroeger. Het is zijn plicht archief en zichzelf
open te stellen voor het publiek." (foto: P. van den Abeeie)
archief moet, wil het hanteerbaar
zijn, dringend en op een wetenschappelijke manier geïnventariseerd worden."

Het kastje
en de muur...
WIJ: Ontbreekt het de overheid aan interesse? Aan geld?
H. Vandormael: „Wellichteen
kombinatie van de twee. Hoe belanrijk ik het Stanley-archief ook
vind, toch is het bevreemdend dat
men voor de aankoop ervan wel
geld heeft en voor de gebouwen
te Ten/uren zelfs 42 miljoen. Maar
met voor Gaasbeek, waar toch de
geschiedenis van ons eigen volk
en land in dokumenten en voorwerpen rust. Als ik zie hoe onze
Waalse tegenhanger Mariemont
wel voldoende wetenschappelijk
personeel krijgt betreur ik het ten

zeerste dat Gaasbeek vergeten
wordt. Nu de Gemeenschappen
bevoegd zijn voor een eigen museumbeleid moeten wij daar de
gevolgen van dragen, deze zijn in
verband met Gaasbeek niet voordelig!
Toch blijf ik hopen dat Gaasbeek ooit die wetenschappelijke
status krijgt dat het verdient. Mijn
voorganger dr Renson heeft daar
Kasteel van
Gaasbeek,
Groenstraat 12 te 1682 Gaasbeek (02/532.43.72)
Kasteel en park zijn toegankelijk
op woensdag, donderdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 10
tot 17u., van 1 april tot 31 oktober.
In de maanden juli en augustus:
alle dagen, behalve vrijdag.
De toegang is gratis. Geleide bezoeken op aanvraag.

WIJ: Wie waren je voorgangers hier?
H. Vandormael: „De eerste
konservator dr. Lockhem was een
franstalige, hij werd opgevolgd
door Maurits Roeiants. Roeiants
heeft hier zeer nuttig werk geleverd.
Toen Roeiants overleed besloot
minister Van Elslande dat de konservator een doctor in de (kunst)geschiedenis moest zijn. En terecht, want anders krijg je een
konservator die alleen maar beheerder is en geen wetenschapper. In 1983 werd ik dan aangesteld."
WIJ: Is zo'n kasteel-museum
onderhouden nog financieel
haalbaar?
H. Vandormael: „Het gebeurt
regelmatig dat bezoekers mij die
vraag stellen. Ik antwoord dan altijd: per jaar kost dat nog altijd
minder dan één tank voor het leger. Ik weet best dat zoiets geen
vergelijking is, maar ik vind dat de
overheid kulturele plichten heeft,
ook tegenover het verleden. Wij
moeten ons historisch erfgoed in
standhouden en nog meer luister
geven, ook naar het buitenland
toe. Als ik verder zie hoe de vrijetijdsmaatschappij aangroeit dan
heeft Gaasbeek naast een kulturele en historische, ook een toeristische opdracht."
WIJ: Wie bezoekt Gaasbeek?
H. Vandormael: „Voor het
kasteel waren er in 1986 86.000
bezoekers en dan nog eens
50.000 voor het park alleen. De

meeste zijn mensen uit de streek,
maar er zijn ook veel buitenlanders, vooral Amerikanen, Japanners en veel Fransen Ja, Gaasbeek in internationaal vermaard. In
twee jaar tijd is hier een Amerikaan drie keer geweest. De man
is van Hollandse afkomst en heet
heel toevallig van Gaasbeek..."

Egmont, Rubens...
WIJ: Wat raadt u de bezoeker
aan?
H. Vandormael: ,,Alleen reeds
de vele banden die de familie Egmont met het kasteel heeft gehad
nodigen tot een bezoek uit. Er zijn
ook de enkele persoonlijke bezittingen van Egmont: zijn jachthoorn, een savonnerietapijt dat
Egmont voorstelt, de 16de eeuwse
toren die door zijn zoon herbouwd
werd. Biezonder fraai is het huwelijkskontrakt van Rubens en Helena Fourment, het albast uit 1526
met Keizer Karel en Isabella; dat
één van de pronkstukken was op
Europalia Spanje. Verder een zeer
mooi schilderijtje met Maria van
Bourgondië, afgebeeld met een
jachtvogel..."
WIJ: Kan een konservator
zich een beeld vormen van het
vroegere leven op zijn kasteel?
H. Vandormael: ,,Het verleden
rekonstrueren is altijd zeer moeilijk, wel kunnen wij uit de archieven leren over de rijkdom van de
bewoners. Als ik lees dat de
laatste markiezin vóór 1900 een
miljoen
tweehonderdduizend
goudfranken besteedde aan de
restauratie van het kasteel, dat zij
miljoenen schonk aan de universiteit van Parijs, dan kunnen wij
ons een beeld vormen van de rijkdom van die mensen. Uit het archief uit de 17de en 18de eeuw leren wij dat de bewoners eigendommen in de hele Nederlanden
hadden, dat zij honderden en honderden hektaren grond met pachthoeven bezaten, dan weten wij
hoe belangrijk zij ook politiek zijn
geweest. De familie Scockaert b. v.
noteerde nauwgezet wat betaald
en wat ontvangen werd. Er zijn
prachtige studies te maken over
deze mensen. En zo kom ik terug
bij het archief...
Pakken dokumenten over alle
heerlijkheden van Henegouwen,
Namen en Brabant liggen ongeopend te wachten. Wie hier wil werken, hetzij de beroepshistorikus, of
de amateur, kan in Gaasbeek
boeiend werk leveren..."
WIJ: Hoe ziet u dat in de toekomst?
H. Vandormael: ,,lk hoop dat
alles evolueert zoals ik het graag
zou zien: een wetenschappelijk
klassement dat ontsloten is voor
alle belangstellenden. Dat is de
optimistische versie waarvan ik
hoop dat de mensen die dit moeten weten het ook weten. Gaasbeek is inderdaad waardevol,
maar ik vrees dat de overheid dat
zelf niet goed beseft. Ik nodig de
minister van Kuituur uit hier eens
een paar dagen te komen werken.
Hij zal vlug overtuigd zijn!"
(M.V.L.)
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