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NIaams Nationaal M/eekbbd ^rj^ 

„Wat ik vrees, is dat Vlaanderen veel beter gebruik maakt van zijn 
autonomie. Wij gaan een periode van grote ellende tegemoet. 

U hebt verdeeldheid gezaaid onder de Walen en de Franstaligen, 
en voor eenheid gezorgd in het Vlaamse kamp. 

(Jean Gol in de kamer van Volksvertegenwoordigers, 14 juni '88) 

Begint de zomer? 
Indien we de kalender volgen en onze schoolboekjes van 

weleer in herinnering roepen, dan weten we dat deze week 
dinsdag de zomer formeel begon. Het goede weer van de voorbije 
dagen maakt het makkelijk deze planetaire vaststelling vol
gaarne te onderschrijven. Zeggen dat het in de zomer ook vaak 
kan onweren, is al evenzeer een open deur intrappen. 

Geïnspireerd door een gekend gedicht van Guido Gezelle koos 
het Algemeen Nederlands Zangverbond als motto voor de jong
ste uitgave van het Vlaams Nationaal Zangfeest „En zomeren 
zal 't". De nieuwe ANZ-voorzitter bouwde hierop zijn toespraak 
en voorspelde dat het in Vlaanderen zal donderen, indien door 
de Vlaamse onderhandelaars werd toegegeven op de fundamen
tele Vlaamse principes. Met als slogan „En donderen zal 't" 
roepen nu een aantal Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen 
hun militanten op, om volgende week een protestbijeenkomst bij 
te wonen. 

Het is goed en noodzakelijk dat de niet-partijpolitieke Vlaam
se Beweging biezonder attent de politieke evolutie van nabij 
blijft volgen. Ook in het verleden was zij vaak het geweten van 
en voor de Vlaamse politici en we kunnen slechts hopen dat die 
brede waaier van organisaties deze onvervangbare rol zal 
blijven spelen. Dat de Vlaamsradikale verenigingen daarbij een 
heel specifieke relatie onderhouden met de partijpolitieke ema
natie van het Vlaams-nationalisme, ligt voor de hand. Alhoewel 
zij hetzelfde doel beogen, met name een vrij en zelfstandig 
Vlaanderen, durft de wijze van aanpakken wel eens verschillen. 
Dit is onvermijdelijk, vermits de bruikbare metodes van een 
politieke partij fundamenteel verschillen van het optreden en de 
aktiemiddelen waarvan een drukking3groep zich bedient. 

Een partij die akkoord gaat met de demokratische basisprinci
pes van onze samenleving, probeert door overreding, diskussie 
en onderhandelingen met andere partijen en op basis van haar 
elektorale sterkte stappen te zetten die tot de realisatie van haar 
programma kunnen leiden. Dit kan vanuit de oppositie, en de 
geschiedenis leert ons dat deze metode op termijn vruchten 
afwerpt. Al zal niemand ontkennen dat dit doorgaans heel 
langzaam gaat en mits haast bovenmenselijke inspanningen. 
Men kan anderzijds ook opteren om aan de uitvoerende macht 
deel te nemen teneinde aldus een reeks slagen binnen te halen. 
Maar ook in dit laatste geval blijft het een zware opgave, met als 
vervaarlijke dreiging dat men zich te ver engageert en zich 
daardoor onheus kompromitteert. 

De Volksunie heeft oprecht gemeend dat nu het ogenblik er 
was om (tijdelijk) voor de tweede metode te kiezen. VU-voorzitter 
Gabriels heeft samen met negentien andere VU-parlementsle-
den maandenlang mee onderhandeld over een ontwerpregeer-
akkoord, dat in zijn uiteindelijke versie weliswaar niet ideaal 
maar toch voldoende aanvaardbaar was om ermee in te stem
men. Bijna QOVo van het VU-kongres trad deze stelling bij en zette 
het licht op groen voor de VU-regeringsdeelname. Vandaag, 46 
dagen later, is de vijfpartijenregering heel hard bezig de teksten 
van het regeerakkoord in wetsontwerpen om te zetten en vorige 
week bleek dat tweederden van de parlementsleden de regering 
volgen. Iedereen beseft echter dat er nog kwade dagen zullen 
volgen. 

Wij blijven erbij dat, indien dit regeerakkoord naar letter en 
geest korrekt én stipt volgens de afgesproken kalender wordt 
uitgevoerd, het verlangen naar een Vlaamse staat iets minder 
ideëel en aardig stuk meer reëel wordt. De kans dat het op die 
manier eindelijk zal zomeren in Vlaanderen, is groot. Even groot 
als de mogelijkheid dat het ondertussen nog een aantal keren 
kletterend zal (moeten) donderen. 

Tot slot doet iedereen, die begaan is met wat men genoegzaam 
„de Vlaamse zaak" noemt, er wijs aan bewust te zijn van deze 
onaangename vaststelling: het Vlaamse item staat niet op de 
hoogste plaatsen in het prioriteitenlijstje der verzuchtingen van 
de meerderheid van de Vlamingen. Dit is het ook nooit geweest, 
maar nu lijkt het erop dat de interesse nog meer vermindert. Met 
als gevolg dat, wanneer de aan gang zijnde operatie mislukt, het 
dossier staatshervorming voor lange tijd opnieuw in de Belgi
sche koelkast dreigt te verdwijnen. Het valt niet moeilijk te 
voorspellen in welke middens men op dat moment het geluid van 
knallende champagneflessen zal kunnen horen. 

WIJ 

Rechtbank van Veurne: 

IWVA mag doorboren 
De pogingen van de interkommunale IWVA om in 

het natuurgebied Ter Yde te Koksijde met waterwin
ning te beginnen zijn goed op weg om een spannend 
vervolgverhaal te worden. Verleden week maakten 
we melding van de aanklacht die volksvertegenwoor
diger Julien Desseyn in de Vlaamse Raad formuleer
de tegen het straffeloos optreden van de IWVA. 

E burgerlijke rechtbank 
van Veurne heeft intus
sen de onmiddellijke her

vatting van de werken in Ter Yde 
toegestaan, na een vordering op 
eenzijdig verzoekschrift van de 
IWVA, en dit de dag na de verze
geling. Voorzitter Despienter van 
de rechtbank van eerste aanleg 
motiveerde zijn beslissing met 
het dringend karakter van de wer
ken en wegens het feit dat de 
zone Hannecart-bos — Ter Yde 
op het gewestplan als waterwin
ningsgebied staat beschreven. 

Eenzijdig 
Daarvoor werd een hoogst uit

zonderlijke procedure ingezet, 
waarbij het beginsel van jurisdik-
tioneel toezicht op overheidsbe-
slissingen door de burgerlijke 
rechter werd toegepast; Bij deze 
procedure werd de verzegelende 
overheid, AROL (Administratie 
van Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu), niet ter zitting uitge
nodigd. AROL kon dan ook geen 
verweer uitbrengen. AROL moet 
wel binnen de 3 dagen op de 
hoogte gebracht worden van de 
beschikking en heeft dan 30 da

gen de tijd om hiertegen verzet 
aan te tekenen. Ondertussen zou 
de IWVA wel lustig verder kunnen 
boren, want het verzet schort de 
uitvoering van de beschikking 
niet op. Op die manier slaagt de 
interkommunale er dus in om 
misschien wel onherroepelijke 
schade toe te brengen aan een 
natuurgebied dat door de verze
geling door AROL daags voor
dien in opdracht van deelstaatmi
nisters in bescherming genomen 
was. De beslissing van de recht
bank slaat alleen op het boren 
van waterputten in het natuurge
bied, en niet op de andere wer
ken die illegaal werden uitge
voerd, zoals de aanleg van een 
weg. 

De ministers Beysen en Dupré 
verkaarden reeds dat zij verzet 
zullen aantekenen en dat de ver
zegeling opnieuw zal gebeuren. 

Het heeft er alle schijn van weg 
dat de IWVA, die de dossiers voor 
een verbindings-waterleiding 
naar de westkust straffeloos kon 
saboteren, nu waterschaarste 
aan het kreëren is om zodoende 
de waterwinning in Ter Yde door 
te drukken. 

Waar Dupré en Beysen daags 
voordien nog krasse woorden in 
de mond namen klonken zij giste
ren al heel wat zoetgevooisder. 
Na een ,,konstruktief overleg44 
werd een zeer origineel kompro-
mis uitgewerkt tussen de (CVP-
)vertegenwoordigers van de 
IWVA en (CVP-)minister Dupré, 
dat de watervoorziening voor 
deze zomer nog veilig zou stel
len. Dit kompromis bestaat er nl. 
in een verbindingswaterleiding te 
leggen, een oplossing die dus al 
4 jaar oud is en die de IWVA altijd 
tegengewerkt heeft. Maar de 
IWVA heeft haar doel bereikt: In 
Ter Yde werden 17 waterputten 
geboord, een uniek natuurgebied 
werd onherroepelijk verstoord. 

(pdj) 

Een op vijf 
Vlamingen... 
... is allergisch aan een of 
ander produkt en hun 
aantal neemt nog toe, dat 
t)eweert RUG-werkleider 
dr.Paul Van Cauwenber-
ge. In een vraaggesprek 
vertelt deze neus- keel-
en oorarts over de vreem
de wereld van de aller
gieën. 

Lees biz. 24 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie vertolkt in een lezersbnef 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

BOYCOT? 

In ons weekblad WIJ van donder
dag 9 juni j I lees <k het heel interes
sant artikel van Nelly Maes over het 
bezet Palestijns gebied (Gazastrook 
en de Westelijke Jordaanoever) In 
dat artikel spreekt Nelly Maes over de 
erbarmelijke toestanden aldaar Zo 
bijvoorbeeld dat er alleen de noodza
kelijkste voedingswaren te koop zijn, 
de onmenselijke levensvoorwaarden, 
overal de bezettingsmacht zichtbaar, 
geweerlopen priemend uit de autora
men, er wordt zonder pardon met 
scherp geschoten, zo'n duizend kin
deren in de gevangenis, enz enz 

Ik was pas geleden vier weken in 
Zuid-Afnka, en heb er heel die tijd 
rongereisd Ik denk bij mezelf, dat de 
negers in Zuid-Afrika kunnen wonen 
en echt leven in een rustig land En 
dan komt bij mij de vraag op, zouden 
de VU-parlementaners er met goed 
aan doen, om met aandrang de boy
cot voor te stellen van Israëlische 
produkten en het kultureel akkoord 
op te zeggen' Volgens mijn beschei
den mening is dat hun plicht 

Jef Bosmans, Kalmthout 

GUERNICA 

In het TV-programma Panorama 
van 16 juni over europarlementslid 
Willy Kuijpers en zijn betrekkingen 
met de Baskische nationalisten, 
sprak onze VU-mandataris o m over 
het bombardement op Guernica door 
de oorlogsvliegtuigen, die nazi-Duits-
land ter ondersteuning van Franco m 
zijn strijd tegen de republikeinen naar 
Spanje had gestuurd Deze zoge
naamde terreuraanval staat ten on
rechte geboekstaafd als de eerste 
oorlogsmisdaad, gepleegd door een 
onderdeel van Hitlers krijgsmacht Pi
casso vereeuwigde de legende m een 
hooggeprezen monumentaal schilde-
ril 

De waarheid ligt anders en ze is — 
gesteld dat men dit wil — gemakkelijk 
te achterhalen Er is helemaal geen 
opzettelijke terreuraanval op de weer
loze burgerbevolking van Guernica 
geweest, doch wel een mislukte po
ging door dne Duitse en zes Italiaan
se toestellen om een strategisch be
langrijke brug ten oosten van de stad 
te vernietigen Alle bommen misten 
de brug en de Italiaanse werden zo 
onzorgvuldig afgeworpen, dat ze in 
de ovengens grotendeels door haar 

inwoners ontruimde stad terechtkwa
men Toen sloeg de brand in de 
meestal houten huizen Een gedetail
leerde beschrijving van het gebeuren, 
nl het rapport van de Duitse lucht
machtkolonel Jaenecke, berust bij 
het „Forschungamt Freiburg" 

Terloops weze nog gezegd dat ge
neraal Sperrie, bevelhebber van het 
Duitse ,,Legion Condor", die het be
vel tot de aanval had gegeven, op het 
proces van Nurenberg werd vrijge
sproken 

(Bron ,,Kritik"-uitgave nr 60 van 
1984 bij Courrier du Continent te 
Lausanne) 

Jan Fossey, Borgerhout 

VU-ZAAK 

leder VU-sympathisant leeft en 
voelt op dit ogenblik mee met de 
belasterde en persoonlijk aangeval
len mandatanssen Toch zou ik het 
niet zo tragisch opnemen Indien een 
sereen en objektief gerechtsapparaat 
zo een aanval inzet dan kan dat 
inderdaad zwaar aankomen voor de 
betrokkenen 

In dit landje kan men zich echter 

afvragen hoe ver het gerecht en de 
ordediensten nog willen gaan in het 
bevestigen van hun ongeloofwaardig
heid, alleen zijzelf kunnen bekaaid uit 
deze cirkusvoorstelling komen 

Misschien is dit voor de VU een 
goede reden om dubbel op haar tellen 
te passen en met te verglijden in het 
misbruikenpatroon van de ,,grote' 
partijen 

Misschien is het een middel om een 
beetje rebels te blijven zoals de VU 
het was van bij zijn stichting 

Wat dunkt u van een klever met een 
tekst als deze' 

,lk ben VU-lid huiszoekingen 
graag na de werkuren ' 

Maak er een ludiek spelletje van, 
velen zullen graag meedoen 

E. S'Heeren, St.-Truiden 

Advertentie 

Jonge Mevrouw 
Begin september zijn uw kinderen 
naar school 

Tijdens de schooldagen (maan 
dag, dinsdag en donderdag) zoe 
ken WIJ iemand die graag 3 maan 
den (sept dec) intens wil werken 
en verdienen Tel, auto, goede fy 
siek en opgewekt zijn is noodzake 
lijk WIJ zoeken geen werkzoeken 
de, wel iemand die zich korte tijd 
enorm wil inzetten 

Tel 015/20 60 82 
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DE NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR DE CULTUUR 
VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE (NCO ZOEKT 

BIBLIOTHEEKASSISTENTEN 

voor h a a r wervingsreserve 

Diplomavereisten hoger secundair onderwijs en akte van bekwaam 
heid tot het houden van een openbare bibliotheek 

Verdere toelatingsvoorwaarden zijn te verkrijgen bij de HOOFSTEDE 
LUKE OPENBARE BIBLIOTHEEK (HOB) Schildknaapstraat 28, 1000 
Brussel, tel 02/217 36 90 

Sollicitaties vóór 15 augustus sturen naar HOB 

>f lepel & vork 

m 
I driw-in I 

S. M. B. 

P V B A Bierhandel Hellinckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 

Tel 582 10 93 
H 
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ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54 40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

l^astautant 

Kom eens bij ons! 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise — 02/269 70 45 

RESTAURANT 

I . f ^ ^ i Hoek 
- I Wolvengracht 

en 
Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

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

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen Markt 17 011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 056/71 15 36 
Kontich Kon Astridlaan 85 034/57 30 32 
Leuven, 1 tJortmunder Ttiier Brau Hof Tervuursevesl 60 016/22 86 72 

2 Bierkelder, Oude Markt 016/22 68 69 
3 Pallieter Oude Markt 7 

Tortiout, Stwg nr Lichten/elde 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munderTtiiervan tval Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

Koffiebranderij 

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

Joris Van den Dnessche 
zaakvoerder 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053 213533 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

« too j - ;> is\ 
^«1 s»»^' 

De familiezaak met traditie 

R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur* 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RES^AURA^ •̂-FR^a)UR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnll 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag. 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 087-68 67 03 

ZO€K€föC}€ 
D STUDIO DANN zoekt leerjonen 
voor labo- en opnamewerk Zoekt ook 
zelfstandig fotograaf uit de streek van 
Brussel voor opnamewerk 

DRINGEND Tel DANN CORTIER 
02/428 69 84 

D 35-jange gehuwde dame met di
ploma van maatschappelijk assisten
te — wegens reorganisatie werkloos 
— zoekt een betrekking 11 jaar erva
ring bij werkbekwame volwassenen 
mentaal en soms fysisch gehandikap-
ten Is bereid om het even welk werk 
te aanvaarden Voor nadere inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem 
— Eresenator, A Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge, tel 091/30 72 87 

-' Caft^ Zf^ti Jfotft 
' C^nbriHus ~ 

kUff^a-^raal 5 5690 Bree 

M 
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Krijgt 
Coveliers 
gelijk? 

Bende 
Onder grote belangstelling van 

de media is vorige week de parle
mentaire onderzoeksl<ommissie 
inzake de bestrijding van bandi
tisme en terrorisme van start ge
gaan. En reeds uit de eerste ge
sprekken is gebleken dat nogal 
wat „pijnpunten" kunnen bloot
gelegd worden als men wat die
per ingaat op de werking van de 
justitiële en politiële diensten. 
Voor heel wat van de korpsen en 
speciale eenheden die zich met 
de bestrijding van terrorisme en 
banditisme bezig houden, be
staat niet eens een wettelijke re
geling. De kontrolefunktie van het 
parlement is tot een minimum 
herleid. Veel van de handelingen 
van rijkswacht en politiediensten 
in verband met die bestrijding 
gebeuren in een schemerzone 
tussen wettelijkheid en illegali
teit. Vooral de analyses van Lode 
Van Outrive en Jan Capelle, twee 
Leuvense professoren, maakten 
indruk. Hallucinant was ook de 
rijkelijk gestoffeerde bijdrage van 
journalist Frank De Moor, die on
dermeer de infiltratietechnieken, 
de privé-bewakingsdiensten en 
de verdachte practical shooting 
clubs op de korrel nam. 

Coveliers 
Wie helemaal niet mooi uit de 

eerste zittinsronde van de kom
missie tevoorschijn kwam, was 
de rijkswacht. Bij meerdere ak-
ties is de schrijnende inkompe-
tentie en de gevaarlijke machts
wellust van een aantal hoogge-
plaatsten uit het korps duidelijk 
geworden. Dinsdag kwamen dan 
nog enkele dubieuze praktijken 
vanuit de hoogste echelons in de 
pers. Hugo Coveliers had eind 
april een aantal topofficieren er
van beschuldigd de rijkswacht te 
misbruiken voor privé-doelein-
den. Hij noemde onder meer het 
installeren van keukens en het 
onderhouden van installaties in 
de woningen van sommige offi
cieren. 
Hij bleek hierin gelijk te hebben. 
Voor sommigen, onder wie gene
raal Devos, zal een minnelijke 
schikking worden getroffen. Maar 
er zullen ook vervolgingen moe

ten plaatsgrijpen. Generaal Beir-
naert zal nieuwe manden moeten 
kopen om de rotte appelen In te 
verzamelen... 

Brons 
voor Willem 

Vorige week vrijdag vierde het 
schilderachtige polderdorp Lisse-
wege feest: onder ruime belang
stelling werd daar een bronzen 
beeld ter herinnering aan Willem 
van Saeftinghe onthuld. 

Deze 14de eeuwse lekenbroe
der geniet vooral bekendheid om
wille van zijn merkwaardige rol in 
de Guldensporenslag, en lag 
daarmee aan de basis van nogal 
wat kleurrijke legenden. Dat Wil
lem van Saeftinghe enkele jaren 
na de roemrijke Vlaamse over
winning betrokken was bij een 
moordende ruzie onder monni
ken, is minder gereputeerd. Van 
Saeftinghe moest toen zelfs 
vluchten in de monumentale 
kerktoren van Lissewege, waar 
hij bevrijd werd door zijn strijd
makker van weleer. Jan Breydel. 
Waarna de broeder op boetebe
devaart trok tot bij de paus in 
Avignon, vergiffenis kreeg en uit
eindelijk in duistere omstandig
heden sneuvelde tijdens de strijd 
tegen de Turken, 'n Omstreden 
persoonlijkheid, ongetwijfeld. 

Deze fraaie skulptuur, gemaakt 
door de kunstenaar Jef Claer-
hout, kwam er onder impuls van 
de Brugse Volksunie. Een tiental 
maanden geleden immers stelde 
onze kollega en raadslid Pol Van 
Den Driessche namens de VU-
fraktie voor om een beeld ter 
nagedachtenis van die kontrover-
siele Willem op te richten. De VU-
schepenen maakten deze sug
gestie hard in het kollege en 
sinds vrijdag kan men nu vlakbij 
de kerk van Lissewege, tussen 
Brugge en Zeebrugge, het resul
taat gaan bewonderen. 

XIIJEMMGEN AAN... 
Kamerlid Herman Lauwers 

De kamerkommissie voor Bin
nenlandse zaken keurde een wij
ziging in het statuut voor de ge
wetensbezwaarden goed. Ook de 
ministerraad gaf zijn fiat voor een 
versoepeling van de toewijzings
procedure. 

• Wat zal er nu eigenijk veran
deren voor de gewetensbe
zwaarden? 

,,Er komt een wijziging in de 
erl<enning van instellingen waar 
gewetensbezwaarden hun bur
gerdienst kunnen vervullen. In de 
civiele bescherming en de wel
zijnszorg zal de gewetensbe
zwaarde een dienst moeten klop
pen die drie maand langer duurt 
dan de legerdienst in België. Bij 
de socio-kulturele instellingen zal 
hij in vergelijking met de milicien 
6 maand ekstra de gemeenschap 
moeten dienen. 

In de toekomst zullen de ge
meentebesturen een belangrijke 
rol spelen in het toekennen van 
het statuut. Momenteel gebeurt 
dit nog nationaal." 

• Waarom kwam er geen ver
dere gelijkschakeling van de 
duurtijd van burgerdienst en 
militaire dienst ? 

,,/n de kommissie wilde men 
een zekere rem in het systeem 
inbouwen om opportunisme te 
vermijden. Voor mij betekent die 
ekstra diensttijd voor de gewe
tensbezwaarden eerder een be
scherming dan een bestraffing. Ik 
meen dat het systeem van de 
burgerdienst er alle belang bij 
heeft dat het zijn werkelijke bete
kenis blijft behouden, nl. een al
ternatieve dienst aan de gemeen
schap voorzien voor die jongeren 

die bezwaren koesteren tegen 
het offensieve ofnukleaire karak
ter van onze militaire verdedi
ging-

Een tweede reden voor die lan
gere burgerdienst is van prakti
sche aard. Een burgerdienst 
moet een zinvolle dienst aan de 
gemeenschap blijven. Ik was zelf 
gewetensbezwaarde, maar ik 
heb, als verbondskommissaris 
van VVKSI^, ook aan de andere 
kant gestaan, als werkgever van 
gewetensbezwaarden. Vooraleer 
men als gewetensbezwaarde 
rendabel wordt voor zijn instel
ling, gaan er heel wat maanden 
voorbij. Wil men die dienst ook 
voor de gemeenschap zinvol ma
ken dan zijn volgens mij 18 en 15 
maanden te verdedigen termij
nen. " 

• Klopt het dat een gewetens
bezwaarde straks aanspraak 
zal kunnen maken op 15.600 
frank per maand? 

,,Dat is een valse voorstelling 
van zaken. Het is wel juist dat de 
gewetensbezwaarde een beroep 
zal kunnen doen op het OCI^W 
en dus aanspraak zal kunnen 
maken op het bestaansminimum, 
wanneer zijn individuele situatie 
dit rechtvaardigt. 

De financiering van deze meer
kost zal evenwel gedeeltelijk ver
haald worden op de instelling die 
de gewetensbezwaarde tewerk-
stelt. Deze instelling zal in dat 
geval maksimum 3.000 fr. per 
maand moeten bijdragen." 

' Wordt het met deze wijzi
gingen niet te gemakkelijk voor 
de gewetensbezwaarde? 

,,Dat vind ik niet. In dit voorstel 
wordt een duidelijk evenwicht ge
vonden tussen enerzijds het weg
werken van de diskriminaties tus
sen gewetensbezwaarden en mi
liciens en tussen de verschillen
de instellingen en organisaties 
die gewetensbezwaarden te-
werkstellen. Anderzijds wordt er 
toch verhinderd dat enig opportu
nisme de doorslaggevende reden 
wordt om het statuut van gewe
tensbezwaarde aan te vragen." 

• In het regeerakkoord staat 
geschreven dat het probleem 
van de jeugdleiders-miliciens 
opgelost zal worden. Hebben 
uw inspanningen op dit vlak al 
vruchten afgeworpen? 

,,/n antwoord op een brief die ik 
samen met 2 kollega's volksver
tegenwoordigers aan de minister 
van landsverdediging gericht 
heb, schrijft de heer Coëme dat 
hij het verwonderlijk vindt dat dit 
stelsel wel voldoet voor Wallonië 
maar niet voor Vlaanderen. De 
minister geeft dus enigszins te 
kennen dat hij er niet van over
tuigd is dat het wel nodig is om dit 
stelsel uit te breiden. Mijn ant
woord daarop is klaar en duide
lijk: De verdeling die er nu be
staat IS onvoldoende voor Vlaan
deren, dat meer jeugdbewegin
gen telt dan Wallonië. De ver
schillende pogingen die ik en 
anderen reeds ondernomen heb
ben om een betere regeling te 
verkrijgen bleven totnogtoe ech
ter zonder resultaat. Ik ben echter 
niet van plan om de moed op te 
geven." 

yHENSEN IN 
HET NIEUWS 

Dit dorp is trouwens om nog tal 
van andere redenen een bezoek
je meer dan waard: zijn musea, 
zijn geblokte toren, zijn vlakke 
polderlandschap en zijn niet te 
versmaden kulinaire kwaliteiten. 

(foto: Jan Vernieuwe) 

Na Toronto 
Het Nationaal Centrum voor 

Ontwikkelingssamenwerking 
(NCOS) dringt er bij de regering 
op aan om een becijferd drieja
renplan uit te werken voor ontwik
kelingssamenwerking. In de be
groting zou daarvoor volgend jaar 
een eerste groeifase voorzien 
moeten worden. 

Bij de besteding van de ekstra-
middelen moet de overheid vol
gens het NCOS bij voorkeur een 
beroep doen op niet-goeverne-
mentele en internationale organi
saties zoals UNDP, IFAD en 
UNFPA. 

Het NCOS formuleert ook kri
tiek op het Algemeen Bestuur 
voor Ontwikkelingssamenwer
king (ABOS). Deze organisatie 
zou over een studiecel moeten 
beschikken die een programma
wet voorbereidt waarmee de Bel
gische ontwikkelingsprioriteiten 
bepaald worden: 1/3 voor de 
armste landen, voorrang voor de 
bevrediging van de basisbehoef
ten, voedselstrategieën, de deel
name van de armste bevolkings
groepen en een beleid ten aan
zien van de schuldenlast van de 
Derde Wereld. 

Wat dit laatste punt betreft ver
heugt het de Volksunie dat de 
westerse top in Toronto eindelijk 
eens een positief geluid laat ho
ren over het schuldenprobleem. 

0,7 % 
sneller dan 
gepland 

De VU beklemtoont echter dat dit 
slechts het topje van de ijsberg 
problemen vormt die zich tussen 
de rijke en de arme landen stel
len. Volgens voorzitter Jaak Ga
briels moet de EG meer schulden 
kwijtschelden aan de Lomé-lan-
den. België moet bovendien snel
ler dan gepland in het regeerak
koord werk maken van het op
trekken van de ontwikkelingshulp 
tot 0,7 % van het BNP. 

Picasso 
Ook 15 jaar na zijn dood blijft 

de kontroversiële schilder Pablo 
Picasso voor opschudding zor
gen. In New York verscheen na
melijk een gloednieuwe biografie 
van de meester, van de hand van 
Arianna Stassinopoulos. 

Deze echtgenote van een 
Texaanse oliebaron is zelf ook 
geen onbesproken figuur. Met 
haar boek over de zangeres Ma
ria Callas verwierf ze reeds faam 

in het uitspitten van de privéle-
vens van overleden legendes. 

Haar nieuwste werk,,,Picasso: 
Creator and Destroyer" bekleedt 
9 dagen na de publikatie reeds de 
9de plaats op de bestsellerslijst 
van de New York Times. Volgens 
de schrijfster heeft één van de 
grootste kunstenaars van deze 
eeuw een spoor van dood en 
ellende achter zich gelaten. In '86 
joeg de laatste echtgenote van de 
kunstenaar zich een kogel door 
het hoofd. Een door de meester 
onterfde kleinzoon had zich eer
der reeds van het leven beroofd. 
Tijdens zijn leven zou Picasso 
minstens één maïtresse het gek
kenhuis ingejaagd hebben, ter
wijl een andere echtgenote geen 
betere uitweg zag dan zich op te 
knopen. Arianna Stassinopoulos 
besluit hieruit dat Picasso een 
vrouwenhater en een seksueel 
sadist was. 

Ook de weinig heldhaftige hou
ding van de schilder tijdens de 
tweede wereldoorlog wordt over 
de hekel gehaald. De bekendste 
aanklacht van Picasso tegen de 
oorlog, zijn ,,Guernica" zou hier 
weinig aan afgedaan hebben. 
Volgens de schrijfster zou Picas
so menig vriend die in minder 
aangenaam kontakt met de Duit
se bezetter kwam laten vallen 
hebben. Picasso lijkt nu ook de 
galerij van grootheden uit onze 
eeuw die in hun privéleven min
der groots uit de hoek komen, te 
vervoegen. 

pp niet 
zo fraai. 
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Telefoon
nummers 

Zoals we verleden week be
richtten zorgt de verdeling van de 
nieuwe telefoonboeken in West-
Vlaanderen nogal voor verrassin
gen. Ook de telefoonnummers 
van de Vlaamse voorvechters in 
Komen Noël Decramer en Paul 
Sergier werden „verfranst". Na
vraag over dit „misverstand" bij 
de bevoegde dienst in Moes-
kroen leerde ons dat het om een 
„computerfout" ging. 

Taalunie 
De Algemeen Sekretaris van 

de Nederlandse Taalunie stelde 
onlangs een werkgroep in om de 
kwaliteit van het onderwijs van 
het Nederlands en de samenwer
king op dit vlak tussen Nederland 
en Vlaanderen te bevorderen. De 
aanleiding hiervoor vormen het 
rapport Wesdorp-Daems uit '86 
over „De positie van het onder
wijs in het Nederlands en de rol 
van de overheid in Nederland en 
Vlaanderen" en de Algemene 
Konferenties van de Nederlandse 
Taal en Letteren die in '86 en '87 
werden gehouden. 

Het rapport Wesdorp-Daems 
vatte de knelpunten en de geva
ren die het moedertaalonderwijs 
bedreigen samen. Daaruit bleek 
dat het onderwijs van het Neder
lands het voorwerp van voortdu
rende zorg moet zijn en, in verge
lijking met andere leervakken, 
prioriteit verdient. 

Ook de steeds alarmerender 
berichten uit de bedrijfswereld 
over de gebrekkige kennis van de 
moedertaal bij schoolverlaters, 
hebben tot de oprichting van de 
taakgroep geleid. Zelfs op de uni
versiteiten uit het professoren
korps regelmatig klachten over 
de soms hemeltergende taalfou

ten die de studenten maken. In 
sommige fakulteiten werd reeds 
een verplicht vak ,,Nederlandse 
Taalbeheersing" ingevoerd. 

De taakgroep zal de aanbeve
lingen van de Konferenties uit
werken en voorstellen doen die 
de kwaliteit van het onderwijs van 
het Nederlands moeten bevorde
ren. Men wil ook de samenwer
king tussen Nederland en Vlaan
deren bevorderen door o.a. m het 
kader van de ontwikkeling van 
het onderwijs van het Nederlands 
gezamenlijk vakonderdelen aan 
te wijzen waarop leerplanontwik
keling, (na)scholing en onder
zoek zich dienen te richten. 

Hooligans 
De Europese voetbalkampi

oenschappen in West-Duitsland 
brachten naast legioenen echte 
supporters ook horden voetbal
vandalen op de been. Vooral En
gelse ,,supporters" lieten zich 
weer eens van hun minst goede 
kant zien. In totaal werden onge
veer 800 arrestaties verricht. Het 
waren echter niet alleen Engelse 
fans die de boel op stelten zetten. 
Westduitse skinheads en zgn. 
neonazi's lieten zich ook niet on
betuigd. De terugtocht van de 
Britse supporters verliep na de 
uitschakeling van Ierland en En
geland tamelijk rustig. In Oosten
de kreeg niemand toelating om 
de stad in te trekken. Onder de 
begeleiding van de rijkswacht 
werden de supporters van de 
trein rechtstreeks naar de wach
tende ferry overgebracht. 
In Groot-Brittannië is men van 
plan om een ,,pasjeswet" voor 
voetbalsupporters in te voeren. 
Elke supporter zou verpichl wor
den om zo'n pasje te kopen. Op 
die wijze wil de Britse minister 
van Sport, Moynihan de voetbal
supporters op de voet volgen om 
er zonodig de vandalen uit te 
kunnen pikken en hen de toe-

* « -

Het boorplatform „Super Yatzy", gebouwd door de Boelwerf, verkreeg het kwaliteitscertifikaat „Quality 
Label Part II" van de Londense Uoyd's. De Boelwerf is na de Deense werf Odense en de Franse Chiantier 
de I Atlantique de derde Europese werf die deze kwaliteitslabel in de wacht sleept. 

De Yatzy werd vooral voor de woelige Noordzee gebouwd. Het boorplatform kan werken in wateren van 
750 meter diepte en kan tot 6.000 meter onder de zeebodem boren. (toto Peustiens) 

gang tot de stadions te verbie
den. Wie ergens amok zou ma
ken zou zijn pasje verliezen en 
meteen geen wedstrijden meer 
kunnen bijwonen. 
Na de voetbalrellen in West-
Duitsland besliste de Engelse 
voetbalbond om de aanvraag die 
bij de Uefa was ingediend om de 
Engelse klubs weer te laten deel
nemen aan de Europabekers, 
weer in te trekken. 

Wapens 
Dinsdag werden vier top-direk-

tieleden van het Zweedse muni

tie- en wapenkoncern Bofors for
meel in staat van beschuldiging 
gesteld. Zij worden immers ver
dacht van het bewust overtreden 
van de wetten inzake de uitvoer 
van oorlogsmaterieel. Binnenkort 
zullen zij zich over hun misdaden 
moeten verantwoorden tegen
over de rechter. 

Het zal de lezers van dit blad 
ongetwijfeld bekend zijn dat ook 
enkele Belgische bedrijven ge
noemd worden in dit internatio
naal schandaal van wapenzwen-
del naar oorlogvoerende landen, 
waaronder Iran en Irak. Tijdens 
de biezondere onderzoekskom-
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missie naar de illegale wapen
handel kon deze bewering trou
wens niet weerlegd worden. Toch 
zien wij het nog niet zo vlug 
gebeuren dat straks ook de bon
zen van FN, PRB of /Wecar voor 
de rechter zullen moeten ver
schijnen... Het gerechtelijk appa
raat heeft overigens, zoals ge
noegzaam geweten, veel te veel 
andere drukke bezigheden. 

Toch bestaat er enige hoop dat 
het stinkend potje van de Belgi
sche wapenhandel ooit eens he
lemaal wordt gelicht. Op voorstel 
van l/L/-kamerlid Nelly Maes be
sliste de Kamer immers tot herop
richting van de speciale wapen-
handel-onderzoekskommissie. 

TC brandt 
Nadat reeds in de weekeinde-

nacht van 4 op 5 juni de rode 
haan had gekraaid in het re
search- labo van Tessendero 
Chemie woedde maandag j. l . op
nieuw brand bij TC. Dit keer vat
ten, door een lek in de warmte
wisselaar, rookgassen in een af
voerpijp vuur. Ook zwavel raakte 
in vlam. Dank zij de kortdate 
aanpak van brandweerlui kon uit
breiding en een katastrofe voor
komen worden. 

Eksplosieve chemische bedrij
ven maken de kans op bestendig 
gevaar dagelijkse kost, de bevol
king leert er blijkbaar mee leven. 
Dat TC bovendien pal in het hart 
van een gemeente ligt maakt de 
kans op zware ongelukken des te 
groter en blijft totaal onbegrijpe
lijk. 

De plaatselijke milieugroep 
BELT ( Beter Leefmilieu Tessen-
derlo), dat zich sinds jaren ver
dienstelijk maakt o. a. door zijn 
strijd tegen Philips Petroleum, 
klaagt deze onverantwoorde in
planting bestendig aan. 

Maar ja, het gaat maar om een 
milieuvereniging... 

Uit de wereld van de gevaren 
bereikten ons deze week nog 
meer angstige berichten. Zo 
raakte bekend dat de ondergrond 
in en rond het SCK te Mol en de 
vroegere opwerkingsfabriek Eu-
rochemic tot aan de Molse Nete 
radioaktief besmet is. Men over
weegt het afgraven op verschil
lende plaatsen van grond tot wel 
op twee meter diepte... 

Stof tot nadenken voor verant
woordelijke bewindslieden! 
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Met de fiskus in een spel... 

Hoger-Lager 
Vorige vrijdag stelden de minister en de staatsse-

l<retaris voor Financiën, zijnde Maystadt (PSC) en 
Van Rompuy (CVP) tiun plan voor de fiskale hervor
ming aan de ministerraad (en aan de pers) voor. 
Wereldschokkend nieuws bevat deze hervorming 
niet. De grote lijnen van het plan konden reeds in het 
regeerakkoord gelezen worden. Nu werden echter 
ook de kleine lettertjes ingevuld. 

OMDAT de belastingsher
vorming niet tot een ver
hoging van het begro

tingstekort mag leiden moet im
mers op andere plaatsen naar 
centen worden gezocht. Wie zal 
dat betalen ? Wordt deze hervor
ming een vestzak-broekzak-ope
ratie of zijn er toch ook voordelen 
aan verbonden? 

Vijf krachtlijnen 
Het uitgewerkt hervormings

plan van de regering omvat vijf 
krachtelijnen: 

1. Dekumul 
In gezinnen waar beide echtge

noten een afzonderlijk inkomen 
hebben worden deze inkomens 
afzonderlijk belast. De zoge
naamde dekumul wordt volledig 
doorgevoerd. Tot hiertoe was 
deze nog beperkt tot een bedrag 
van 750.000 fr. 

2. Huwelijksquotiënt 
Gezinnen met één inkomen of 

twee inkomens waarvan één 
laag, genieten van een huwelijks
quotiënt van 30 % op de eerste 
schijf inkomen van 900.000 fr. 
Aan de echtgenoot die geen of 
een relatief laag inkomen heeft 
wordt aldus 30 % van het gezins
inkomen toegekend, met een 
maximum van 270.000 fr. Dit af
gesplitst inkomen wordt belast 
tegen het lage tarief. 

3. Belastingvrij minimum 
Een bepaald deel van het inko

men wordt vrijgesteld van belas
tingen. Na de fiskale hervorming 
wordt dit 130.000 fr. voor elke 
echtgenoot (dus 260.000 fr. voor 
een gezin) en 165.000 fr. voor 
een alleenstaande. 

4. Vermindering voor kinde
ren ten laste 

Het hervormingsplan vervangt 
het huidige stelsel van belasting
sverminderingen voor kinderen 
ten laste door een bijkomende 
verhoging van het belastingvrij 
minimum in funktie van de ge
zinsgrootte. Voor het eerste kind 
bedraagt deze verhoging 35.000 
fr., voor het tweede 55.000 fr., 
voor het derde 112.500 fr., voor 
het vierde en volgende kinderen 
125.000 fr. In de praktijk komt dit 
bijvoorbeeld voor een gezin met 
twee kinderen neer op een belas
tingsvermindering van 22.500 fr. 
(tegen maximaal 19.500 fr. in het 
huidige stelsel); voor een gezin 
met drie kinderen 58.000 fr. (te
gen maximaal 44.000 fr. nu). De 
dubbele vermindering voor ge-
handikapte kinderen blijft gelden. 

Hoger 
De financiering van de belas

tingshervorming zal op drie pij
lers steunen. Een aantal bedrijfs-
lasten die elke belastingsplichti-
ge in rekening kon brengen van 
zijn of haar belastingsaangifte 
worden beperkt. De meest ge
kende zijn wellicht de autokos
ten. Op het totaal van de, voor het 
werk, gemaakte autokosten zal 

voortaan een gedeelte van 20 % 
niet in aanmerking worden geno
men. 

Andere kompensaties worden 
gevonden in het schrappen van 
fiskale uitgaven, dit zijn belas
tingsverminderingen die de over
heid toestaat omwille van een of 
andere specifieke reden. Deze, 
nogal specifieke maatregelen 
worden vooral door het bedrijfsle
ven gedragen. 

Belastingshervorming: geen ruimte voor formidabele kado's... (foto Zafar) 

Het derde luik in het dekkings-
plan omvat de indirekte belastin
gen. In de eerste faze zullen de 
aksijnzen op brandstof en tabaks-
produkten lichtjes worden ver
hoogd. 

Vestzak-broekzak? 
Een eerste, logische vraag is 

deze naar de zin van een belas
tingshervorming waarbij met de 
éne hand gegeven wordt wat met 
een andere terug genomen 
wordt. Primo, kan het niet an
ders. Er is geen begrotingsruimte 
voor formidabele kado's. Secun-
do wordt het fiskaal stelsel einde
lijk een beetje mensvriendelijker 
gemaakt. De personenbelasting 
op de inkomens was immers on
draaglijk hoog geworden. Tertio 
zijn verschillende van de kom-
pensatiemaatregeln een recht
trekking van scheefgegroeide si
tuaties. Het gaat bijvoorbeeld niet 
op dat de fiskus dure wagens en 
kostuums betaalt aan belasting-
splichtigen die vaak niet om de 
centen verlegen zitten. Ook de 
indirekte belasting zijn in België 
nog lager dan in andere landen. 
Lagere personenbelastingen be
tekenen een hoger inkomen voor 
de individuen. Deze hebben dan 
wel opnieuw de keuzevrijheid om 
dit te besteden volgens hun wen
sen. 

Al bij al kan deze belasting
shervorming positief worden be
naderd. Wel zal de regering hier
mee niet op haar lauweren moe
ten rusten. Daarvoor is deze her
vorming te beperkt. Ze zou er 
goed aan doen nieuwe begro
tingsruimte te kreëren om een 
nog forsere verlaging van de be
lastingen mogelijk te maken. 

Stefan Ector 

Lager 

Lagere belastingen kosten de 
staat geld. De totale budgettaire 
kostprijs van de maatregelen be
draagt 91,8 miljard. Ondenkbaar 
dus om het plan van vandaag op 
morgen uit te voeren. De gezond
heid van de minister van Begro
ting zou er niet wel bij varen. 
Vandaar dat de fiskale hervor
ming in vier stappen zal worden 
doorgevoerd, te beginnen in 
1990. Hoe deze zgn. fazering er 
praktisch zal uitzien, ligt nog ter 
diskussie. 

Afhankelijk van de keuze kost 
de hervorming voor het eerste 
begrotingsjaar 1989, waarin de 
vermindering van de belastings
inkomsten van de Staat zich laat 
gevoelen, 38,4 of 45,3 miljard. 

Hierbij mogen we niet uit het 
oog verliezen dat voor datzelfde 
begrotingsjaar de regering het 
tekort op haar begroting wil be
perken tot 7 % van het BNP. En 
dat de hervorming in geen enkele 
faze aanleiding mag geven tot 
een toename van het overheids
tekort. Bij de hervorming hoort 
dan ook een dekkingsplan waarin 
de maatregelen worden opge
somd die de minderinkomsten 
van de staat zullen kompense-
ren. 

5. Tarieven 

De belastingsstruktuur zal er na de hervorming als volgt uitzien: 

Inkomstenschijven Tarief 
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230.000-
310.000-
440.000-

1.060.000-
1.600.000-
2.250.000 
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Provincie Europees gesteund 

22 miljard voor Limburg ? 
De Europese Kommissie en d& Vlaamse Exe-

kvtfeve hebt?m in aprif 1985 de opdracht gege
ven voor het uitvoeren van een studie ter 
voorbereiding van een geSntegreerd aktiepro-
gramma (GAP) om de smtaal-^kommieche pro
blemen van de provincie Limburg am te pak
ken. 

De opdracht werd iMge-
wef6 idoor de Q&t^S' 
teltjk© Ontwlkkelinga-

maa1s<^appi| tirnbufg. 

Begift juni 1998 gaf de £G 
haar 8at voer aib?o«9lng van 
dft GAR H«t A1<tJBpr5 r̂amma 
is de f S^bljdrage In het Toe-
komsikontrakt dat lo«^l wan 
I9ö7töt 199?. HetToekomst-
kontrakt beoogt <te kreatie van 
$5.000 rileuwe arbeidspfaat-
$en in Umfeurg. 

Geïntegreerd 
ymtjurg wordt door de EG 

beschouvwi afs een ontwikke-
llngszone. Voor iedere regio 
worden twee ge^vens t\l tiet 
Brokt NMormai Pwtiukt per 
hoofd en de werktoosheidS' 
graad gekombirteerd in een 
zogenaamde „synthetische 
Index". Ate het gemiddelde 
voor de IQ g^l|kgesteid 
wordt aan 100, Ijekomt men 
voor timburg 6S,$. 

De integratie bestaat hierin 
dat er een aamenwerking ont

staat lussen meerdere over
heden. 

Immers het welslagen vm 
du QAf* hangt nM afieen af 
van de ÊG-gelden, maar ujter-
aaitf vofj de financiële midde-
fen die de amJere overheden 
Ier beschiktóng stetlen. Dit 
zijn; de gemeenten, de pro-
vmcie, de \flaamse legering 
en de Natiottaie Regering 

De Unanciéle instrumenten 
van de €ur<^se Gemeen
schap zijn aanvuttend t.a. v. de 
geJder̂  van de andere overhe
den. In de perKJde 1987-1997 
worden niet minder dan 22^4 
ntiljard midd^en «Igemaakt 
voor Limburg. De EG betaalt 
hiervan 6̂ 4 mllj'ard. 

De EG zal stechts belalen 
als de andere overheden 
daadwerkeUjl? pr<^e}ösn ont
wikkelen. 

WatziterzoaUn? 
Het geïntegreerd aktiepro-

gramma omval een hele reeks 
projekten die zich situeren op 

uiteenlopende terreinen; jn-
dusöliüe expansie en vernieu
wing, steentaïotnifvertwid, 
toerisme, land- en tulréxjüw, 
wetensci»ïq3peöljk onderzoek, 
beroepsoprteÉSng en st̂ icrftng, 
infrastruktüitr. 

£en aantal van deze pr«^^-
ten zifn reeds volop fr» att»«k-
kellng (<*- bedrifvencentra^ 
Regionaal AK̂ >̂eô <̂ iiSCh *!«-
seum, inirastrylööurwerken 
rond toeritóisct» p r o v e n . 
Mizoodere gebotj^mn vo&t 
RVA-beroep^wcBr^ emi 

De k<mék^aM& van h ^ Q Af 
»toevertrouwd mn de GOM-
Umbu^, 

De RVA-<a|^$ voor de re-
konversl€i2ones d.w.z. üm-
ourg. Antwerpse Kempen en 
Westiioelc zjjn veelbetelo-
nend-

Immers de hoge vwrWoos-
heidsgraad Bgt Inlimburg nog 
alti}d op bijna 20 %. Onder de 
mannen bedraagt die 9,45 %. 
Onder de vrouwen is dit 35.01 
%. Voor deze achterstand 
dient gewerkt te worden. 

Het GAP, waarvan de koör-
dinatie Is toevertrouwd aan de 
Oswestelïjke Ontwikkelirtgs-
maatschappSl van Limburg, 
kan hiertoe een bijdrage teve-
ren. 

De Volksunie zal het ver
loop van dit GAP dan ook 
kntisich blijven volgen. 

Jan Peumans 
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Kamerlid Vic Anciaux: 

„Het beleid te Brussel 
aan de Brusselaars laten" 

De eerste fase van de grondwetsherziening zit 
erop. Met alle hens aan dek skoorden zowel kamer 
als senaat het vereiste kworum en meteen de 
tweederde meerderheid. 

Deze week loopt de Vlaamse Raad een laatste 
begrotingsronde, waarna kamer en senaat het werk 
van mekaar overdoen. 

VOOR de leden van de kom
missies „Grondwetsher
zieningen en Institutione

le Hervormingen" zijn het dus 
drukke tijden. Iemand als Vic An
ciaux voelt zich dan ook in z'n 
sas. Bijgestaan door IHugo Cove-
liers en Herman Candries neemt 
hij het voortouw in de kamerkom
missie. In de senaat zijn het 
Frans Baert en Hans De Belder 
die de klus van de staatshervor
ming klaren. 

Met Anciaux en Baert beschik
ken de frakties van de VU over 
twee eminente deskundigen, 
waar andere partijen slechts ja
loers kunnen naar opkijken. 

Brussel 

Zo maakte de tussenkomst van 
de gewezen voorzitter een diepe 
indruk, niet alleen omwille van de 
parate kennis maar vooral omwil
le van het lef waarmede hij ,,zijn" 
Brussel verdedigt. Terecht maak
te hij voorafgaandelijk de opmer
king dat de oppositie al te zeer 
aan muggenzifterij doet, zoals 
bvb. met de diskussie of het 
woordje,, capitale" nu al dan niet 
met een kleine c moet. De noden 
van Brussel liggen wel wat an
ders. En om hieraan tegemoet te 
komen is een degelijke struktuur 
vereist, een struktuur waarbinnen 
het beleid best door de Brusse
laars zélf wordt uitgestippeld. 
,,Dit gaat in tegen wat men door
gaans in Vlaanderen zegt en 
denkt. Toch moeten in Brussel de 
nederlandstaligen en de franstali-
ge gemeenschap kunnen samen
werken. Alleen zo is Brussel be
stuurbaar." 

Degelijke strukturen houden 
voor Vic Anciaux in dat ze een
voudig en demokratischer zijn 
Zo verheugt het hem dat de be
voegdheden van de kultuurkom-
missies toevertrouwd worden aan 
de taalgroepen van de hoofdste

delijke raad. Niet dat het NCC 
geen keurig werk zou afgeleverd 
hebben. Maar het is heel wat 
demokratischer het beleid toe te 
vertrouwen aan Brusselse Vla
mingen die verkozen zijn, en al
dus in de uitvoerende en wetge
vende organen zitting hebben. 

Niet minder onbelangrijk vindt 
het Brussels kamerlid de regelen
de en uitvoerende bevoegdheid 
die bij delegatie door de gemeen
schapsraden kan toegekend wor
den. Nu is de toestand zo dat 
heel wat dekreten van de Vlaam

se Raad amper toepasbaar zijn in 
de hoofdstad. De Brusselse Vla
mingen krijgen in de toekomst de 
kans, om de Vlaamse dekreten 
zelf te vertalen naar hun noden. 

Alles bij mekaar is Vic Anciaux 
van mening dat het huidig regeer
akkoord ongetwijfeld voordelen 
inhoudt voor de Brusselaars, ook 
voor de Brusselse Vlamingen. De 
diskussie over een derde gewest 
doet hij af als niet relevant op het 
terrein. Overigens hebben de or
donnanties geen kracht van de
kreet, en vallen een hele reeks 
materies onder de gewestelijke 
bevoegdheden. ,,De praktijk 
heeft geleerd dat precies in die 
materies, zoals ruimtelijke orde
ning, over de taalgevoeligheid 
heen doeltreffend kan samenge
werkt worden." 

Verregaand 
Weinig baat brengt het regeer

akkoord voor het gemeentelijk 
beleid. Een fusie is hiervoor een 
allereerste vereiste. Voor de VU 

is met betrekking tot Brussel dan 
ook geen einddoel bereikt. 

Een haast dezelfde toon sloeg 
Frans Baert aan: „De huidige 
hervorming leidt misschien niet 
naar een konfederatie, maar wel 
naar een verregaande federalise
ring die onomkeerbaar is en die 
financiële verantwoordelijkheid 
aan de gemeenschappen geeft." 

Zo noemde hij het verheugend 
dat eindelijk de federalisering van 
het ondenwijs een feit wordt. „De 
onderwijsministers worden ge
meenschapsministers en de be
grotingen zullen in de gemeen
schapsraden worden behan
deld. " 

De vrees dat het onderwijs tus
sen beide gemeenschappen uit 
mekaar zal groeien, vond de VU-
senator ongegrond. Uiteraard 
zullen er wel verschillen komen 
inzake de programma's, maar op 
zich is dit geen nadeel. Het zal 
eerder de kwaliteit van het onder
wijs opdrijven. Hierbij verwees hij 
naar de verschillen inzake onder-

Artikelsgewijs 
W IE fiiomente©! óe par-

lemenialm wan<let-
^angeo opzoekt, 

cto&t er best mn ©en oroodwet 
op zak te steken. SNm\ er 
wordt nogai wat ov^r 6ft weer 
öekletst over artikel zoveel en 
artikel zoveeL 

{n 4e kötner ging het lot op 
heden over de artïketó 47, 48, 
108 teren 1 ts, De eersle twee 
slaan onder meer op de sa-
menstelttng van de *;ieskoHe-
ges en de yoorwaarden van 
ki0sgerecht)gh«id. Ze werden 
20 gewijzigd dat inwoners van 
bepaalde gerneenteti — zijn
de Komen en Voeren — hun 
klesplicttt kunnen uitoefenen 
In een tóesomachrijvlnf van 
een s.n<iere provincie en dat 
aan Betoeo in het buitenland 
stemrecht kan worden ver-
teer*d. Het gesJeutel asn arti
kel 108 ter moet hm mogelijk 
maken de Brusselse struktu
ren te hervomten naar de 
maat van het regeerakkoord 
Tot slot is er artikel 115 dat de 
weg moet o|)enen om het fi^ 
nancieringsstelsel van de ge

westen vaet te leggen in een 
wet, die met bijzondere meer-
derbeld dient gestemd. 

De senaat van haar kant 
t?andetde over artikel 17, dat 
de grondwettelifke waarbor
gen inzake de vrft^eid en ge-
Itjkheid van onderwijs <n-

Frans Baert verheagd0 zbh 
over de snelheid wa^mede 
de staatshervorming wordt 
aangepakt. 

schrijft, S4et de herziening van 
artikel SWis groeiden de ge
meenschapsbevoegdheden 
uit tot onderwijs en verdrags
recht, kan het tinancierings-
stelsei uitgewerkt worden en 
worden de fataliteiten in ge« 
meenten met bijzonder taai-* 
statuut afharjkelijk inmaakt 
van een bijzondere meerder
heid. ,Het laatste artikel, 107 
ter, breidt de bevoegdheden 
van ftet Artjitragehof uit om de 
grondwettelijke waartwrgen 
mzake onderwijs te bescher
men. 

Tot zover, al te bondig, de 
artikels die momenteel in het 
parlement over de tong gaan. 
Weet evenwel dat de artikels 
d*e vorige week door de ka
mer werden gesluisd, nu in de 
senaat worden onderzocht. 
En omgekeerd uiteraard. 

Het werktempo ligt dus zeer 
boog. Wat volgens Frans 
Baert verheugend is daar nog 
voor de parlementaire vakan
tie belangrijke onderdelen van 
de staatshervorming zullen 
goedgekeurd zijrt 

Vic Anciaux: „Te Brussel moeten 
de nederlandstalige en franstali-
ge gemeenschap samenwer
ken." 

wijsmodellen binnen de EG: dit 
heeft de kwaliteit noch de onder
linge uitwisseling belet. 

Minder gelukkig voelde Frans 
Baert zich met de regeling voor 
de gemeenten met bijzonder taai-
statuut. De taalfaciliteiten zullen 
niet meer kunnen afgeschaft wor
den. ,,lk weet echter dat ingevol
ge de alarmbel en de pariteit in 
de ministerraad het praktisch nu 
ook al onmogelijk is de taalwet te 
wijzigen." En verder: „De toe
kenning van volledige dekretale 
bevoegdheid aan de Vlaamse ge
meenschap en van de voogdij 
van de Vlaamse regering over die 
gemeenten is wellicht de beste 
waarborg voor het behoud van 
het Vlaamse karakter in de be
trokken gemeenten." 

Loyaal 
Waarschuwend richtte de 

Gentse senator zich dan tot de 
andere meerderheidspartijen: 
,,Wij beschouwen deze bepalin
gen als Vlaamse toegevingen die 
slechts aanvaardbaar zijn als de 
federalisering wordt doorgezet. 
Wij zullen loyaal zijn. Maar we 
willen er zeker van zijn dat de 
voor de federalisering noodzake
lijke bijzondere wetten er ook ko
men. De andere frakties moeten 
dit regeerakkoord in zijn geheel 
mee uitvoeren." 
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SENAAT 
Dit is een revolutie 

,,Terwijl er in 1970 en 1980 nog talrijl<e uitzonde
ringen waren op de bevoegdlieidsoverdrachten, 
schal<elen we nu definitief over op een federale 
dimensie. Een wet zal bepalen wat de Belgische 
ekonomische unie nog juist inhoudt. 

Dit is geen evolutie maar een revolutie." 

ET deze uitspraak doelde 
Hans De Belder inzon
derheid op het feit dat 

de bevoegdheid van de gemeen
schappen tot internationale sa
menwerking wordt uitgebreid, ui
teraard tot de onderwijsaangele-
genheden maar tevens tot de 
bevoegdheid om zelf verdragen 
af te sluiten. 

Verdragsrecht 

Dit is inderdaad een revolutio
naire stap. De aanzet ertoe werd 
reeds in 1970 gegeven, wanneer 
de internationale kulturele sa
menwerking aan de gemeen
schappen werd toegespeeld. In 
1980 kregen de Gemeenschaps
raden de bevoegdheid deze sa
menwerking bij dekreet te rege
len. En verder voorzag de staats
hervorming dat de gemeen
schappen ofwel „hun instem
ming geven over" ofwel 
„betrokken zijn bij" de internatio
nale samenwerking inzake kultu
rele en persoonsgebonden aan
gelegenheden. Deze omschrij
vingen leidden tot Byzantijnse 
diskussies. Vooral omdat artikel 
68 van de grondwet onaange
roerd bleef en de koning dus als 
enige gesprekspartner op inter
nationaal vlak standhield. 

Sommigen grepen gretig naar 
dat artikel om de internationale 
bevoegdheid van gemeenschap
pen en gewesten in te dijken tot 
een vormelijke goedkeuring. An
deren verwezen naar de parle
mentaire werkzaamheden en 
achtten artikel 68 impliciet gewij
zigd: de verdragsbevoegdheid 
van de gemeenschappen voor 
kulturele en persoonsgebonden 
materies is een eksklusieve be
voegdheid. 

Volgens Hans De Belder zal 
het nodig zijn een ,,Bunde-
streue" te kultiveren. 

Met de huidige grondwetsher
ziening komt aan deze diskussie 
een einde. 

,,Bundestreue" 
Voorzichtigheidshalve pleitte 

de gewezen diplomaat wel voor 
een snelle herziening van artikel 
68 van de grondwet. En daarbij 
moet niet alleen de internationale 
bevoegdheid van de gewesten 
uitdrukkelijk worden vermeld, 
maar ook deze van de gemeen
schappen. Dit om duidelijkheid te 
scheppen tegenover de interna
tionale partners. 

Een en ander neemt volgens 
de VU-senator niet weg, dat het 
lang geen gemakkelijke opdracht 
zal zijn de modaliteiten van de 
internationale bevoegdheid te 
omschrijven. Zo is er bvb. de 
moeilijke vraag naar de verant
woordelijkheid voor internationa
le verbintenissen. Een vraag die 
zich in alle scherpte stelt binnen 
het kader van de Europese Ge
meenschap. „Hiervoor bestaat 
geen magische formule die een 
oplossing kan bieden. Alleszins 
zal het nodig zijn om de bestaan
de overlegstrukturen verder uit te 
bouwen en te moderniseren en 
de Bundestreue te kultiveren." 

Totaal zinloos is het evenwel 
om nu paniekerig te gaan doen 
over praktische problemen zoals 
de opsplitsing van het diploma
tiek korps, over de vraag of er 
Vlaamse ambassadeurs in Wallo
nië moeten worden benoemd en 
de zaken voor te stellen alsof 
België de internationale rechtsor
de overhoop zal gooien. „Deze 
karikaturen vormen het laatste 
carré rond het Jacobijns centra
lisme. " 

PARLEMENFAIRE 

SftOKKElS 
Op voorstel van kamerlid Nelly 

Maes stemde de volksvertegen
woordiging in met de heroprichting 
van de onderzoekskommissie naar 
de Belgische wapenleveringen aan 
landen die in een gewapend konflikt 
verkeren of waartegen een wapenem
bargo bestaat. 

DAAN VERVAET vroeg naar de 
regeringsinzichten inzake de sa

menwerking tussen Sabena en KLM. 
Voorzitter Spitaels van de PS verzette 
zich vorige week immers met klem 
tegen dergelijke samenwerking. Vol
gens Verkeersminister Dehaene be
reidt Sabena het dossier momenteel 
voor, en dit dient op een bedrijfseko-
nomisch verantwoorde wijze en auto
noom te geschieden. 

BIJ de in overweging genomen 
wetsvoorstellen treffen we onder 

meer het initiatief van fraktievoorzitter 
Hugo Coveliers aan, om een Belgisch 
Vredesfonds en een Belgisch Insti
tuut voor Vredesonderzoek op te rich
ten. 

EENSGEZIND keurde de Kamer 
een resolutie goed, waarin presi

dent Botha van Zuid-Afrika verzocht 
wordt de zes ter dood veroordeelden 

van Sharpeville een nieuw en eerlijk 
proces te gunnen. Een van de mede-
initiatiefnemers was Nelly Maes. 

SOMS hoor je het beter eens van 
een ander. Zoals van de Waalse 

liberaal en gewezen vice-premier Gol. 

Kamerlid Nelly Maes kon de 
volksvertegenwoordiging ertoe 
overhalen de onderzoekskom
missie naar de Belgische wapen
leveringen opnieuw op te starten. 

In zijn uitvoeng betoog stelde hij on
der meer: „ Wat ik vrees, is dat Vlaan
deren veel beter gebruik maakt van 
zijn autonomie. Wij gaan een periode 
van grote ellende tegemoet. U hebt 
verdeeldheid gezaaid onder de Wa
len en de Franstaligen, en voor een
heid gezorgd in het Vlaamse kamp. 
Daar draagt u de verantwoordelijk
heid voor." En verder. „Zo zal de 
heer Happart geen burgemeester 
meer zijn, zal Voeren voorgoed in 
Vlaanderen liggen, zal het admini
stratief toezicht ressorteren onder de 
Vlaamse Eksekutieve en niet meer 
onder de minister van Binnenlandse 
Zaken." 

TOT slot dit toemaatje: 
De heer Degroeve (in het Frans): 

Waarom zou men morgen de kon-
ferentie van burgemeesters terzake 
niet raadplegen? (Gelach) Ik bedoel
de natuurlijk de konferentie van voor
zitters!" 

De heer Simons (in het Frans): ,,Wij 
hebben altijd gezegd, mijnheer De-
groeve, dat u teveel kumuleerde!" 
(Gelach) 

Kans voor 
opbouwwerlc 

Heel het netwerk van spontane burgerinitiatieven, 
opbouwwerken, Rise's en Viboso hoort thuis in de 
kleinschalige sektor van de samenlevingsopbouw. 

Tot voor kort ressorteerde deze materie onder de 
Gemeenschapsminister van Kuituur. Nu kwam zij ter 
sprake in de Kommissie van Onderwijs en Vorming. 

IN feite echter behoort zij tot de 
bevoegdheid van de Ge
meenschapsminister van 

Welzijn en Gezondheid. Hoewel 
de basisedukatie een steeds gro
tere rol speelt, toch moet deze 
materie toevertrouwd worden 
aan de Kommissie van Welzijn en 
Gezondheid. Dit komt de duide
lijkheid ten goede. 

Sinds 1982 werd de sektor 
grondig geherstruktureerd: één 
Vlaams instituut ter Bevordering 
en Ondersteuning van de Sa
menlevingsopbouw (Viboso), Re
gionale Instituten voor de Samen
levingsopbouw (Rise's) per pro
vincie of grootstad en ten slotte 
het eigenlijke veldwerk: de pro-
jekten. 

Met deze projekten staat of valt 
de sektor; van de erkenning van 
het projekt hangt ook de subsi
diëring af. En hier knijpt het 
schoentje. Voorlopig moeten de 
opbouwwerkers het stellen met 
ministeriële omzendbrieven over 
de richtlijnen inzake erkenning 
en subsidiëring. Het blijft nog 
altijd een vrij omslachtige proce
dure, waardoor grote vertragin
gen in de definitieve erkenning 
van projekten optreden. Zo is er 
nog geen enkel projekt van 1988 
erkend. Dat is dan ook de reden 
van de grote ontevredenheid en 
ongerustheid bij onze opbouw
werkers. Hoewel het hier gaat om 
een relatief kleine groep van 84 
gesubsidieerde personeelsleden 
en 82 DAC'ers, toch heeft deze 
sektor grote behoefte aan konti-
nuïteit en zekerheid. Alarmsigna
len die onze opbouwwerkers uit
zenden mogen niet verloren 
gaan. Vandaar dat moet geop
teerd voor programma's op lange 
termijn, die ook positieve gevol
gen kunnen hebben voor de te
werkstelling van het personeel. 
Samenspraak tussen het beleid 
en de Vlaamse Hoge Raad van 
de Samenlevingsopbouw is 
broodnodig. 

Mede ter voorbereiding van het 
raamdekreet waarover sprake is 
in het regeerakkoord. Door de 
Hoge Raad nauw bij de voorbe
reiding van dit dekreet te betrek
ken, kan de minister vermijden 
dat hij zijn huiswerk moet over
doen, zoals het zijn voorganger 
Dewael overkwam. De sektor 
hoopt zo spoedig mogelijk op een 

Luk Vanhorenbeek: ,,Grotere 
en meer kansen voor het op
bouwwerk". 

dekreet waarbij de overheid de 
ruimte schept voor het veldwerk, 
maar niet alles tot in de kleinste 
details regelt. Terecht zouden de 
opbouwwerkers aanstoot nemen 
aan een verregaande betutteling. 

In verband met de geboekte 
resultaten en de maatschappelij
ke betekenis van het bonte gam
ma van instellingen en initiatie
ven, kunnen toch een aantal vra
gen geformuleerd worden, waar
bij onze duale maatschappij van 
onderuit bekeken wordt. Wij 
staan hier voor de uitdaging van 
een goede keuze in de projekten. 
Te weinig projekten worden 
geënt op de opheffing van de 
strukturele vormen van kansar
moede. 

Wil men gestalte geven aan 
een waarachtige participatie-de-
mokratie, dan dient de klemtoon 
gelegd op achterstelling en kan
songelijkheid. Wij ervaren, naast 
de thuisloosheid en de vervreem
ding, een groeiende samenhang 
tussen de anonimiteit van de sa
menleving (gevolg van de schaal-
vergrotende mundiale gericht
heid) en de schaalverkleining (het 
Small is beautiful-pnndpe). 

Willen wij deze duale samenle
ving terug leefbaarder maken, 
dan zal het opbouwwerk grotere 
en meer kansen moeten krijgen. 

Luk Vanhorenbeek, 
Volksvertegenwoordiger 
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Wï\ 
Politieke marl<eting: 

Onmisbaar wondermiddel 
of duur lapmiddel? 

Marketing, de studie van de marl<tanalyse en de 
(daaruitvolgende, of altlians beoogde) vergroting 
van de produl<tie- en afzetmogelijkheden, is in. De 
marketeers bewegen zicti met een nooit geziene 
zelfzekerheid doorheen de markt van vraag en 
aanbod. In hun ijver frequenteren ze overigens niet 
alleen de puur kommerciële sektor. Zelfs de non
profit sektor ontsnapt tegenwoordig nauwelijks aan 
hun begeesterend enthousiasme. 

OOK de partijpolitieke we
reld is reeds een tijd in de 
ban van de marketing

technieken. Politici en politieke 
partijen wenden zich voor hun 
verkiezingskampagnes overi
gens steeds meer tot professio
nele marketing- en reklamebu-
reaus. De politukus als een blik 
soep, .. of het verhaal van een 
opgedrongen liefde. 

Liefdesdaad? 
In een gesprek met De Stan

daard verklaarde Georges Laf-
leur, bestuurder van het agent
schap Lowe Trust, onlangs: ,,Re-
klame is geen informatie, of toch 
heel weinig. Reklame is in de 
allereerste plaats verleiding. Een 
ontwerper van een affiche be
zorgt een merk een imago waar 
de verbruiker kan in stappen. Hij 
brengt een soort medeplichtig
heid tussen verbruiker en het 
merk tot stand. Aan die ontmoe
ting tussen verbruiker en merk 
komt niets verstandelijks te pas. 
Ze Is een soort liefdesdaad". 

Het is hierbij natuurlijk de 
vraag of we bovenstaande om
schrijving ook kunnen aanhou
den voor de politieke reklame. 

Valt de ontmoetin tussen kiezer 
en politikus — via bijvoorbeeld 
een 20m2-bord — als een publici
taire liefdesdaad te katalogeren ? 

Politieke Marlteting 
Deze — wat ongenuanceerde 

— vraagstelling staat simbool 
voor het gesprekstema op een 
onlangs gehouden kolloquium 
van de Stichting Marketing. On
der de hoofding ,,Politieke Mar
keting: pleidooi voor een markt
gerichte aanpak", hielden diver
se specialisten uit de weten
schappelijke- en de marketing-
wereld een aantal opmerkelijke 
referaten. Hun boodschap was 
alvast duidelijk: marketing moet, 
ook in de politieke wereld. Het 
politieke panel, dat nadien aan 
het woord kwam, bracht echter 
een sterke nuancering aan. 

Marketing omhelst twee grote 
velden. Allereerst is er het onder
zoek naar de samenstelling van 
de r. <i vei 'olgens is er de 
kommuniKaiio, het afstemmen 
van de (politieke) strategie op 
deze markt. Onderzoek en kom-
munikatie zijn bijgevolg begin- en 
eindpunt van een proces. 

Mark Swyngedouw, docent 
aan de Erasmusuniversiteit te 
Amsterdam, ging in zijn referaat 
nader in op zijn — stillaan overal 
besproken — studie over de ver
anderingen in het kiesgedrag tus
sen de parlementsverkiezingen 
van '85 en '87. Swyngedouw stel
de dat, hoewel steeds slechts 
een miniem percentage kiezers 
van partij verandert, alle partijen 
onderling kiezers uitwisselen. 

Nieuw was alvast zijn pleidooi 
voor verder doorgedreven onder
zoek naar veel- of meerpartijen-
voorkeuren. Dit onderzoek moet 
toelaten te komen tot, aan elkaar 
geaffilieerde en dus met elkaar in 
konkurrentie levende, koppels 
van partijen. Dit maakt het de 
marktonderzoeker meteen moge
lijk te spreken van een gereali
seerd (= één partijvoorkeur) en 
realizeerbaar (of potentieel) 
marktaandeel. 

IVIerlt-trouw... 
Patrick Janssens, direkteur 

van Dimarso, behandelde de re
sultaten van een recent kwantita
tief marktonderzoek. De enquête, 
die tussen 4 april en 4 mei werd 
afgenomen bij een onderzoek
spopulatie van 4000 personen, 
bevat een aantal merkwaardige 
gegevens. 

Allereerst is er de vaststelling 
dat de Belgische kiezer zeer 
sterk merk-trouw is. Ruim 50 % 
van de kiezers stemt altijd op 
dezelfde partij. 20 % twijfelt, 
maar stemt uiteindelijk toch op
nieuw op dezelfde partij als voor
heen. 

Georges Laffleur:,,Reklame is geen informatie, of toch heel weinig. 
Aan de ontmoeting tussen verbruiker en merk komt niets verstande
lijks te pas. Ze is een liefdesdaad." (foto E. Peustjens) 

Een verwarde diskussie 

De politikus 
als blik soep 

Het afsiuitend panet-gesprek tussen poiHfci 
van CVP, SP en PVV werd grotendeels een 
maêt voor nieis, 

Atfe aanwezige politici waren het er immers 
roerend mer eens dat het binnenhelen van 
marketing- en rektamebureaus in de pêrtij-
hoofdkwartieren onvermijdelijk iê geworden. 

P OLYt\ËKB maïkmm «̂  
zonder meer eeo 
rnyst^ waar m^n mm 

'BS nog naüwelijk* om Mm 
kaai. 

Koopwaar 

To6h btev«« nog he«l wat 
vrgtgen sn bedèftkirtjgöR Ottbe-
antwöor<J. Wat bljvoorbeetó 
trm de steeds snelJer stijgen
de fioand^e kost var» verkie-
2:ingŝ icampan|es üi& eJkaar 
Tfiat ds regelmaat van aart 
klok biii'̂ sfJ opvolgen. 

0e aar̂ waziga politici »»ar-
schuwöan terzake wm mn 
regi&lfe<shtó lotÉtötrofa en 
hoopten op een spoedige bë-' 
periling van de varkiezingsuit* 
gaven. 

Meer iund£meniael is aoh-
ter de vraag of de poB l̂cu^ 
zioh af nu echt: moet toe ïenen 
om ais een blik i$o0p ta vwr-
d w aangoprazen en ver* 
kocht. Waar blijö f ft deza kon-
tekst temars de jareftfang be
ieden visie als zoü polltiak een 
beredeneerde strijd om 
fdêeërt zij r i t 

Is poiltlak dan verworden tot 

koopwaar zonder meer, tot 
een Wt kommardael produkt 
zonder eigar» maatschappaOI* 
ke Inhoud? Waar blijft In deze 
kontekst het damokratisch 
procas var? oplnjevorrr>ing? 

Oezonde argwaan 
l^rfom, hetwerd een panei-

gasprak vof verwarring. Poli
tieke «larkating is vandaag de 
dag ttoogrsodig, niaardep(;rfttl-
k ĵö-gefefuiker moet de, nociv 
tans fef gapramote, atroaeiit 
ervan sterf; weten te nyanca-

Pn onze Inietding haddart we 
im over de poiftmé ais Mk 
«o^,.,, of hm vmtimf vat* mn 
opQ&iwngeft tméé. 

Het loont van uit tiet oogpunt 
van een maksimale b^cher-
mlng son onsïe p(^itieka de«to« 
kratle alvast de moeite dit ver
haal mat oudarwatse, r\let«pu-
bficlialre argusogen te iM^^n 
volgen. 

De merk-trouw-tendens is wel 
sterker aanwezig bij lager ge
schoolden en +55-jarigen. 

Wat de VU-kiezers betreft ('87), 
ruim 72 % bevestigden steeds 
opnieuw voor de VU te stemmen 
(57 % stemt reeds VU, 15 % 
stemt VU, ondanks eventuele 
twijfel). 

Agaiev daarentegen haalt bij
voorbeeld maar een merk-trouw 
van 32 %. 

40 % van de Vlaamse kiezers 
gaf bij de voorbije parlementsver
kiezingen een voorkeurstem aan 
een favoriet politikus; 53 % 
bracht een lijststem uit. 27 % van 
de ondervraagden motiveerden 
hun voorkeurstem als gevolg van 
het dienstbetoon van de betrok
ken politikus. 44 % verklaart zijn 
voorkeurstem uit akkoord met de 
politieke standpunten van de be
trokken kandidaat. Een aanspre
kende verkiezingskampagne en 
een goed optreden van de kandi
daat op radio en TUskoren duide
lijk minder (respektievelijk 10 % 
en 8 %). 

...en gewoonte 
Van de 53 % kiezers die in '87 

een lijststem uitbrachten, ver
klaarde 44 % zijn stem uit tradi
tie. 25 % verwijst naar hun tevre
denheid met het gevoerde beleid. 
Opmerkelijk is wel dat de ge
woonte belangrijker is bij oude
ren en lager geschoolden; terwijl 
de faktor ,,beleids-evaluatie" 
hoog skoort bij jongeren en hoger 
geschoolden. 

Samenvattend, en dit is voor 
de marketing-wereld toch wel een 
ontgoochelende vaststelling, kan 
men stellen dat 11 % van de 
stemmen wordt verdiend met 
dienstbetoon; de kampagne 
daarentegen beïnvloedt nog 
slechts 5 tot 9 % van de kiezers. 

R. Duyck, ajunkt direkteur-ge-
neraal van de NV Hoste, belichtte 
het in Het Laatste Nieuws gepu
bliceerde politieke karaktertest-
onderzoek (,,ls dit jouw Eerste 
Minister?"). Duyck stelde dat de 
kiezer zijn stemkeuze vooral en 
hoofdzakelijk vanuit een aantal 
hoogst subjektieve indrukken be
paalt. Duyck vreesde dan ook dat 
het puur kwantitatief, beschrij
vend onderzoek eigenlijk de ver
keerde weg opgaat. Bij dergelijk 
kwantitatief onderzoek geeft de 
respondent het antwoord waar
van hij meent dat het moet gege
ven worden, aldus Duyck. 

Kommunil(atie 
Waar de kommerciële marke

ting een uitbreiding van de ver
koop van één of ander produkt 
beoogt, stelt de politieke marke
ting zich voornamelijk tot doel 
stemmen te winnen. Bij beiden 
staat het begrip kommunikatie 
centraal. 

Jan Van Den Bergh, creative 
director van het reklamebureau 
LVH (bekend van o.m. de ,,Anne-
mie" (Neyts)-kampagne) had het 
over de moeilijke taak van het 
reklamebureau in de opbouw van 
de politieke kampagne. Van Den 
Bergh stelde vast dat partijen 
tussen verkiezingen in nooit kom-
municeren met hun kiespubliek. 
Bijkomende moeilijkheid is de 
sterke heterogeniteit van het pro
dukt (kandidaat of partij). Daaren
boven mag de konkurrentie niet 
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Een opgetutte politica die er van stembusslag naar stembusslag jonger uitziet. Een omstreden burgemeester van Schaarbeek tussen, jawel!, 
migrantenl<inderen... En alsof het om soep in blik ging een breed gamma van politici. 

Politieke propaganda is niet langer meer een beredeneerde strijd om ideeën... 

echt kapot worden gemaakt tij
dens de kampagne. De vijand 
van vandaag kan immers wel 
eens een vriend voor morgen 
zijn. De liuizenhoge vooroorde
len die ten aanzien van partijen 
en kandidaten bij een groot deel 
van de bevolking leven, vormen 
voor de kampagne-planner nog 
een bijkomende moeilijkheid. 

Dienstbetoon 
Lieven Dewinter, assistent aan 

de UC-Louvain, verbaasde met 

de resultaten van zijn doktoraats-
onderzoek naar de betekenis en 
de typologie van het dienstbe
toon. 

Dewinter herleidde de motiva
tie van het stemgedrag tot drie 
grote kategorieën: 1. de opinie-
stem (ideologisch); 2. de identifi-
katie-stem (traditie, charisma); 3. 
de kliëntelisme of dienstbetoon-
stem. 

Dewinter stelde dat het onder
zoek naar laatstgenoemde moti-

vatie-kategorie ten onrechte zeer 
geringschattend wordt behan
deld. Het kliëntelisme-model 
biedt de politikus immers een 
zeer efficiënte marketing-metho-
de, aldus nog Dewinter. De kliën-
ten zijn — grosso modo — tot 
twee grote groepen te herleiden. 
Enerzijds is er een harde kern 
van periferen (laaggeschoolden, 
plattelandsbewoners, niet-aktie-
ven), anderzijds zijn er de zgn. 
centrum-positie bekleders (hoog
geschoolden, aktief in de sekun-
daire en tertiaire sektor), die op 

sterk instrumentele wijze van het 
politiek dienstbetoon weten ge
bruik te maken. 

De voornaamste sektor in de 
dienstverlening van de parle
mentsleden is de tewerkstelling. 
Daarna komen — in dalende 
volgorden — inkomen (transfer
ten sociale zekerheid), huisves
ting (bouwpremies), leger, onder
wijs (studiebeurzen), belastingen 
(invullen aangifte), vervoer en 
kommunikatie (telefoonaanslui
ting), familiale problemen, en ten

slotte, politionele en justitiële pro
blemen. 

Dewinter raamt de gemiddelde 
tijdsbesteding van een parle
mentslid aan dienstbetoon op ge
middeld 8 uur per week. Per jaar 
krijgt ieder parlementslid gemid
deld 2000 dienstbetoon-dossiers 
te verwerken. 

De succes-rate van het dienst
betoon ligt zeer hoog; tussen 60 
en 90 (!) %. 

Borrel-joernalistiek 
Ook voor het parlementslid zelf 

vormt het dienstbetoon een uit
stekend wapen. Volgens Dewin
ter is hij in 41 % van de gevallen 
verzekerd van een voorkeurstem. 
Dergelijke dankbaarheidsstem 
wordt vooral gegeven door de 
periferen; de zgn. centrum-kie
zers, die het dienstbetoon zeer 
instrumenteel weten te gebrui
ken, zijn heel wat minder dank
baar. 

Tot slot had ex-BRT joernalist 
Daniël Buyie het over de relaties 
tussen de politici en de pers. 
Politiek en media noemde hij 
,,onafscheidelijk en toch onver
enigbaar". BuyIe hekelde sterk 
de onderdanigheid van de politie
ke verslaggever. De vriendschap
pelijkheid tussen politikus en 
joernalist leidt enkel tot een wei
nig verheven borrel-tafeljoerna-
listiek, bedreven door de elite van 
de politieke pers. Hoffelijke om
gang mag niet worden verward 
met konkelfoezen, aldus BuyIe, 
die verder stelde dat de joernalis-
tiek vandaag de dag wel veel 
informeel verneemt, maar dit ner
gens nog kwijt kan. Primeurs wor
den nog maar zelden aangereikt 
zonder bijbedoelingen; primeurs 
ontstaan door lekken, niet langer 
door joernalistieke kreativiteit. 

BuyIe sloot zijn referaat af met 
een warm pleidooi voor de pers 
als vierde macht in onze samen
leving. 

N.M. 

Een vraagbaak 
over het maatschappelijk leven 

Belgoscopie 
Sinds kort roken jonge vrouwen meer dan jonge 

mannen. In 1960 waren nog 56 % van deze Katego-
rie vrouwen huisvrouw, in 1985 was dat slectits 19 
%. Intussen daalt het aantal huwelijken verder terwijl 
het absoluut aantal echtscheidingen stabiliseert. 
Ook hertrouwen vermindert verder, maar het onge
huwd samenwonen neemt toe. Toch hertrouwen 
gescheidenen veel meer dan nooit gehuwden trou
wen. De anti-alkoholkampagnes blijken hun vruch
ten af te werpen : de totale alkoholkonsumptie per 
inwoner is sedert enkele jaren aan het afnemen en 
bedraagt voor het ogenblik ca 10 liter zuivere alkohol 
per jaar. 

DIT zijn slechts enkele van 
de vele cijfers en vaststel
lingen uit ,,Belgoscopie", 

een boek over ,,de Belgen, de 
Vlamingen en de Walen, wie ze 
zijn, waar ze wonen en hoe ze 
leven". De auteur is Koen Mat-
thijs, doktor in de sociologie en 
verbonden aan de afdeling voor 
Sociologie van Gezin, Bevolking 
en Gezondheidszorg van het de
partement Sociologie van de KU-
Leuven. 
,,Belgoscopie" vormt een zeer 
geslaagd en aantrekkelijk over
zicht van de in België beschikba
re informatie rond 11 brede maat
schappelijke thema's. Het werk 

blijft niet beperkt tot een dorre 
opsomming van cijfers en tabel
len. De schrijfstijl en de presenta
tie zijn aangepast aan een groot 
publiek. Waar mogelijk wordt er 
wat duiding gegeven en het ge
heel wordt opgefleurd met foto's 
van advertenties. 

11 onderwerpen 
De impliciete doelstelling van 

,,Belgoscopie" is het maatschap
pelijk debat stimuleren door het 
te stofferen met feitelijke gege
vens. Het overkomt je dagelijks: 
je leest de krant, je raakt in een 
diskussie verwikkeld en plots ko

men er feiten ter sprake waarvan 
iedereen veronderstelt dat ze ge
kend zijn maar die niemand ei
genlijk kent. 

De auteur probeerde beperkt
heid en eenzijdigheid te vermij
den door, waar mogelijk, niet al
leen officiële statistische gege
vens aan te halen maar ook over 
data uit konkrete onderzoeken te 
rapporteren. Bovendien komen 
niet alleen feitelijke gegevens 
aan de orde, maar ook opvattin
gen die bij de bevolking leven. 

Alles is geordend in 11 grote 
hoofdstukken: bevolking, huwe
lijk, gezin en seksualiteit, arbeid 
en beroep, onderwijs, ziekte en 
gezondheid, media, vrije tijd en 
sport, ekonomie, kriminaliteit, po
litiek en waarden. 

Gemeenschappen 
Bijzondere aandacht gaat ook 

naar de vergelijking tussen 
Vlaanderen en Wallonië. Naast 
overeenkomsten zijn er op vele 
terreinen frappante verschillen 
tussen de regio's. Te denken valt 
bvb. aan levensverwachting, 
doodsoorzaken, (internationale) 
migratiepatronen, geboortecijfer, 
huwelijksintensiteit, echtschei-
dingsfrekwentie, voorkomen en 

KDEN ilAATTHUS 

BELGOSCOPIE 
mi mm. 

mm li WON£N EN HOE ZE UVtH 

tTIJD lannoo 

spreiding van ziekte, werkloos
heid, onderwijsparticipatie, so-
cio-kulturele stromingen, uitrus
ting van de woningen, vrijetijds
besteding, politieke voorkeur, 
syndikalisatiegraad, industriële 
produktie, enz. 

— Belgoscopie, Koen Mat-
thljs. Uitg. Lannoo, Tielt, 1988, 
312 biz, 895 fr. 
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Voor zelfbeschikking en onafliankelijklieid 

De vredeswil van het polisariofront 
Door haar deelname aan de groepsreis, georgani

seerd door het Steunkomitee aan het Sahraoui-voll<, 
getuigde een 15-l(oppige Benelux-delegatie van 
haar bel<ommernis om het fiere woestijnvolk van de 
Westelijke Sahara. 

AAST enkele Nederlan
ders en joernallsten, na
men ook vier Vlaamse 

parlementsleden, Jaak Timmer
mans (SP), Hugo Van Dienderen 
(Agaiev), Hugo Van Rompaey 
(CVP) en Luk Vanhorenbeek 
(VU), aan dit feest deel, dat inge
richt werd ter gelegenheid van de 
herdenking van de 15e verjaar
dag van de gewapende vrijheids
strijd van het Polisariofront tegen 
de Marokkaanse overheerser. 

Driepartijenakkoord 
In zijn gelegenheidstoespraak 

heeft de president van de Demo-
kratische Arabische Republiek 
van de Sahara (DARS) Moham
med Abdelaziz de diplomatieke 
inspanningen toegelicht die on
dernomen werden in het licht van 
een oplossing van het konflikt 
tussen het Sahraoui-volk en Ma
rokko. 

Op 14 november 1975 ontnam 
immers het driepartijenakkoord 
van Madrid aan het Sahraoui-volk 
het recht op onafhankelijkheid en 
zelfstandigheid. Twaalf jaar later 
vecht dit woestijnvolk, gewapen
derhand, nog steeds om zijn 
meest elementaire rechten er
kend te zien en om hun land (de 
Westelijke Sahara), dat illegaal 
bezet is door het Marokkaanse 
leger en administratie, terug te 
krijgen. 

Op 27 februari 1976, de dag 
dat het Polisariofront (de wettelij
ke vertegenwoordiger van het Sa-
hara-volk) de DARS uitriep, werd 
door een belangrijk deel van de 
Internationale Gemeenschap het 
recht op soevereiniteit van het 
Sahraoui-volk erkend. Op dit 
ogenblik erkenden 71 landen de 
nieuwe republiek: hoofdzakelijk 
Afrikaanse en Latijnsamerikaan-
se landen en in Europa slechts 2 
landen: Joegoslavië en Albanië. 
Ondertussen is de DARS, sinds 
1982, volwaardig lid geworden 
van de Organisatie van Afrikaan
se Eenheid (OAE). Een vredes
plan dat alle elementen tot pacifi
catie van de Westelijke Sahara 
bevat, werd aangenomen door de 
Konferentie van Staats- en Rege
ringshoofden van de OAE op 11 
juni 1983 in haar resolutie AHG 
104. Volgens de resoluties 42-78 
van de UNO met betrekking tot 
de Westelijke Sahara, moeten de 
,,onderhandelingen de nodige 
voorwaarden scheppen voor de 
organisatie van een vreedzaam 
en eerlijk referendum, met het 
oog op de zelfbeschikking van 
het Sahraoui-volk". 

Ondanks de massale steun die 
aan dit vredesplan werd gege
ven, weigert koning Hassan van 
Marokko rechtstreeks te onder
handelen met het Polisariofront. 

Eind 1987, bezocht een techni
sche kommissie van de VN en 
van de OAE deze streek. Zij kon 
er opnieuw vaststellen dat het 
volk vrijheid en onafhankelijkheid 
wil, en dat het onvoorwaardelijk 
achter het Polisariofront staat. 

internationale steun 
In de kontekst van het pacifis

me van het Sahraoui-volk is het 

noodzakelijk de wil van het Poli
sariofront en van de Sahraoui-
regering te herbevestigen om 
een einde te stellen aan de oor
log, op een rechtvaardige basis, 
zoals die gedefinieerd werd door 
de internationale organisaties. 

De president besloot zijn toe
spraak met de verwijzing naar de 
recente ontspanning in de diplo
matieke betrekkingen tussen Al
gerije en Marokko, die de rege
ling van het konflikt tussen de 
DARS en Marokko zouden kun
nen versnellen. 

Drie jaar geleden werd binnen 
het Europese parlement voor het 
Sahraoui-volk een steungroep 
opgericht, die er van overtuigd is 
dat Europa en zijn lidstaten van 
hun neutraliteitspolitiek moeten 
afzien en die de erkenning van de 

wettelijke strijd van het Sahraoui-
volk en de DARS beoogt. 

Heel recent werd een Belgi
sche parlementaire groep opge
richt onder het meter- en peter
schap van Nelly Maes (VU) en 
Willy Burgeon (PS). Deze groep 
is van mening dat ons land met 
langer zijn deelname aan het her
stel van de vrede in de Westelijke 
Sahara mag uitstellen, evenals 
de erkenning van het fundamen
teel recht op zelfbeschikking van 
het Sahraoui-volk. De nabijheid 
van de Magreb, onze ekonomi-
sche banden met deze streek, de 

aanwezigheid van een enorm 
spanningsveld in dit gebied, dat 
nog verder kan oplaaien als hier 
niet snel een einde aan komt, zijn 
tal van redenen om een vastbera
den aktie te voeren binnen ons 
parlement. 

Zeifbeschikking 
De parlementaire deelnemers 

aan deze groepsreis bereiden 
daarom momenteel, in samen
spraak met de parlementaire 
steungroep, een voorstel van re
solutie voor om de aandacht te 

Een deel van de parlementaire delegatie: v.l.n.r. Hugo Van Dienae-
ren (Agaiev), Luk Vanhorenbeek (VU) en Hugo Van Rompaey (CVP). 
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De Westelijke Sahara 

FeitBlijke toestand 
sedert augustus 1979 

Toestand sedert 197B 
'volgens Polisario 

Sahraoui, eren woestijnvolk in binnen- en buitenland vervolgd en 
opgejaagd... 

vestigen op de politieke, diploma
tieke en militaire toestanden van 
het betrokken gebied. In deze 
resolutie zal o.m. gevraagd wor
den dat het parlement zich zou 
verzetten tegen de ratifikatie van 
het visserijakkoord tussen Ma
rokko en de EG-landen indien 
niet duidelijk bepaald is, dat in 
geen geval de Saharaanse terri
toriale wateren in dit akkoord be
trokken zijn. Verder dienen alle 
nuttige stappen ondernomen te 
worden voor de stopzetting van 
de schending van de rechten van 
de mens door de Marokkaanse 
autoriteiten tegen de Sahraoui-
burgers. Het gaat namelijk over 
gedwongen verplaatsing van de 
bevolking, over het in hechtenis 
nemen naar willekeur, over ver
dwijningen, over het weigeren 
van het recht van de verdediging, 
het weigeren van toegang tot de 
Sahraoui-kultuur. 

HET territorium van de 
DARS wordt begrensd 
door MmoHko in het 

noorden, AigerlJ&ift het noord
oosten en de Atlarjösche 
Oceaan ten westen. H«t land 
Is 284,0öö km^ groot, nage
noeg 10-»iaal groter dan Bef-
gië- Het rljlsste gebied aan 
grondstoffen Cfesfaatmi|nen 
en méèfG rssneralen) ligt \n de 
driehoek tussen Ei Amm, Su-
Croa en Smara In fiet noorden 
van het land. Wstt Jtijn 1,5 mtl-
joen tof» visvangst, ateat de 
DARS op<Je 10e pJaats van de 
wereidranglllst, nog vóór De» 

nemarken. Wat de exploitatie 
van hei fosfaat beö-eft, staat 
de DARS vlak na Marokko op 
de benijdenswaardige 2e 
plaats, nog vóór 4e VSk en de 
USSR Jft de grote Europese 
kolónisatieb««eging van de 
19e eeüw, wmé de Westelijke 
Saham eerst door Frankrijk 
Ingejsalmd. Madien kwamen 
de Spanjaarden, die het ge
bied omdoojjten in de Spaan
se Sahara. Het Sahraowi-vt^k 
Isaeh steeds ijtijven verzetten 
tegen de vreemde overheer« 
sers. Ook nadat het gebied in 
1976 werd overgedragen aan 

Marokko. Toen werd het ge
wapend verzet gecentrali
seerd in het Follsarlofforit 
{Front pypuialre poyr ia libera
tion de èaguia B Hamra et 
Rio de Oro)-

fn 1976 weni door het Sah
raoui-volk de Demokratlsche 
Arabische Ref>ubllek Sahara 
uitgeroepen, ^ndsölen tjljjft 
de regering en hel f̂ otlsarto-
éont onder het motto „Toda ia 
patria o ei martirio" (gar̂ s het 
vaderland of de marteldood) 
veoWen voor hun onafhan-
keljkheid. 

Bovendien dient de Belgische 
regering op substantiële wijze de 
humanitaire hulp aan de Sah-
raoui-vluchtelingen te verhogen. 

Op dit ogenblik leven in Aousserd 
(Algerije), vlakbij de grens met 
Mauretanië, Marokko en de Wes
telijke Sahara, 160.000 vluchte
lingen in tentenkampen, in erg 
miserabele omstandigheden. 

Dit fiere, vriendelijke, gastvrije 
woestijnvolk, dat binnen en bui
ten hun land vervolgd en opge
jaagd wordt, heeft recht op steun, 
om binnen het zelfbeschikkings
recht snel onafhankelijk te wor
den. 

Luk Vanhorenbeek, 
Volksvertegenwoordiger 

oUNI 1988 
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Verbruik + 0,9 %, 
bruto binnenlands produkt + 2,3 % 

In 1987 leefde EG 
Iets zuiniger 

Blijkens cijfers van Eurostat, het bureau voor de 
statistiek van de Europese Gemeensctiap, is het 
totale energieverbruik in de EG vorig jaar met 0,9 % 
gestegen terwijl de industriële produktie met 2% en 
het bruto binnenlands produkt met 2,3 % omhoog 
gingen. 

OM een gegeven kwantiteit 
rijkdom te produceren 
had de Gemeenschap in 

1987 dus 1,6 % minder energie 
nodig dan in 1986. Dit is een 
positief resultaat in een periode 
waarin de relatief lage olieprijzen 
de konsumtie eerder aanmoedi
gen. Maar het is toch niet vol
doende voor het doel dat de Ge
meenschap zich voor 1995 ge
steld heeft en dat is 20 % minder 
energie gebruiken dan in 1986 bij 
een gelijke produktie aan rijk
dom. 

Meer import 
Maar er is nog iets om zich 

zorgen over te maken. Terwijl het 
verbruik steeg daalde de eigen 
energieproduktie. De Gemeen
schap heeft dus meer moeten 
importeren en wel 1,2 % meer 
dan in 1986. Hierdoor is de afhan
kelijkheid van het buitenland licht 
toegenomen. De netto-invoer ver
tegenwoordigde vorig jaar 44,9 
% van de konsumptie tegen 44,7 
% in 1986 en 43,2 in 1985. 

In 1987 heeft de Gemeenschap 
minder kolen en minder aardolie 
gebruikt. Maar het zwarte goud 
vertegenwoordigde toch nog 44,4 
% van de totale energlekon-
sumptie tenwijl het minder dan 
een kwart van de energieproduk
tie in de EG levert. De konsump

tie van kernenergie steeg met 2,7 
% en dat is langzamer dan in de 
voorgaande jaren. Hoewel in 
Spanje en Duitsland de produktie 
sterk opliep werd deze stijging 
grotendeels teniet gedaan door 
een sterke daling in het Verenigd 
Koninkrijk en een totale produk-
tiestop in Italië. Kernenergie dek
te vorig jaar 12,9 % van de ener
giebehoeften van de Gemeen
schap. 

Olieverbruik 
De eigen energieproduktie van 

de Gemeenschap is zeer licht 
gedaald. Steenkool en aardolie 
vertoonden een daling van res-
pektievelijk 2,7 en 3,7 %. Daaren
tegen is de produktie van aard
gas gestegen met 3,1 % en die 
van kernenergie en primaire elek
triciteit voornamelijk afkomstig 
van waterkracht met ongeveer 3 
%. 

De invoer van kolen en ruwe 
olie is teruggelopen, maar olie 
vertegenwoordigt nog steeds 
tweederde van de netto-energie
import van de Gemeenschap. De 
invoer van aardgas is met 12,4 % 
gestegen en die van olieproduk-
ten met 61,3 % na een sterke 
daling in 1986. 

Aantal dienstverlenende firma's uitbreiden 

Ideeën om ekonomischer 
te besparen 

Het is duidelijk dat energiebesparingen geld op
brengen maar de aanleg van de nodige installaties 
kan in den beginne veel geld kosten en daarom ziet 
men er vaak tegenop de nodige investeringen te 
doen. 

O M uit die vicieuze cirkel te 
geraken vraagt de Euro
pese Kommissie de lid

staten de oprichting aan te moe
digen van gespecialiseerde 
dienstverlenende firma's die zelf 
de benodigde investeringen fi
nancieren. 

Een dergelijke firma begint met 
het analyseren van de energiesi
tuatie van het bedrijf of de over
heidsdienst die haar geraad
pleegd heeft. Vervolgens stelt de 
firma de aangewezen investerin
gen voor die ze zelf koördineert 
en financiert en tenslotte verze
kert het bedrijf de goede werking 
en het onderhoud van de ge

plaatste installatie. De klant be
taalt de gemaakte kosten terug 
dankzij de energiebesparingen 
die met de nieuwe installatie mo
gelijk werden. 

Zou kunnen... 
Deze formule wordt veel in 

Noord-Amerika gebruikt. In 1984 
werkten er al 150 van die firma's. 

In West-Europa bestaan momen
teel nog maar tien van dit soort 
bedrijven. Deze techniek van fi
nancieren is aan deze zijde van 
de Atlantische Oceaan vrij onbe
kend, bovendien staan allerlei ju
ridische en budgettaire obstakels 
de ontwikkeling ervan in de weg. 

Daarom stelt de Europese 
Kommissie de lidstaten een aktie-
plan voor. De nationale regerin

gen zouden hun ministeries of 
het plaatselijke bedrijfsleven kun
nen aanmoedigen om van deze 
formule gebruik te maken. Ook 
zouden zij de gas- en elektrici
teitsbedrijven en grote firma's die 
de nodige kennis bezitten er toe 
kunnen aanzetten energieverle-
nende firma's op te richten. De 
lidstaten zouden eveneens lenin
gen kunnen verstrekken bij de 
oprichting van dit soort firma's. 
De Kommissie voorziet eveneens 
maatregelen ten gunste van klei
ne konsumenten. 

U merkt het veel „zouden" en 
,,kunnen". Toch is het voorbeeld 
van de VSA een lerrijke toets
steen. 

Bij de foto: 
De EG wil haar burgen ekono

mischer doen omspringen met 
energie. De bevoll<ing wil wel, 
maar moet het voorijeeld van de 
overheid krijgen! (foto zai«r) 

I N onze Covobit — proeftuin te Geel 
• — Poiel, loopt thans een achtvoudi
ge groenbesmestersproef. 

Het Is uiteraard nog veel te vroeg 
om hierover uitgebreid verslag uit te 
brengen; eigenlijk kunnen wij met 
zoveel opzienbarends verwachten 
omdat wij reeds jaren ca . met deze 
materie bezig zijn. Verrassend Is dan 
toch leder jaar opnieuw dat een be
paalde kombinatle zeer gunstig — 
soms ook ongunstig — naar voor 
treedt. 

De uitblinker (tot op heden) is wel 
de kombinatle wikken-phacelia. 

Op het eerste zicht niets bijzonder, 
want wij schakelden beiden reeds 
een paar decennia In wanneer wij 
groenbemesters uitproberen. 

De wikken (vitsen) worden steeds 
gebruikt in onze mengsels als zeer 
snel groeiende en onkruidonderdruk-

kende vastleggers van luchtstikstof. 
Omdat aan alle goede zaken ook 

een minder gunstige keerzijde kan 
zijn, weten wij dat dit snelgroeiend 
gewas nogal veel ,,opslag" kan ge
ven. Het woord opslag betekent hier 
dat de zaden té snel gaan rijzen, 
waardoor dit flinke gewas In een vol
gende teelt zoms een zeer hinderlijk 
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onkruid kan zijn. Het Is maar naarge
lang men een en ander beziet. 

De bosliefjesfamilie 
EEL wat voorname kruidkundl-

'gen, waaronder niemand min
der dan onze Dodoens, hebben eeu
wen geleden geprobeerd de diverse 
gewassen te klasseren in families. 

Gewis geen gemakkelijke opdracht 
omdat tenslotte leder systeem terza
ke zijn voor- en nadelen heeft. 

Meestal wordt een en ander per 
„geslacht" geklasseerd, dus volgens 
de bloelwijze. 

Van de bosliefjesfamilie zijn er, 
naar ons weten, bij ons slechts twee 
kultuurgewassen. 

Daar is vooreerst het Bosliefje, een 
mooi, eerder bescheiden sierplantje, 
dat meestal tweekleurig is en best in 
de schaduw kan geteeld worden; het 

zijn lage, eenjange bloemgewassen, 
die variëren van een hoogte van am
per 15 tot hoogstens 30 cm. 

Wel zijn er nog een paar andere 
gewassen als de Kleverige Bier-
bloem, maar tenslotte belanden wij 
waar wij zijn moeten, namelijk bIj de 
phacelia. 

Bijenplant 
IEDERE imker kent de phacelia, als 
•zi jnde een vaste waarde in de bij
enweide. Het is eveneens een eenja
rig gewas, dat zelfs in de zaaikatalogi 
prijkt, met daarbij nog diverse, soms 
vrij lage varianten. 

Ons is het uitsluitend om de Phace
lia tanacetifolia te doen, die meer dan 
twee voet hoog groeit. 

Omdat dit gewas snel groeit, een 
zeer goede teelwisselaar is en boven
dien zorgt voor de nodige celstof, 

wordt ze met zo weinig aangewend 
als groenbemester. 

Samen met wikken wordt het pas 
boeiend! 

De wikken zorgen voor het vastleg
gen van de luchtstikstof in de bodem 
en tevens voor het onderdrukken van 
eventuele onkruiden. 

Het per einde april gezaaide meng
sel in onze proeftuin is thans reeds 
volkomen dichtgegroeid, wat niet 
steeds het geval is bij de andere 
kombinaties. 

Dit mengsel is echt op zijn best mits 
te zaaien in de eerste helft van de 
maand augustus. Deze teelt past op 
alle gronden; het wordt een prachtige 
bodembedekker en een intensieve 
bodemverbeteraar. 

Het is aan te raden nu reeds uit te 
kijken naar de zaden; ze zijn niet 
overal te bekomen. 

Rik Dedapper 

23 JUNI 1988 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 25 juni 
D BRT 1 - 15.15 
60 + , seniorenmagazine 
D BRT 1 - 16.00 
Oprechte bekentenis, film 
D BRT 1 - 18.10 
Er was eens... het leven, 
tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.35 
De Freggels, poppenfilmserie 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-zaken, 
D BRT 1 - 20.20 
Terloops, een aparte kijk op de wereld 
D BRT 1 - 21.05 
Artsen zonder grenzen, totaalpro
gramma 
D BRT 1 - 23.15 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 20.03 
De ontvoering, film 
D Ned. 1 - 21.45 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.41 
Armoede, serie 
D Ned. 2 - 19.25 
Goud van oud, muzikale toppers 
D Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, familieserie 
D Ned. 2 - 21.00 
IMiami Vice, serie 
D Ned. 2 - 22.30 
The duellists, film 
D Ned. 2 - 0.20 
Paniek in Atlanta, TV-film 
D Ned. 3 - 20.30 
Heb hart voor je hart, komische reeks 

Zondag 26 juni 
n BRT 1 • 11.00 
De zevende dag, praatkafee 
D BRT 1 - 14.15 
De spartelaar, jeugdfilm 
D BRT 1 - 15.30 
Qarnaalstoet uit Oostduinkerke, 
reportage 
D BRT 1 - 16.15 
Blikvanger, mode-magazine 
Zl BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
H BRT 1 - 18.10 
Er was een keer, korte verhaaltjes 
H BRT 1 - 18.20 
Hersengolven, jeugdfilm 
D BRT 1 - 18.45 
In de sporen van James Cook, dok. 
D BRT 1 - 19.35 
Bloemetjes Buiten, orangerie- en 
<uipplanten 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
I ] BRT 1 - 20.40 
De grenspolitie, film 
H BRT 1 - 22.25 
Stijl, info over antieke voorwerpen 
I l BRT 2 - 15.45 
Belgisch Kampioenschap Wielren
nen, rechtstreeks reportage 
H Ned. 1 - 19.05 
Terug naar Schatteneiland, jeugd-
serie 

D Ned. 1 - 20.00 
Het orkest, komische reeks 
U Ned. 1 - 20.25 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 1 - 21.57 
Achter het nieuws 

Het eerste kontakt met de buitenaardse wezens verloopt niet zoals 
verwacht. Melinda Dillon en Cary uffreyin „Cloe Encoutners of the Third 
Kind'. Maandag 27 juni op Ned. 2, om 20u.29. 

O Ned. 1 - 22.22 
Frank's Place, komische reeks 
D Ned. 2 - 9.00 
Towser, serie 
D Ned. 2 - 9.05 
Laks & Wammes, animatieserie 
D Ned. 2 - 9.10 
Madicken, dramaserie 
D Ned. 2 - 9.50 
Max laadvermogen, serie 
D Ned. 2 - 10.05 
Sprookjesteater, Goudhaartje en de 
drie beren 
D Ned. 2 - 19.00 
La linea, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.05 
The Untouchables, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Het proces Lee Harvey Oswald, dra
matische rekonstruktie 
D Ned. 2 - 22.56 
Monty Python's Flying Circus, serie 
D Ned. 3 - 20.10 
De jongens Veerman, familiekroniek 

IVIaandag 27 juni 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 • 18.30 
Goudkreek, avonturenserie 
D BRT 1 - 18.55 
Comedy Capers, slapstick 
D BRT 1 - 20.10 
The charmer, serie 
n BRT 1 - 21.00 
Geluk met drie, film 
D BRT2 - 14.55 
Open Britse kampioenschappen in 
Wimbledon, tennis 
D Ned. 1 - 19.50 
Henri, jeugdfilm 
D Ned. 1 - 22.40 
Street legal, serie 
D Ned. 2 - 18.00 
Toppop, popmuziek 
D Ned. 2 - 19.20 
De brekers, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.30 
Close Encounters of the Third Kind, 
film 

D Ned. 2 - 22.20 
Close Encounters of the Third Kind, 
vervolg 
D Ned. 3 - 20.30 
Zwanezang van het Belcanto, dok. 
van Italiaanse zangkunst 

Dinsdag 28 juni 
D BRT 1 - 18.10 
De kasteelgeesten, kinderserie 

D BRT 1 - 18.25 
De kleinste zwerver, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.05 
België bierland, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
De verhuizing, Britse gags en kolder 
D BRT 1 - 20.50 
Rond Daniël, showprogramma 

D BRT 1 - 21.55 
De Vlaams-Nationale Omroep-
stlchting 

D BRT1 - 22.55 
De vereffenaar, aktieserie 
D BRT2 - 14.55 
Open Britse Kampioenschappen in 
Wimbledon, tennis 
D Ned. 1 - 20.10 
Murder she wrote, detektiveserie 
D Ned. 1 - 20.55 
Niet te geloven!, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
Armoede, dramaserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Bassie en Adriaan en het geheim van 
de schatkaart, jeugdserie 
D Ned. 2 - 19.23 
Simonskoop, filmmagazine 
• Ned. 2 - 22.30 
Doctor Vlimmen, serie 

Woensdag 29 juni 
D BRT 1 - 18.10 
60 jaar KLJ, info 
D BRT 1 • 18.35 
Seabert, animatieserie 
D BRT 1 - 20.10 
Zacht, hard en knettergek; film 
D BRT 1 - 22.00 
Maviola, filmmagazine 
D BRT2 - 14.55 
Open Britse Kampioenschappen in 
Wimbledon, tennis 
D Ned. 1 - 19.18 
Jody en het hertejong, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.45 
De kauwgomballenboom, kleurige 
liedjes 
D Ned. 1 - 20.05 
De Campbells, avonturenserie 
D Ned. 1 - 21.02 
De heersers van de Hokkaido, dok. 
n Ned. 2 - 15.30 
Cartoons, tekenfilmpjes 
D Ned. 2 - 15.45 
The Jetsons, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 16.05 
Square Pegs, avonturenserie 
D Ned. 2 - 16.30 
G.I.Joe, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 17.45 
MacGyver, avonturenserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Moonlighting, detektiveserie 
D Ned. 3 - 20.30 
New Demons, balletshow 

Donderdag 30 juni 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.55 
50 jaar kindervreugd. Info 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 21.10 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D BRT2 - 14.55 
Open Britse Kampioenschappen in 
Wimbledon, tennis 
D Ned. 1 - 15.30 
De Onedin lijn, serie 
D Ned. 1 - 16.21 
De natuuur en de mens, natuurserie 
D Ned. 1 - 17.17 
Vooruit met de geit, kinderserie 
a Ned. 1 - 17.46 
Het dorpje in de wolken, poppenserie 
D Ned. 1 - 17.57 
Jem, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.19 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.44 
Barney Bear, tekenfilm 
D Ned. 1 - 19.51 
Howard's Way, serie 
D Ned. 1 - 20.42 
De affaire Lancaster-Miller, avontu
renserie 

D Ned. 1 - 22.14 
Bloopers, missers uit film- en TV-
studio 
D Ned. 1 - 22.40 
Reilly, meesterspion; serie 
D Ned. 2 - 18.05 
Johan en Pierewiet, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 18.30 
The Real Ghostbusters, tekenfilm
serie 
D Ned. 2 -19.00 
Airwolf, aktieserie 
D Ned. 2 - 21.25 
L.A. Law, advokatenserie 
D Ned. 2 - 22.10 
Colombia II — vrienden van Ma-
condo, dok. 
D Ned. 2 - 23.10 
North Sea Jazz Festival 
n Ned. 3 - 21.50 
De schuttersstukken van Frans Hals, 
dok. 

Vrijdag 1 juli 
D BRT 1 - 18.05 
Elektron, popmuziek en wetenschap 
D BRT 1 - 18.45 
Langs Vlaamse wegen: Oudenburg, 
portret van dit polderdorpje 
D BRT 1 - 20.20 
Magnum Force, film 
D BRT 1 - 22.20 
Spencer Tracy Legacy, filmportret 
D BRT2 - 14.55 
Open Britse Kampioenschappen 
in Wimbledon, 
tennis 
D Ned. 1 - 20.05 
Emmerdale Farm, serie 
D Ned. 1 - 20.30 
Ciske de rat, 2-delige TV-bewerking 
D Ned. 1 - 23.40 
Blue Collar, film 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, krimiserie 
D Ned. 2 - 18.00 
Dusty, jeugdserie 
D Ned. 2 - 19.00 
De dieren van Afrika, 
natuurserie 
D Ned. 2 - 19.22 
Alf, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.29 
Moord in extase, film 
D Ned. 2 - 22.45 
Dempsey and Makepeace, 
politiserie 
D Ned. 3 - 20.30 
Het slecht bewaakte jonge meisje, 
vrolijk als klassiek ballet 

Een film 
per dag 

Zaterdag 25 juni 
Final Assignment 

Canadese spionagefilm uit 1980. Ni
cole Thomsom, een TV-joernaliste, is 
in de Sovjetunie om een geleerde te 
interviewen. Zij wordt er benaderd door 
een doktores die vraagt haar zieke 
kleindochter naar het Westen te smok
kelen en dat in ruil voor een aantal ge
heime medische dokumenten... (Ned. 
1, om 20U.03) 

Zondag 26 juni 
The Border 

Charlie Smith is een politieagent uit 
Los Angeles. Zijn inkomen volstaat niet 
om te voldoen aan de koopwoede van 
zijn vrouw Narcy. Daarom laat hij zich 
engageren bij de grenspolitie in El 
Paso, waar hij belandt in een netwerk 
van korruptie en immigrantenzwen-
del... Amerik. film van Tony Richard
son uit 1982 met Jack Nicholson en 
Harvey Keitel. (BRT 1, om 20u.40) 

l\/laandag 27 juni 
Close Encounters of the Third Kind 

Amerik. film van Steven Spielberg uit 
1977 met o.a. Richard Dreyfuss, Fran-
gois Truffaut en Teri Garr. In Muncie, 
Indiana wordt het werk van een weten
schappelijk onderzoeksteam gestoord 
door veelvuldige stroomonderbrekin-
gen. Roy Neary, een technikus wordt 
ter plaatse gestuurd om het euvel te 
verhelpen. (Ned. 2, om 20u.29). 

Dinsdag 28 juni 
Blossoms in the dust 

Het suksesvolle zakenechtpaar 
Gladney verliest hun enig kind en be
gint een tehuis voor arme kinderen. 
Maar hun opzet mislukt en zij verlie
zen al hun bezittingen. Amerik. film van 
Mervyn Leroy uit 1941 met Greer Gar-
son, Walter Pidgeon en Marsha Hunt. 
(Ned. 2, om 16u.37) 

Woensdag 29 juni 
Every Chich Way but Loose 

Amerik. film van James Fargo uit 
1978 met Clint Eastwood. Philo Bed-
doe is een vrolijke vrachtwagenchauf
feur en prijsvechter. Zijn maat Orville 
organiseert bokswedstrijden die Philo 
steeds wint. (BRT 1, om 20u.10) 

Donderdag 30 juni 
Furia A Bahia Pour Oss 117 

Franse film uit 1965 met Frederick 
Stafford en Mylène Demongeot. In Bra-
ziliPe worden een heleboel politieke 
aanslagen gepleegd. OSS 117, wordt 
er door de CIA op afgestuurd. (A2, om 
20U.35) 

Vrijdag 1 juli 
Blue Collar 

Amerik. film uit 1977 met Harvey 
Keitel, Richard Pryor. Twee kleurlingen 
werken samen met hun blanke vriend 
in een grote autofabriek. Het leven is 
er hard, het werk smerig en eentonig. 
(BRT 1, om 23U.40) 
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•IN. 
Nu zijn ook de 

dorpen niet meer 
wat ze ooit geweest 
zijn, maar wat eik 
dorp eigen is en 

^ E blijft is de stilte. Bo-
• 5 1 vendien heb je er 

^ ook soorten stiiten. 
^ ^ • i ^ De meest angstaan-
^ ^ S ^ ^ S jagende stilte is de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ middagstilte, maar 
^ ^ B ^ ^ ^ er is ook de stilte 

• ^ ^ ^ van het dorps-
^L ^^schooltje, van het 
^^^Ê kerkhof, van het 

kerk\e en natuurlijk 
is er ook de stilte voor de storm. 

Elk dorp heeft bovendien zijn uur 
van de grootste stilte, zo even rond 
de middag, dan is de stilte hoor
baar als een stuk van het dekor, 
tastbaar zoals alleen stilte tastbaar 
kan zijn. 

Angstaanjagend is die middag
stilte en het is net alsof zich achter 
elke hoek een baarlijke duivel 
schuilhoudt en gereed om toe te 
slaan. 

Ergens in het landschap begint 
het dorp, maar waar ergens? is de 
vraag. 
Daar waar de huizen beginnen? Of 
reeds daar waar de moestuinen 
met aflatende seizoenarbeid verra
den? 

Veelzeggende 
stilte 

Het vermoeden is groot dat het 
dorp reeds begint tussen de stilte 
van de velden. Daar waar de dorpe
ling moederziel alleen en verloren 
de eindeloze rijen bieten staat te 
wieden. Onderhoudt hij er met 
zichzelf een nooit uitgesproken 
dialoog? 

Begint het dorp reeds waar de 
boer op zijn traktor eindeloos uren
lang even eindeloze voren rijdt? 
Zonder één woord te spreken, ten
minste niet luidop. Die stilte, denk 
Ik, is reeds de stilte van het dorp. 

Misschien slenteren u en ik deze 
zomer door Walsbets of door Lis-
sewege of door Aigues-Vives en 
volgt de stilte er onze stappen van 
achter een gordijn of de geloken 
luiken. Want maak je geen illusies, 
in een dorp ben je nooit alleen; wat 
dacht je? Stilte zegt steeds meer 
dan woorden kunnen zeggen. 

En toch kun je niet zonder die 
stilte. Wat drijft je hier en in den 
vreemde steeds naar begraafplaat
sen? De namen op de graven? Oe 
levensliederen die onder zerk en 
zode het zwijgen werden opge
legd? 

Wellicht, maar eerder is het die 
afstotende maar steeds aanzuigen
de stilte die alles en iedereen over
mant en zelfs de vogels doet zwij
gen. 

Stilte sluipt door de straten langs 
het dorpsschooltje, langs het be
scheiden voetbalplein of is het de 
oksitaanse arena? In het kneuteri
ge kerkje is het navenant, alleen 
een duif koert een uitroepteken 
achter de stilte. Stilte is er ook in 
het café waar je komst niet eens 
gemerkt wordt door de waardin die 
in de stallen melkkannen spoelt. 

Kom je ooit ongezien uit het 
dorp? Heeft er geen gordijntje be
wogen ? Is er vanuit een erker geen 
blik gevallen? Geen mens weet 
het. 

En zo loop je het dorp uit en 
vraag je je af: ,,Waar eindigt het 
dorp?" Aan de laatste huizen? 
Aan de moestuintjes die niet afla
tende seizoenarbeid verraden? 

Of daar waar het dorp zijn laatste 
vogelschnk heeft uitgezet? Mis
schien IS die wapperende man toch 
iemand van vlees en bloed. 

En zelfs al antwoordt hij met op 
je vragen toch is ook zijn stilte 
veelzeggend... • 
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Vlaanderen telt een wereldrekort (oppervlakte
aantal) van zowat 370 min of meer ernstig te noemen 
musea, aldus ook erkend in de Museumgids van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Een ruim 
getal volksmuseums en deze voor heemkunde ne
men daar een aanzienlijke plaats in, al wordt daar — 
ten onrechte — nogal eens over gemeesmuild. 

Nemen we het Volkskundemuseum Deurne (distrikt 
van Antwerpen), gelegen in het centrum van Deurne-
Noord, vlakbij de bekende uitvalsweg naar de Kem
pen, de Turnhoutsebaan. 

11 lokale en op zijn manier 
toch universele museum 
wordt uitgebaat door de 

veelzeggende vzw Bierhuys Het 
IS gevestigd in een reeks oude 
woningen, die op zich de evolutie 
weerspiegelen van de Kempi-
sche dorpswoning vanaf de 16de 
eeuw tot op heden Een tamelijk 
volledig ingerichte wagenmakenj 
maakt eveneens deel uit van dit 
kompleks Het geheel mag be
schouwd worden als een uniek 
relikt in een vrijwel onaangetast 
kader, hoezeer de industrie van 
de metropool ook aan de randen 
knabbelt 

In de loop van dit jaar nog zal 
een laatste afdeling geopend 
worden, het zgn Museum Pere, 
gewijd aan de gelijknamige huis-
schilder-dekorateur die het mar-
merschilderen zomaar uit zijn 
brede nouwen kon schudden 

De afdeling archeo-paleo werd 
eveneens zeer ingrijpend ver
nieuwd met als blikvangers een 6 
miljoen oud walvisskelet en de 
nogal merkwaardige skeletten 
van een 14de eeuws paard en 
koe 

Hoewel het museum zijn in
houd vooral richt op het weerge
ven van een beeld van de arbei
der en zijn werksitutatie vanaf de 
vroeg-industriele samenleving tot 
op heden, wil men nu ook dieper 
graven Het Deurnese St-Rede-
ganduskerkhof IS het enige in zijn 
geheel geklasserde kerkhof in 
Vlaanderen Een van de illustere 
daar begraven overledenen is 
Jan De Laet, volksvertegenwoor
diger van de Meetingpartij en de 
eerste die ooit Nederlands m het 
Belgisch parlemens sprak Hoe
wel de dodenakker geklasseerd 
IS, IS de Stad Antwerpen met zo 
welwillend voor enige herwaarde
ring ervan Het museum wil daar 
werk van maken 

Het Volkskundemuseum van 
Deurne is elke zonsag geopend 
van 12 tot 17 uur De toegangs
prijs bedraagt 20 frank Groeps
bezoeken en daaraan gekoppel
de dorpswandelingen en bezoe
ken aan het St -Fredegandus-
kerkhof zijn mogelijk op af
spraak 03/324 48.80, ter attentie 
van Hennie Raymaeckers 
Adres Koraalplaats 2, 2100 Ant
werpen 

^eeff elen 
(230) 

Ruim dertig lezers herkenden in opgave nummer 
228 de woorden van Winston Churchill. 

Na loting werd lezer Julien Dossche uit de Breug-
hellaan 26 te 9720 De Pinte als winnaar aangeduid. 

Hij wint ons wekelijks boekenpakket. 

D EZE week brengen we een 
stukje uit een fel bespro
ken toespraak op de 

IJzerbedevaart, in het begin van 
de zestiger jaren 

Wie sprak onderstaande woor
den u i f 

„De ontsporingen in de aard 
van ,,België kapot" en „politiek 
Groot-Nederland", waarvan de 
ongelukkige latere collaboratie in 
grote mate een gevolg v/as, kan 
ik vt/el begrijpen 

Ik ben altijd zo fel en onver
zoenlijk anti-nationaal-socialist 
geweest als wie ook, maar ik kan 
begrijpen (meer zeg ik met), dat 
Vlamingen, vernederd en verbit

terd door de Belgische misstan
den, waarin zij leefden, tot hun 
misslagen kwamen 

Ik weet ook, hoe de zuivenng 
door fanatische anti-Vlaamsen is 
misbruikt Volledige amnestie — 
voor zuiver politiek vergrijpen 
dan — had allang toegestaan 
moeten zijn " 

Indien U meent te weten wie 
deze (Nederlandse) spreker was, 
stuur dan meteen uw oplossing 
naar WIJ, ,,Meespelen (230)", 
Barrikadenplein 12, 1 000 Brus 
sel 

Een aantal vakantieboeken, 
dat is toch altijd leuk meegeno
men'' 

^ . ^ ^ ^ 

•^ D 

-f^-^ 
ZAVEHTEH BAA/{T 

3P/rAns zoK&en I 

o JA 

HU VKCtiT YVOK H£7 r£iOO*e*.A\/ 
^ VAN oe rRAh/iTALl&E AAf/weiiaM£IO 

/ 5 DAT 
ZO ? 

p ' C xpieirATioH 

^eK^ie nu O'j' 

Politiek en gastronomie hebben altijd al wat met 
elkaar te doen gehad. Neem nu de vredesverdragen, 
statiediners... of gewoon de etentjes van notabelen 
onder elkaar. Elk geschiedenisboek staat vol klin
kende namen die weliswaar van meer of minder 
belang zijn geweest voor de wereldhistorie, maar die 
— wat minder bekend is — ook hun naam gegeven 
hebben aan gerechten die ze ofwel zelf gekreëerd 
hebben of die speciaal voor hen gemaakt werden. 

ET deze zomer begint nu 
ook de maand van de 
kreeften Een van de 

aanzienlijken onder deze fanta-
zierijken is nog altijd kardinaal 
Mazarin 

Guilio Mazarini was een Ita
liaan die op 14 juli (voorbestemde 
datum) het levenslicht zag en al 
jong mocht bogen op een exkieze 
smaak en behoorlijk wat daad
kracht Vlug werd hij diplomaat 
en wat later pauselijk nuntion in 
Parijs Onder zijn voorganger Ri
chelieu leerde hij van de Franse, 
aristokratische levensstijl te ge
meten En jawel, Parijs werd voor 
hem ,,meer dan een mis waard" 
HIJ verfranste zijn naam dan ook 
tot Jules Mazarin 

HIJ was in zijn nieuwe vader
land met bepaald geliefd, maar 
hij kende de lessen van zijn ex-
landgenoot Machiavelli uit het 
hoofd en hij had geluk De dau-
nhin was nog een kind dat van 
politiek geen weet had Voor de 
politiek zorge Mazarin en was in 
feite absolute heerser Het geluk 
zat hem mee tot hij in 1661 voor 

goed de ogen sloot, juist toen 
Lodewijk XIV er begon over na te 
denken zelf te gaan regeren 

Voor historici is Mazarin onsterfe
lijk, maar ook voor fijnproevers 
dank zij een vrij eenvoudig recept 
rijst op de manier van Mazann 
Het IS een gewone risotto, een 
simpel rijstgerechtje, maar wel 
licht, lekker en gezond 

Voor 4 personen fruit je 1 ge
snipperde UI in 60 g boter tot de 
snippers glazig worden Voeg 
daarbij 300 g rijst en bak die tot 
de korrels wat glazig worden 
Giet een halve liter bouillon bij, 
voet zout en peper toe en kook 
alles in zowat 20 minuten op een 
matig vuurtje gaar Schep er ruim 
wat Parmezaanse kaas en enkele 
klontjes boter Alles goed door 
elkaar roeren en erop het laatste 
2 geschaafde witte truffels bij 
doen 

In met te grote porties opdie
nen met een enigszins koele 
Cóte du Rhone En weest met te 
bescheiden, de Zonnekoning 
was er dol op 
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— Op 23, 24 en 25 juni test „Paljas Produkties" haar nieuwste 
produktie uit: NIE ME MIJ naar „The Man Himself" van Alan Drury. 
Alex Willequet vertaalde en bewerkte het stuk, Arnold Willems speelt 
de enige rol. 

„Nie me mij" voert een magazijnier ten tonele die duidelijk maakt 
hoe volgens hem de maatschappij moet funktioneren. Racisme, neo-
fascisme, orde, bloed en bodem, zo ziet hij het. Een jammer genoeg 
zéér aktueel stuk! 

Try-out van ,,N(e me mij" in Teater Paljas, Filomenastraat 25 te 
Antwerpen-Zurenborg, telkens om 20u.30. Best reserveren 03/ 
218.65.56 en 218.51.38. 

— De Nederlandstalige sociaal-kulturele raad van Schaarbeek en 
het trefcentrum ,,De Kriekelaar" organiseren op 24 juni vanaf 19u.30 
een FREE-PODIUM, in de tuin van het trefcentrum, Gallaitstraat 78 te 
Schaarbeek. Diegenen die hun talenten willen botvieren kunnen nog 
inschrijven bij Guy De Groote, 02/216.12.30. De hongerigen kunnen 
voor 300,- deelnemen aan een barbecue. 

— Op vrijdag 24 juni om 20u. voeren de drie winnende laureaten van 
de eerste monologenwedstrijd van Playerwater vzw hun winnende 
MONOLOOG op in kafee-teater Playerwater, Oudstrijdersstraat 81, 
2920 Kapelle-op-den-Bos. De laureaten zijn: Roel Denijn, Ivo Ceule-
mans en Jef De Smedt. 

— ,,Toespraak van Rode Peter (eens aap) tot de hooggeachte 
dames en heren" van FRANZ KAFKA door Jo Gevers, wordt op 25 
juni opgevoerd in het Vlaams Kultureel Centrum, Korte Kruisstraat 3 te 
Gent, om 20u. 

— PAUL RANS speelt luit, zingt liederen en balladen tijdens een 
aperitiefkoncert op zondag 26juli om 11u.00 in de konferentiezaal van 
het kultureel centrum ,,De zandloper". Kaasmarkt 75, 1810 Wemmei. 

— ZES UIT ZEEUWS VLAANDEREN is de titel van een tentoonstel
ling die tot 26 juni loopt in het Museum Leon De Smet, Museumlaan 
18, 9831 Deurle. Er wordt werk getoond van Marle-José De Cock, 
Liesbeth Hulser, Riet Korbee-Arnold, Kaza Poorter, Joke Van Kalveren 
en Jenneke Weyland. Open in de week van 14 tot 18u., op zon- en 
feestdagen van 10 tot 12u. en van 14 tot 19u. Gesloten op maandag en 
vrijdag. 

— HET MASKER, een tentoonstelling met werk van René Buggen-
hout, Francis De Bolle, Etienne De Vis, Alex Ketele, Octave Landuyt, 
Guy Leclercq, Erik Leon, Frans Minnaert, Paul Renlere, Roger 
Sommeville, Imelda Van Kerkhoven en Godfried Vervisch is tot 26juni 
te bezichtigen in kasteel „Nederloo", Postweg 265,1712 Sint-Pleters-
Leeuw. 

— Het IJzerbedevaartkomitee 
en het stadsbestjuur van Diks-
muide organiseren een tentoon
stelling rond het werk van KA-
THE KOLLWITZ. Kathe Kollwitz 
(1867-1945) was een Duitse ek-
spressioniste die haar zoon Peter 
op 23 oktober 1914 nabij Diks-
muide verloor. Tevens stelt Raf 
Seys zijn boek ,,Kathe Kollwitz in 
Vlaanderen" voor. De tentoon
stelling gaat door in de IJzerto-
ren. 

Werk van Kathe Kollwitz in de 
IJzertoren. 

— De vrienden van het ,,Vlaamse huis De Veldbloem", Hoge 
Averijstraat 5 in Ertvelde, richten een tentoonstelling in van schilderij
en van kunstschilder GEORGES STEEL. De tentoonstelling is toegan
kelijk woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 17u., zaterdag vanaf 
14u. en zondag vanaf lOu. De ekspositie loopt van 2juli tot en met 21 
augustus. 

— In de voormalige St.Nikolaaskerk van Neder-Over-Heembeek is tot 
10 juli werk te bekijken van JEAN-REMY VAN DER LOOVEN. Alle 
dagen open van 15 tot 19u. Gesloten op maandagen en feestdagen. 

— In het Frans Hals Museum in Haarlem (NI) is nog tot 17 juli een 
interessante tentoonstelling te zien over de geschiedenis van DE 
SCHUTTERIJ tussen 1580 en 1680. De tentoonstelling telt ongeveer 
vijftig schilderijen, waaronder vijf van Frans Hals, die onlangs geres
taureerd zijn. Behalve de schuttersstukken omvat de verzameling van 
het museum ook nog schilderijen uit de Haarlemse school, verschillen
de stijlkamers, een oude apothekersinventaris, een 18e eeuws pop
penhuis, Haarlems zilver, porselein, glas, gildevoorwerpen, munten 
en penningen. Adres: Groot Heilighland 62 in 2011 ES Haarlem, tel.: 
00/31 23.31.91.80. 

Voor meer inlichtingen kan u ook terecht bij het Nederlands Buro 
voor Toerisme: 02/512.44.09. 

— De tentoonstelling van het INTERNATIONAAL KARTOONFES-
TiVAL Knokke-Heist is tot 4 september, dagelijks van 11 tot 19u. 
toegankelijk in de ,,Humorhall Laguna Beach". Uit ruim 4.900 
kartoons uit 54 landen werden er 700 geselekteerd. Meer info: vzw 
Humorstad, 050/60.61.85. 

Samenstelling t.s. 

-4Mj 
Torhout-Werchter op 2 & 3 juli 

Alweer 
een klasse-affiche 

WERCHTER — „Ook dit jaar hebben we weer 
geluk gehad", zegt Herman Schueremans, ,,in de 
zin dat we erg snel een aantal van de favorieten op 
onze lijstjes hebben kunnen vastleggen." 

HET motto van vorig jaar, 
meer nieuwe groepen 
durven programmeren, is 

daarenboven niet verdwenen, 
hoewel we dit jaar ingezien heb
ben dat het bijzonder moeilijk is 
om jonge groepen te vinden die 
én op plaat én op het podium 
overtuigen. 

10.000 Maniacs en Ziggy Mar-
ley zijn twee van dergelijke neo
fieten. 10.000 Maniacs, een Ame
rikaanse groep die voor de eerste 
maal hier zal optreden met een 
zangeres die iet of wat aan Debby 
Harry (Blondie) doet denken. Ze 
hebben ,,het" die Maniacs, goeie 
songs en een vrouw op het po
dium. Ziggy Marley and the Melo-
dymakers, Ziggy, zoon van zijn 
vader, die onlangs een nieuwe en 
goeie plaat heeft uitgebracht zal 
moeten bewijzen dat hij ,,live" 
ook hetzelfde respekt verdient. 
Carmel bewees met haar optre
den in Brussel dat de gedreven
heid, de uitstraling een optreden 
aanzienlijk dynamischer maken 

RIGHTS LIGHTS, BIG CITY is 
een roman van Jay Mclner-
ney (in het Nederlands bij 

Kluwer, Deurne) en werd verfilmd 
door James Bridges, met de Kana-
dees Michael J. Fox in de hoofdrol. 
Fox werd vooral bekend door zijn 
televisiewerk in de hitserie Family 
Ties (nu reeds aan zijn 7de Ameri-

Sting, de halfgod. 

dan haar platen die doorgaans 
nogal intimistisch zijn. 

Bamba en halfgod 
Los Lobos, de perfekte kombi-

natie van kwaliteit en het juke
box-element. Met kaskraker ,,La 
Bamba" zal Los Lobos ook de 
laatste rijen op de weide beroe
ren. 

John Hiatt, niet tevreden over 
zijn eerste TW-ervaring (1984) 
mag revanche nemen. Hij is de 
perfekte zanger-liedjesdichter. 
Inxs, een groep voor alle publiek: 
van disco-freaks tot de echte 
rockfans. Bryan Adams, festival-
muziek bij uitstek. 

Sting tenslotte, de mooie half
god, één van de weinige artiesten 
die een supergroep (The Police) 
verlaat zonder erbij ten onder te 
gaan. 

Torhout op 2 juli en Werchter 
op... juist ja. De start is telkens 
rond IOu.20, tickets zijn in voor
verkoop 100 Bfr. voordeliger dan 
aan de kassa, nl. 850 Bfr. 

(Als je de weg niet vindt, schaf 
je dan een Db-metertje aan en 
zoeken maar...) 

Maarten De Ceulaer 

NIEUW 
IN DE BIOS 

kaans seizoen bezig) en met de film 
Back to the Future, een Speilberg-
produktie die in 1985 een kaskraker 
werd. Teen Wolf was gewoon met 
goed. Light of Day niet om aan te 
zien en met The secret of my succes 
ging het gelukkig ietwat beter. Fox 
zou moeten leren welke rollen hij wel 
dan niet moet aanpakken, want ook 
deze film is een verschrikking. Jamie 
Conway (Fox) wordt in de steek gela
ten door zijn vrouw Amanda {Phoebe 
Gates — waarvoor ik géén enkele 
traan zou laten) en treurt daarbij nog 
steeds om de dood van zijn moeder 
(een verschrikkelijke Dianne Wiest). 
Zijn beste vriend, een fuivende rijk
aard Tod Allagash (Kiefer Sutherland) 
sleept hem mee in een leven van 
vrouwen, zuipen en drugs. Na een 
dag van wel tien streepjes coke, en
kele flessen wijn en de nodige dubbe
le wodka's, naast nog wat valium, 
krijgt onze held enkel een lichte neus
bloeding of was hij nu zo gekrompen ? 
Ik weet het met, de tranen van het 
lachen om deze dramatische film 
hebben me waarschijnlijk belet goed 
te zien. 

Shy People van Andrei Konchalov-
sky is een der voorlopige hoogtepun
ten in de carrière van aktrice Barbara 
Hershey, die een Oscar verdiende 
met Hannah en her sisters en vorig 
jaar in Cannes beste aktnce werd 
voor deze Shy People. Dit jaar bracht 
Cannes een nieuwe bekroning voor 
haar rol in de film van Chris Menges, 

die waarschijnlijk niet toevallig, de 
schitterende fotografie van Shy Peo
ple op zich nam. Haar tegenspeelster 
Jill Clayburgh vemeri internationale 
bekendheid in 1978 met An unmar
ried woman en wist sindsdien niet zo 
veel goeds meer te versieren. Totdat 
deze film zich aandiende. 

Diane Sullivan (Clayburgh) is freel
ance joernaliste voor de betere New 
Yorkse bladen, is gescheiden en 
heeft een dochter, Grace (Martha 
Plimpton), die samen met haar woont 
in een luxueuze flat in Manhattan. Ze 
ontdekt dat haar dochter slaapt met 
haar vroegere minnaar en dat ze aan 
drugs is. Dat is de aanleiding om haar 
mee te vragen op een reportage — op 
zoek naar haar roots — naar de 
moerassen van Louisiana om daar 
verre familieleden te zoeken. Daar 
zou een broer van haar grootvader, 
toen hij gezocht werd door de wet, 
zijn toevlucht hebben gezocht, diep in 
de moerassen bij de Cajun-mensen. 

Ze belanden m Sullivantown, of wat 

er van resteert en logeren bij Ruth 
(Barbare Hershey) een slonzige 
vrouw, die op haar 12de de tweede 
vrouw werd van ouwe Joe. Ruth 
woont midden in het moerasgebied, 
samen met haar drie zoons (waar bij 
twee een steekje van los is) en een 
schoondochter die in venwachting is. 
Een vierde zoon — die naar de stad 
trok — is dood voor haar. De spannin
gen groeien als de moderne wereld 
naar deze primitieve toestanden komt 
en zullen uiteindelijk eindigen in een 
gewelddadige konfrontatie met het 
verleden. Hershey is zoals gezegd: 
subliem dochter, dochter Plimpton is 
gewoon schitterend irritant (net zoals 
ze was In The Mosquito Coast, als 
dochter van een predikant), Clay
burgh kwijt zich goed van haar taak 
en Mare Winningham als schoon
dochter is zeer sterk. Als de film op 
affiche komt zul je je wel moeten 
haasten, want hij zal er niet lang 
blijven. Dat is het drama van heel 
goeie films dikwijls. 

Willem Sneer 

Jill Clayburgh in de mooie Shy People, 
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Frans Van Isacker schrijft 

Kroniek van een meedogenloze eeuw 
Respekt voor onze oud-professor (Deontologie) 

Frans Van Isacker is te groot om hem ervan te 
verdenken dat hij de Vlaamse Letteren met een 
barok breiwerk heeft bedacht, maar de titel,,Ave
rechts Verloop" en vooral de inhoud, — wat een 
waardevol weef werk! —, doen mij denken aan het 
tikken van de naald, behoedzaam zoals tussen de 
vingers van vaardige handen, één rechts, één ave
rechts. 

DEZE roman, historische 
draden met lange naal
den dooreengewerkt tot 

één logisch en samenhangend 
geheel, is een uiterst intellektueel 
en eerlijk pleidooi pro domo, voor 
de onvergetelijke vader Philip 
Van Isacker die in het interbellum 
een merkwaardige politieke kar-
rière wist op te bouwen. Het is in 
grote lijnen het levensverhaal van 
vader Van Isacker die in het boek 
de schuilnaam Rodolf Huyge-
baert meekrijgt. 

Autobiografisch 
De achterkaft van dit boek 

heeft het ten onrechte over „een 
nauwelijks verhulde autobiografi
sche roman". Afgezien van enke
le zeldzame fragmenten zoals het 
ontroerend eerste hoofdstuk ,,De 
sterrenregen", waarin de auteur 
verwijst naar de moord op zijn 
vrouw, nu zovele jaren geleden, 
is deze roman veel meer een 
beschrijving van de karrière van 
vader Van Isacker. Zeg maar: 
politieke mémoires, geschreven 
door de hand van de zoon. 

Het autobiografische beperkt 
zich tot herinneringen uit de kin
derjaren en tot twee keer toe, de 
dramatische wending in het leven 
van de auteur. 

,,Kort nadien, in een vochtige 
maar zachte decembernacht, net 
voor het licht weer zou gaan 
groeien, verdween Isabel voor
goed, dichtbij huis aan de linker
oever van de Dijle. Daarmee nam 
Ludovic Ledoux' (in wie wij de 
auteur herkennen) eerste leven in 
deze onzalige eeuw meteen een 
einde." (biz. 10). 

Of verderop in het boek, de 
verwijzing naar Herbert Huyge-
baert (in wie alweer de auteur!) 
en de familiale banden. ,,Straks 
hand in hand, samen naar de 
kostschool, later samen naar de 
universiteit, het leger, de balie, 
trouwen op dezelfde dag, met 
twee gezusters, een tweeling, 
tweemaal hand in hand. Tot van 
de acht handen er twee zouden 
verdwijnen op een kille avond in 
december langs de boord van de 
rivier." biz. 119). 

Torhoutse 
Volksspelen 

Eigenlijk begint het verhaal in 
het Westvlaamse Torhout, „al
leen vermaard om zijn jaarlijkse 
paardenmarkt" (biz. 16, dat was 
dus lang voor Torhout-Werchter), 
waar ,,in het voorlaatste decen
nium van de vorige eeuw ene 
Rodolg Huygebaert werd gebo
ren" (biz. 17). De jonge Rodolf 
verhuist van Torhout naar Turn
hout waar de geest blijkbaar hele
maal anders is: „...anders dan in 
de Westvlaamse colleges, waar 
de leerlingen veelal werden ge
terroriseerd door een door de 
band vlaamshatende clerus. Het 
gebruik bijvoorbeeld van het sig
num inderdaad een teken in vele 
betekenissen van het woord, dat 
de leerlingen aan elkaar doorga
ven telkens als ze een van hun 
vriendjes erop betrapten Neder

lands te spreken; het beg ruik van 
deze georganiseerde verklikking 
was totaal onbekend in Turn
hout." (biz. 18). De auteur ziet in 
dit gegeven een verklaring voor 
het feit dat Rodolf Huygebaert 
later „minder heftig, minder ro
mantisch, minder doordrongen 
van de manie om Vlaanderen 
maar steeds^^en enkel als ver
volgd en verstoten te voelen", 
zich nooit „als een grievenflamin-
gant heeft aangesteld, maar dat 
hij zoals in alles, een uiterst beza
digd man bleef en zich nooit liet 
overhalen tot nationalistische 
buitenissigheden." (b\z. 19). 

Van meetaf aan zijn ook de 
banden met Frans Van Cauwe-
laert duidelijk (,,een vroegere stu
diekameraad", biz. 25). Rodolf 
heeft er zijn benoeming tot stu
diemeester te Ath aan te danken. 
Over politieke benoemingen : 
„Had de nauwgezette Rodolf 
Huygebaert toen echter kunnen 
vermoeden tot welke wansmake
lijke karikatuur deze gewoonte 

Frans Van Isacker, behoedzaam zoals het getik van breinaalden, 
één rechtds, één averechts... 

zou verwilderen, dan zou hij ze
ker met afschuw de steun van 
een met macht beklede studieka
meraad vermeden hebben" (biz. 
25). Wij vernemen iets meer over 
de vriendschap van Rodolf met 
Oscar de Gruyter en de dichter 
René Declercq, over de drie 
kraaiende hanen, over ,,een idea
listische koewachter uit de streek 
van Torhout, Cyriel van Hau-
waert" (biz. 27)... 

Studieicringen 

Zeer uitvoerig belicht Van Isa
cker de eerste wereldoorlog. Hoe 
de Duitsers schromelijk onder
schat werden maar toch doorbra
ken. Bewondering is er voor ko
ning Albert, ,,de enige die dicht 
bij zijn soldaten bleef, bij wijze 
van spreken vlak achter de front
lijn, dit tot grote ergernis van zijn 
ministers die aanvankelijk de 
deur van zijn burgervilla in de 
duinen van De Panne platliepen 
om hem ertoe over te halen hen 
te volgen naar Le Havre, veel 
veiliger en buiten het bereik van 
welk kanon ook." (biz. 38). Enige 
verwantschap met wat zich een 
kwarteeuw later voordeed met 
koning Leopold lil en de ministers 
te Londen is hier beslist op z'n 
plaats. ,,Evenmin kon Rodolf 
toen vermoeden dat hij later nog 
veel met die koning zou te doen 
hebben en dat hij hem zou appre
ciëren als een nauwgezet en ui
terst plichtsbewust man." 

(lees door biz. 16) 

Philip Van Isacker 

Prins der Passieven 
.Averechts Verioop" is grotendeels het le

vensverhaal van de Vlaamse politikus Philip 
Van Isacker (^ Torhout, lê december 1884 — 
Brussel, 11 maart 1961). Om dit boek tenvolle te 
kunnen smaken is het wenselijk de karrière van 
deze Prins der Passieven te volgen. 

PHILiP VAN ISACKER 
Pfomoveenjö in 1908 
aan de Leuvense Uni

versiteit (Wijsbegeerte e*i Let
teren) £igenfijk werd hij hjer-
bïi geïnspireerd door „een 
verre oom, Qodefroid Kurth, 
die aan de tyikse rijksun<ver» 
sïtelt Gescbfedents doceer
de" ibtz, S5). 

Qodefmid Kurttt (1847-
1916) was eert (nöf te weinig 
gekend) hfstorfkus die o.m. 
een boeiend werk schreef 
over het ontstaan van de Bel
gische taalgrens, „L'orfgme 
de ta fronttere tingutstiqm en 
Belgique" {ia§5-189S) In de 
laatste jaren van zijn leven 
werd Godefroid Kurth djrek-
teuf van het Befgisch tnstituut 
te Rome, waar Phflip Van Isa
cker zich trouwens verder zou 
bekwamen ats histonkus 

von Blsslng 
Een tijdiarvQ was Van Isa

cker ateneumteraar Zfjn intre
de m de Vtaamse bewegtng 
deed hij op 3 januari 1916 
toen hij samen met o m 
,,kraafende haan" Louts 
Franck, boezemvriend Mau-
nts Sabbe en August Vemtey-
ten een schrijven aan Von Bis-

Phihp Van Isacker, pmsieve 
prms? 

sing richtte waarbi| stefJing 
werd genomen tegen een 
Viaamse universiteit onder 
Duits vaandel Goeverneur-
generaal Von Sissing had im
mers, weeiicht om puur dema
gogische en pro-Duitse rede
nen, de Vtaamse eis van de 
aktivisten m.b.t de verneder-

iandsing van de Gentse unj-
versitett verwerkelijkt (ope
ning in oktober 1916), maar 
daartegenover hadden de zo
genaamde ,,passieven" (w o. 
Van Isacker) hun reserves ge
toond 

Maar ..niettegenstaande 
zijn handtekening op dte brief, 
ontving Rodolf een tiental da
gen later (13 januari 1916?) 
een verzoek van Lodewijii 
Dosfel (nvdr • die Recbïen do
ceerde) om een leerstoel Mo
derne Geschiedenis aan de 
vernederlandste universiteit te 
aanvaarden " (btz 44) 

Tussen staat 
en voik 

Hl] weigerde „Principieel 
keur ik elk acitivisme af " (btz 
44) Ongetwijfeld zal het een 
verscheurende keuze ge
weest zfjn, gezien het respekt 
voor Dosfel en de oude droom 
van de verwezenlijking van 
een Vtaamse untversltett. 
„Wel hielden Rodolf en Mau-
rits er een etiket aan over. 
l\Aensen zoals zij die princi
pieel weigerden met de acti
visten mee te doen werden 
spoedig de passteven ge
noemd " (biz. 44) 

Dramatische periode m het 
(even van de jonge Van isa
cker, zoals verwoord door wij
len prof Theo Luyckx ,,De 
oprichting van deze Vlaamse 
Universiteit, waarvoor reeds 
zo lang was geijverd, stekte tal 
van Vlaamsgezinden vooreen 

dilemma." (.Politieke Ge
schiedenis van België, biz, 
276) 

Na de oorlog werd Phiiip 
Van isacker volksvertegen
woordiger voor de katoiieke 
partij. HIJ bleef het van 1919 
tot 193S, bijna twinttg jaar 
Van 1921 tot 1938 was hij ook 
gemeenteraadslid te Meche-
len in 1921 doktoreerde hij 
als jurist Gedurende meerder 
jaren was hij aktief aan de 
balie 

Geheel onverwacht werd hij 
onder eerste minister Renkin 
opgenomen tn het kabinet 
Vanaf 5 juni 1931 was hij mi
nister van Vervoer (tot 23 mei 
1932) Na de val van het kabi
net van de katoiiek Jules ften-
km keerde htj op 17 december 
1932, onder eerste minister 
Charles de Broqueville (Kat.) 
terug als minister voor Nijver
heid en Arbeid Sedert 10 ja
nuari 1934 werd hij minister 
voor Arbeid en Sociale Voor
zorg Onder eerste minister 
Georges Theunts (ĵ anaf 20 
november 1934) beheerde 
Van Isacker het departement 
van Ekonomische Zaken 
Overigens was hij sedert 14 
januari 1933 mterimaris op 
Openbare Werken Op 13 
maart 1935 werd hij ook minis
ter van Opentjare Werken 
Onder Paul Van Zeeland 
(twee regeringen) bleef hij mi
nister van Ekonomische Za
ken (1935-1936, 1936-1937) 
Posthuum verscheen van Phi
lip Van Isacker m 1953 het 
werk „Tussen Staat en Volk" 

L. Demedts 
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V\/i\ 
(vervolg van biz. 15) 

Kroniek van een 
meedogenloze eeuw 

Roldolf neemt evenwel initiatief 
tijdens deze oorlogsjaren. Samen 
met zijn vrijzinnige vriend Maurits 
Sabbe, richt hij het komitee der 
volksvoordrachten op (bIz. 40). 
Uiteraard wordt ook de protest
brief van von Bissing aangehaald 
(bIz. 43) en voorts verduidelijkt de 
auteur de houding van zijn vader 
als „passieve". Hoewel Van Isa-
cker zich scherp afzet tegenover 
de Aktivisten (en naar ons oor
deel: té scherp), toch wordt dit 
nooit hatelijk. Eerder lijkt het hoe-
Ie, berekende ,,real-politik". Ro-
dolf besluit uiteindelijk vanuit de 
vriendenkringen een studiekring 
op te richten, waarbij men iedere 
vorm van aktivisme zou vermij
den en reeds een plan van politie
ke aktie voor de na de oorlog zou 
voorbereiden (bIz. 49 e.v.). Weer 
is duidelijk dat Rodolf niets moet 
weten van de aktivisten (zeg 
maar, de harde Vlaamsgezinde 
lijn). Toch is het boek eerlijk waar 
het stelt: ,,De activistenjacht was 
al begonnen en zij zou het land 
bijna evenveel en langer kwaad 
doen dan het activisme zelf." 
(bIz. 60). Repressie anno 1918... 

Volksvertegen
woordiger 

En zo start de karrière van 
Rodolof Huygebaert in 1919, als 
hij door zijn vriend Van Cauwe-
laert gevraagd wordt om op de 
lijst te komen... en meteen wordt 
verkozen. Men blijkt zelfs enorm 
te hebben moeten aandringen 
om Rodolf op een verkiesbare 
plaats te krijgen: „nu zouden ze 
mekaar voor een verkiesbare 
plaats vermoorden en toen speel
den ze verstoppertje om ze toch 
maar niet te krijgen." (bIz. 67). De 
auteur zal ons tjegrijpen als we 
dit inderdaad niet kunnen gelo
ven. De kersverse volksvertegen
woordiger ontmoet later kardi
naal Mercier (bIz. 70) en deze 
ontmoeting was beslist minder 
hartelijk dan die van aartsbis
schop en kardinaal Godfried Dan-
neels toen hij recent KV Meche-
len ontving. 

Er komt ook een vleugje Me-
chelse dorpspolitiek in het werk 
voor (bIz. 76) en het blijkt verder 
dat een politiek mandaat in die 
jaren beslist niet rendabel was: 
de jonge volksvertegenwoordiger 
zal zich verplicht om als 35-jarige 
opnieuw naar de universiteit te 
gaan en de studie van het Recht 
aan te vatten om advokaat te 
worden (bIz. 79). 

De advokatuur 
In het hoofdstuk ,,Strabisme 

met een juridisch staartje" wordt 
de advokatuur trouwens grondig 
en sterk anekdotisch belicht. Het 
is de advokatuur (en ook de ma
gistratuur) van het interbellum. 
De auteur, zelf jurist, legt woor
den in de mond van de Stafhou
der die wel profetisch lijken: 
,,Zoals het er tegenwoordig aan 
toegaat is het toch geen leven. 
Die jonge mensen van nu hollen 
van de ene instantie naar de 
andere. Er zijn er hier die de 
rechtbank en een paar vredege-
rechten aandoen en nog dezelfde 
voormiddag naar het hof rennen. 
Lieve deugd, wat voor een leven, 
allemaal de schuld van de auto
mobiel. " (bIz. 89). 

Rodolf kent weldra het klappen 
van de zweep. Hij blijkt een man 
te zijn die van tradities houdt 
want zijn vierde kind krijgt de 
naam Yvo mee, ,,ter ere van de 
patroon van Rodolfs advocaten-
korporatie" (bIz. 96). 

Minister 
En dan plots, tot zijn eigen 

verrassing, zal Rodolf minister 
worden. Hij leert het wereldje dan 
ook beter en beter kennen. Waar
dering is er bij. Voor justitieminis
ter Vandervelde, socialist, wiens 
weigering, na de eerste terdood
veroordelingen van aktivisten, 
om te doodstraf te voltrekken, 
tenzeerste wordt onderlijnd. 
Raak: „Zijn opvolgers na de 
Tweede Wereldoorlog waren niet 
meer zo principieel en startten, 
met de weigering het eerste ge-
nadeverzoek te ondertekenen, 
een reeks van tweehonderd 
tweeënveertig door rechters be
volen executies waardoor België 
gedurende lange tijd de trieste 

eer van een eerste plaats in het 
Guiness Book of Records ge
noot; pas na de komst van de 
Ayatollah Khomeini, werden ze 
van deze plaats verdreven." (bIz. 
104). 

Toch misschien een foutieve 
fase: staatsminister Vande Vyve-
re vormde ooit een homogeen 
katolleke regering: „...die het ne
gen dagen volhield" (bIz. 106). 
Voor zover ons bekend hield dit 
homogeen katoliek kabinet onder 
leiding van Alois Vande Vyvere 
slechts één dag stand (13 mei 
1925). Over dit merkwaardig re-
kort schreef wijlen prof. Theo 
Luyckx: ,,Op 13 mei 1925 stelde 
de nieuwe formateur Vande Vy
vere een homogeen katholiek ka
binet samen, dat echter onmid

dellijk in het parlement ten val 
werd gebracht." (Politieke Ge
schiedenis van België, bIz. 313). 

Tenslotte leren we ook veel 
zaken bij over de ministerloop
baan van Rodolf Huygebaert. Zijn 
ontmoetingen met Woeste of Van 
Cauwelaert, zijn inbreng in de 
nationale politiek enz... Evenwel 
blijft ook steeds centraal: zijn 
gezin. 

IVIeedogenloze 
eeuw 

Frans Van Isacker heeft met dit 
boek een kroniek van een mee
dogenloze eeuw willen brengen 
(dit is trouwens de ondertitel van 
het boek). Hij is daarin op merk
waardige wijze in geslaagd ver
mits het boek op het scherp van 
twee elementen is opgebouwd. 
Enerzijds, de roman en ander
zijds de dokumentaire. Als ro
manschrijver getuigt Van Isacker 
van een zeer goede en vlotte stijl
en stielkennis. Als kronikeur is hij 

zeer nauwgezet en uiterst eerlijk 
te werk gegaan. 

Kortom, ,.Averechts Verloop" 
is een boeiend werk dat een 
beeld geeft uit het interbellum dat 
doet denken aan van die oude, 
mooie foto's. Zeer mooi is ook de 
slotzin die de tweede wereldoor
log aankondigt: ,,...toch stond in 
de sterren van deze meedogenlo
ze eeuw geschreven dat alles 
onherroepelijk op komst was." 
(156). De lezer mag alleen maar 
hopen dat Frans Van Isacker in 
deze zin verder schrijft en ons in 
de toekomst nog aangenaam ver
rast met een mogelijk vervolg op 
deze eerste ,,Kroniek van een 
meedogenloze eeuw". 

Lieven Demedts 

— Averechts Verloop. Kroniek van 
een meedogenloze eeuw. Frans 
Van Isacker. Ultg. HouteKiet, Ant
werpen, 1988. 156 bIz., 498 fr. 

Schiltz breekt lans 

Boekenprijs en 
gesciiieclenisonderriclit 
Vrijdagavond was vice-eerste minister Hugo 

Schiltz gastspreker t.g.v. de heropening van de 
vernieuwde Antwerpse Standaard Boel<handel. 

De VU-minister greep de kans te baat om iets 
meer te zeggen dan de klassieke felicitatietermen. 

H IJ herinnerde aan de be
langrijke rol die de Stan
daard Boekhandel speel

de in de Vlaamse ontvoogdings-
strijd en hij riep de verantwoorde
lijken op dit te blijven doen, ,,niet 
in het minst omdat het geschie-
denisonderricht in het sekundair 

onderwijs sinds jaren op een laag 
pitje staat, helaas.". 

Grootstad-kinderen 
Een behoorlijke dosis histo

risch inzicht is, aldus Hugo 
Schiltz, nochtans onontboorlijk 

voor het kritisch begrijpen van de 
wereld van vandaag. ,,Mensen 
die de geschiedenis van hun ei
gen volk niet meer kennen, zijn 
immers als kinderen uit de groot
stad die menen dat eieren in de 
supermarkt gemaakt worden." 
Precies ook daarom hebben 
boekhandels en boeken een zeer 
grote aanvullende taak te vervul
len. Kritisch-populaire en verha
lende geschiedschrijving mag 
zich trouwens verheugen in een 
groeiende kopersmarkt. 

Schiltz verklaarde ook dat de 
Volksunie graag de eis van de 
Vlaamse boekhandelaars voor 

een vaste boekenprijs zal steu
nen. 

,,Boekhandels zijn gevaarlijk, 
daarom hou ik er ook van", be
kende de vice-premier. Boekhan
dels zijn immers onweerstaan
baar: wie er binnenloopt en even 
begint rond te kijken, ontsnapt 
niet makkelijk aan de verleiding 
om de boodschappentas zwaar
der, maar de beurs lichter te 
maken. Boeken voeren hem mee 
naar idyllische eilanden, naar 
evaringen van weleer, naar de 
planten in zijn tuin en zelfs naar 
de koele realiteit van de staatsfi-
nanciën. 

Hugo Schiltz besloot filoso
fisch, want zolang er schrijvers, 
uitgevers en boekhandels zijn, is 
er hoop. ,,De dag immers dat 
men begint met het verbranden 
en verbannen van boeken, dreigt 
het gevaar dat men eindigt met 
het verbranden en verbannen 
van mensen...". 

Antoine Wiertz, schrijver 

Fabels en gruwels 
l\/let de nogal pretentieuze titel Een vonk van 

Genie werd onlangs het Wiertzmuseum te Brussel, 
het debuutwerk, van de zich achter het pseudoniem 
Antoine Wiertz verbergende Westelse notariszoon 
Jan Vander Laenen, op de markt gebracht. Waarom 
Antoine Wiertz? Wiertz was de schilder (Antoine 
Wiertzmuseum, Vautierstraat 62, 1040 Brussel. De 
Vautierstraat is een zijstraat van de Wiertzstraat) van 
de meest bizarre doeken en ook wel de meest 
immense uit de ,,Belgische" schilderkunst. 

N heeft Antoine Wiertz, de 
schrijver, hier dan banden 
mee? In ieder geval met 

het bizarre. Maar waarschijnlijk 
gaat het om een spielerei van de 
auteur, die naast kunsthistorikus 
ook beëdigd vertaler Italiaans is. 

Uitgekookt 
Dit verrassend debuut telt zes 

korte verhalen, waarin de plaats 
van handeling meestal Italië of 
België is. 

Waar Wiertz schrijft in de ou
derwetse, romantische traditie — 
met een voorkeur voor het maka-
bere, heeft hij soms ook de nei
ging tot het overmatig gebruik 
van reeds lang overleden bijvoe
glijke naamwoorden. Zijn de ver
halen vlot geschreven en verras
send, ze zijn niet allemaal even 
sterk en soms zou er wat meer 
aandacht moeten besteed aan 
stijl en struktuur, maar dit zijn 
maar opmerkingen omdat je als 

kritikus nu eenmaal opmerkingen 
moet maken. 

In het titelverhaal, dat wordt 
verteld op het terras van een 
Brussels café — waar nogal wat 
eigenaardige types rondhangen, 
en dat zich hoofdzakelijk afspeelt 
op reis, zeult een vrouw haar 
dochter (?) en de uitgekookte 
schedel van haar overleden echt
genoot mee door Europa — rei
zen die haar voordien verboden 
waren door diezelfde echtgenoot, 
die het nu allemaal met zijn holle 
ogen kan zien. Pervers detail is 
nog dat ook het dienstmeisje — 
gewezen minaris van de baas — 
wordt meegesleurd op deze 
tocht. 

Jan (Wiertz) Vander Laenen, een vonk van genie ? 

In ,,Antonia" wordt een schil
derij in het Gents museum tot 
leven gebracht op het Italiaanse 
platteland, waar Antonia leeft met 
haar vader, beiden verstoten 
door hun moeder/vrouw. De lang
zaam sluipende waanzin die uit
eindelijk naar de dood en het zéér 
verrassend slot leiden, is een 
zeer sterk literair staaltje. Met 
,.Terugkeer naar Verona" zitten 
we op de trein en diegenen die 
regelmatig lange treinreizen ma
ken, weten dat men soms de 
meest wilde en fantastische ver
halen gaat dromen, als men 
soest op de tonen van de ratelen
de wielen. 

IVIardi Gras 
Met .,De kwelling" dat in Brug

ge is gesitueerd, zijn we aan het 
meest Italiaanse verhaal van de 
bundel toe. terwijl ..Oberammer-
gau" de sterkste farce in het 
boek is. Het laatste verhaal ,.Mar-
di Gras" wordt verteld door drie 
gasten op de vooravond van het 
karnaval. Dit zijn drie verhalen, 
die net als in Boccacio's Deca-
merone gevat zijn in een raam
vertelling. Het ene al wat boeien
der dan het andere, maar net 
zoals het hele boek, zitten ze vol 
verwijzingen naar opera's, beeld
houwwerken, schilderijen, klas
sieke muziek. 

Voor de lezer die dat er alle
maal kan uithalen is er een nieu
we verteller geboren: Antoine 
Wiertz. een naam om te onthou
den. 

— Een vonk van genie (Fabels & 
Gruwels), Antoine Wiertz. Genaaid. 
172 bIz. Uitg. Facet nv, Antwerpen. 
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In het teken van de bal en... de knuppel 

Van Engeland blijft niets meer over 
Het Europees voetbalkampioenschap is in zijn 

beslissende fase getreden. De aandacht wordt nu 
toegespitst op het spel. In de eerste ronde was dat 
niet altijd het geval. De Engelse supporters legden 
immers hun groot examen af: kon men het in 
overweging nemen de klubelftallen van hun land 
opnieuw toe te laten tot de Europacups? Het ant
woord was vlug gegeven: neen. Nu niet en waar
schijnlijk overmorgen ook nog niet. Het kwaad zit 
diep geworteld en er zullen bekwame dokters nodig 
zijn om deze kanker te genezen. 

TOCH zou het verkeerd zijn 
alleen de Engelsen met 
de vinger te wijzen. Hun 

reputatie was de bliksemafleider 
voor het niet minder angstaanja
gende gedrag van benden Duitse 
supporters. Want zoveel staat 
vast: de problemen breiden zich 
uit. De wandaden worden immers 
niet langer noodzakelijk rond het 
veld gepleegd. De binnenstad is 
een geliefd slagveld gewoden. In 
Dusseldorf werd voor miljoenen 
materiële schade aangericht. 
Zoals werd gevreesd. En dit on
danks Duitsland een indrukwek
kende en geoefende politiemacht 
op de been had gebracht. Maar 
toch sprak men na de eerste rond 
van een half sukses. Er waren 
geen doden gevallen. Het is in
derdaad ver gekomen met het 
voetbal. Margaret Thatcher bij
voorbeeld opende de top in To
ronto met publieke verontschuldi
gingen voor het wangedrag van 
haar onderdanen in Duitsland. 
Hoe lang zal en kan dit nog blij
ven duren? 

Een ramp én 
een volksfeest 

Over een mogelijke langdurige 
diskwalifikatie van het Engels 
voetbal heeft men zich op sportie
ve gronden niet te verontrusten. 
Het voetbal van het machtige Al
bion stelt niets meer voor. Het 
technisch onvermogen van meer
dere spelers steekt de ogen uit. 
De onbeholpenheid van de ver
dedigers was meelijwekkend. 

Wanneer de Engelse achter
spelers de bal in de voeten kre
gen dreigde er doelgevaar voor 
hun arme keeper... Desondanks 
proberen trainer en pers zichzelf 
wijs te maken dat hun land een 
voetbalgrootmacht was, is en al
tijd zal blijven. Nul op zes: dat 
was de balans. 

Misschien probeert toch eens 
een of ander'onverlaat uit deze 
ramp de voor de hand liggende 
konklusies te trekken. Engeland 
betaalt hoge tol voor de afwezig
heid van elke vorm van doordach
te of gestruktureerde jeugdoplei
ding. Voor het offeren van de 
techniek op het altaar van de 
fysiek. Na een lang en slopend 
seizoen zat nagenoeg iedereen 
door zijn beste krachten. Wat van 
de leren natuurlijk niet kon wor
den gezegd. 

Het merkwaardige samenraap
sel van hele en halve invallers 
(van Engelse en Schotse prof
teams) produceerde in Duitsland 
verrassingen aan de lopende 
band. Eerst schonken de uitver
korenen van Jacky Charlton hun 
land een nieuwe nationale feest
dag: 19 juni, de dag waarop Eire 
voor het eerst sinds meer dan 

vijfendertig jaar van Engeland 
won. 

Men moet Ier zijn om de bete
kenis van zo'n 1-0 resultaat te 

Ook de Russen vingen ap
plaus. Terecht. Zij voetbalden bij 
momenten met klasse. De aanhef 
tegen Nederland verliep moeilijk 
omdat men vooral niet wilde ver
liezen. Daarna volgden de on
buigzame leren maar tegen En
geland haalde de clubkern van 
Dynamo Kiev een hoog niveau. 
Rusland beschikt momenteel 
over een grote generatie die ech
ter nog geen sprekende sukses-
sen kon binnenhalen. Maar van 
het ongeïnspireerde robotvoetbal 
hebben ze definitief afgezien. 
Een sportieve perestroika dus... 

Te licht 
Voor de Spanjaarden is het EK 

op een halve en voor de Denen 

bevredigende start — niet zonder 
enige meeval overigens — maar 
kon zich daarna niet meer door
zetten. Te weinig gewicht, te wei
nig gestalte, te weinig kracht. 
Aan talent ontbrak het de ploeg, 
die nu wel drastisch zal worden 
verjongd, nochtans niet. 

Denemarken droop ook af met 
nul op zes. Een grote generatie 
stapt op en laat een leegte na. De 
verhoopte internationale onder
scheiding is uitgebleven. Altijd 
liep er wel wat mis. Vandaag 
geen geluk, morgen te weinig 
discipline en gisteren volkomen 
onberekenbaar. We hebben zo 
het gevoel dat de Denen op de 
eerstvolgende grote internationa
le afspraken zouden kunnen ont
breken. Morten Olsen, Soren Ler-

Oranje gooit grote ogen op het EK. Hier zowat de bloem van de elf(v.l.n.r.): Rijkaard, doelwachter Van 
Breukelen, Gullit en Mühren. 

kunnen vatten. Het triomferende 
Ierland vaardigde echter even
min voetbalartiesten af. Wel jon
gens die stuk voor stuk hun hoofd 
voor de bal wilden leggen. Kna
pen die er allen, en eigenlijk nog 
meer, voor over hadden. Moeilijk 
te bespelen blikken graniet die 
zich per definitie niet om de 
schoonheidsprijs bekommeren. 
Eigenlijk had Ierland de halve 
finales moeten halen. Tegen de 
Russen zat er een overwinning in 
en zonder een geluksgoal met 
sterke buitenspelgeur geraken 
ook de Hollanders niet voorbij 
deze hindernis. Zo had men het 
op het thuisfront ook begrepen 
want spelers en trainer wachtte in 
Dublin een onvergetelijk onthaal. 
Voetbal kan ook nog het feest van 
het volk zijn. Gelukkig. 

Klasse 
' .̂ e meest aangename zin 

verras'' n ook de Italianen. Zij 
brachteri jen jong, dinamisch en 
vaardig elftal in het veld. Een 
ploeg met grote toekomst die nog 
sterk kan groeien en nu al als de 
gedoodverfde favoriet van de 
Mundial van '90 mag worden 
aangewezen. De Italianen willen 
de traditie blijkbaar ombuigen. Zij 
speelden ongewoon offensief en 
bleken positief ingesteld. Zij wil
den eerst en vooral skoren en 
werden gedragen door een paar 
briljante individualiteiten. Zou de 
massale invoer van buitenlands 
toptalent in het Calcio dan toch 
ook gunstige gevolgen hebben 
voor de nationale ploeg? 

op een hele katastrofe uitge
draaid. Zeker in de resultaten. 
Minder in de spelkwaliteit. De 
ploeg van trainer Munoz nam een 

by. Preben Larssen en andere 
Frank Arnesens zijn aan het ein
de van hun latijn. Hun opvolgers 
zijn gegarandeerd niet van de

zelfde kwaliteit. Dat is jammer. 
Want de Denen waren in de voor
bije jaren een verademing voor 
het topvoetbal. Veel spektakel en 
avontuur binnen de lijn, veel kleur 
en sportiviteit achter de omhei
ning. Voetbal in zijn beste ge
daante. We zullen ze missen. 

De Hollanders niet natuurlijk. 
Want die bezitten een ploeg die 
normaliter nog meerdere jaren 
meekan. Gullit en Van Basten, de 
absolute topspelers van AC Mi
laan, hebben het beste nog voor 
zich. Beiden kunnen op hun een
tje, in een zeldzame flits, een 
wedstrijd beslissen. Nederland 
telt weer veel goede spelers die 
zich gesteund weten door een 
geestdriftig legioen. Alles schijnt 
opnieuw te kunnen. De Duitsers 
dachten na de eerste ronde niet 
anders. Na een pijnlijke start te
gen Italië — in normale omstan
digheden gaat die match verloren 
en daarmee uit — herstelde de 
Mannschaft zich geleidelijk. De 
tornooiploeg bij uitstek trad op
nieuw op de voorgrond. Uitgaan
de van veel discipline en toewij
ding zal Beckenljauer zijn elftal 
groeien. Spelers en trainer her
vonden hun zelfrespekt in een 
kampioenschap dat in zijn eerste 
fase inderdaad meer kwaliteit uit
straalde dan soortgelijke mat
chen in de Mundial. Omdat er 
nagenoeg geen kaf meer tussen 
het koren zat. Omdat er in norma
le omstandigheden — geen over
dreven hitte, geen abnormale 
hoogte — werd gespeeld en om
dat de arbitrage er mee door kon. 
Al zou men moeten weten dat 
geoefende linesman in soortgelij
ke matchen van kapitaal belang 
betere lijnrechters blijven dan 
topscheidsrechters die enkel 
voor de gelegenheid het vlagje 
vasthouden. 

Flandrien 

Walen rechten zich 

Claudy en Thierry 
Het geluk van onze 

Waalse konfraters kan 
niet op. Ze zijn de jong
ste jaren al niet veel ge
woon en wanneer er dan 
wat positiefs te melden 
valt verandert het klein
ste suksesje gemakkelijk 
in een heuse triomf. 

FORMULE 1 rijder Th. Bout-
sen is al een paar jaren de 
trots van het gemotoriseer

de zuiden van ons land. Niet 
onbegrijpelijk. Boutsen is een 
knaap die van aanpakken weet. 
Een doordouwer die er absoluut 
wil komen en die, als we de 
insiders mogen geloven, meer 
dan gewone aanleg bezit om in 
een bolide steenrijk te worden. 
Boutens heeft niets voor niets 
gekregen. Hij werd in zijn vak 
nooit verwend en moest werkelijk 
alles bewijzen. Dat heeft hij ge
daan. Met veel geduld en over
leg. Boutsen behoort bij de topvijf 
van het vliegende circus dat nu 
volledig door de McLaren Hon
da's worden gedomineerd en 
naar het heet zou Ferrari ernstig 
overwegen hem in te lijven. Wat 
in het milieu als een grote sportie
ve promotie zou worden be-

Een andere Waal die het goed deed was 5.000 m-loper Vincent 
Rousseau. Samen met ónze William Van Dijck zowat de enige 
uitblinkers op de Heizel-meeting. 

schouwd. Of hij ooit echt de spo
ren van Jakcy Ickx zal kunnen 
drukken moet nog worden afge
wacht maar inmiddels leven de 
autosportliefhebbers toch al weer 
in de euforie. 

Eindelijk? 
Ook Claudy Criquielion vond 

het tijd zich te melden. Hij had 
een ongelijk want we waren zo
waar aan zijn bestaan beginnen 
twijfelen. In de Midi Libre, één 

van die kleinere maar moeilijke 
rittenwedstrijden die de aanloop 
naar de Tour opvrolijken, bleek 
de taalgrensbewoner de sterkste 
van het lot. Dat schenkt nieuwe 
hoop in het vooruitzicht van de 
koers van het jaar. Niet dat Clau
dy plots een zegekandidaat zou 
zijn. Integendeel. Maar mis
schien eindigt er toch nog eens 
een Belg binnen de eerste tien en 
in deze magere rondejaren zou 
dit als een heus sukses worden 
beschouwd. 
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Het VU-parlIJbesluur deelt mee... 

Na afloop van het 
Volksunie-Partijbestuur 
van maandag 20 juni j.l. 
heeft algemeen voorzit
ter Jaak Gabriels volgen
de mededelingen ver
spreid ten behoeve van 
de pers... 

Bijzondere wet 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

besteedde uitvoerig aandacht aan de 
ontwerpwijzigingen van de bijzondere 
wet van '80. 

Gezien de hoogdringendheid l<an 
het Partijbestuur met de voorgestelde 
werkwijze instemmen, alhoewel de 
noodzakelijke fazering het globale fe
derale proces niet mag afremmen. 

Bemoedigend is dat de eerste faze 
reeds een wezenlijke vesterking en 
uitbreiding van de Gewest- en Ge
meenschapsbevoegdheden inhoudt. 

Terzake verwijst de Volksunie naar 
de voogdijregeling, waarbij de uitzon
deringen van '80 worden geschrapt, 
en de federalisering van de Openbare 
Werken. 

De tweede faze mag evenwel niet 
lang uitblijven. Inzake het weten
schappelijk onderzoek, het verdrags
recht en de buitenlandse handel, 
dient spoedig naar een maksimalise-
ring van de bevoegdheidsoverdracht 
gestreefd zoals in het regeerakkoord 
voorzien. 

De druk van de niet-partijpolitieke 
Vlaamse Beweging zal dan ook van 
groot belang zijn, vermits de laatste 
unitaire bolwerken nu in beweging 
komen (de Coudenberggroep, het 
VBO, ...). 

De kritiek van het VBO m.b.t. de 
EMU raakt overigens kant noch wal, 
vermits het welslagen van een ekono-
mische en monetaire unie afhangt 
van de samenspraak tussen de sa
menstellende delen. Indien elk deel 
zich aan de regels houdt, kan een 

unie perfekt standhouden (cfr. 
B.L.E.U.). 

De paniekerige verklaringen van 
het VBO zijn bijgevolg ingegeven 
door andere motieven. 

Kaderwet 
Het Volksunie-Partijbestuur ver

heugt zich over de intentie van de 
regering om, m.b.t. het vrijwaren van 
de konkurrentiekracht van onze on
dernemingen, een kaderwet te ma
ken. 

Dit maakt duidelijk dat deze rege
ring werk wil maken van een echt en 
samenhangend herstelbeleid en 
daarbij niet de fouten maakt van de 
vorige regering, toen eigenzinnig en 
zonder respekt voor het Parlement 
werd opgetreden. 

De Volksunie steunt eveneens de 
initiatieven om tot een fiskale hervor
ming te komen. Terzake eist de VU 
wel aandacht voor de penibele begro
tingssituatie, die niet de minste ruim
te laat voor allerlei fantasietjes. 

4 / / 

REGIONAAL i 
Het VU-Partijbestuur noemt de libe

rale heisa over de fiskale hervorming 
potsierlijk. Tijdens de vorige rooms-
blauwe regeringen bereikte de fiskale 
druk immers een nooit gezien feit en 
de zgn. fiskale plannen van Verhof-
stadt waren alvast een heel stuk a-
socialer en demagogischer, dan de 
huidige inzichten daaromtrent. 

Toronto 

De Top van Toronto liet voor het 
eerst sinds lang een positief geluid 
horen ten aanzien van de Derde We
reldlanden, waarbij onvoorwaardelijk 
een deeltje van de enorme schulden-
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last van de ontwikkelingslanden zou 
worden kwijtgescholden. 

Dit is echter slechts het topje van 
de ijsbergproblemen in de nieuwe 
relaties, die zich tussen de rijke en de 
arme landen stellen. 

De Europese Gemeenschap kan 
nu reeds verdere stappen onderne
men, door ten aanzien van de Lomé-
landen een grotere schuldkwijtschel
ding toe te passen. 

Bovendien dienen — onafhankelijk 
van het schuldenprobleem — alle 
landen, ook België, zo spoedig moge
lijk hun verantwoordelijkheid op te 
voeren door eindelijk 0,7 % van het 
BNP voor ontwikkelingssamenwer
king te voorzien. 

Op stap door Brussel 

Een week In het leven van 
Staatssekretarls Valkeniers 

Jef Valkeniers is als burgemeester en senator steeds zeer aktief 
geweest. Nu hij staatssekretarls voor het Brusselse Gewest is, zet 
hij deze goede traditie verder. 

Hij tracht op manifestaties en aktiviteiten de Brusselse bevol
king te ontmoeten om hun noden en problemen te leren kennen. 
Een greep uit „een week op stap met staatssekretarls Valke
niers". 

Vrijdag 10 juni '88: om 20u is er 
een muziekkoncert in de Oude Kerk 
van Sint-Agatha-Berchem. Staatsse
kretarls Valkeniers bespreekt er de 
samenwerking tussen de muziekaka-
demie van Sint-Agatha-Berchem en 
het gemeentebestuur van Dilbeek, 
dat, ondanks zijn eigen muziekakade-
mie, een afdeling van Sint-Agatha-
Berchem in Groot-Bijgaarden subsi
dieert. 

Om 21 u. tijdens een avondje volks
muziek door Zakdoek in de O.L V. 
van Lourdeskring te Jette, maakt hij 
kennis met de lokale verantwoordelij
ken en met de jeugd. 

Zaterdag 11 juni '88: bij de muzi-
l<ale afsluiting van het tweede jaar 
Nederlands door de Koördinatie Ne
derlands voor Migranter}" in het tref-
centrum te Anderlecht, brengt de Bo
liviaanse zang- en muziekgroep een 
speciale hulde aan de staatssekreta-
ris, die zich reeds jaren inlaat met hun 
problemen en tiien/oor o.m. felicita
ties kreeg toegestuurd door de Boli

viaanse Kommissie voor Mensen
rechten. 

Dinsdag 14 juni '88: om 11u. is J. 
Valkeniers spreker op de viering van 
20 jaar Mazda Auto Onderdelen te 
Haren-Brussel. 20 jaar geleden be
gon deze firma met 5 personeelsle
den, nu zijn er 150 mensen tewerkge
steld. Het zakencijfer werd in die 
periode opgetrokken van 4 miljoen tot 
5 miljard frank. De staatssekretarls 
drukte er de wens uit dat in het 
vooruitzicht van Europa 1992 een 
montagefabriek zou worden opge-
ncht in Europa, liefst te Brussel. 

Donderdag 16 juni '88: J. Valke
niers woont om 11u. een perskonfe-
rentie bij in de Harmoniewijk op de 
Antwerpsesteenweg te Brussel 
Noord. Daar wordt geprotesteerd te
gen het verdwijnen van de hulsves
ting en de bedreiging van de leefbaar
heid van de wijk door mets ontziende 
kantoor-torengebouwen. In zijn tus
senkomst waarborgt de staatssekre
tarls de aanwezigen een Inspraakron
de in de nabije toekomst. 

Om 12U.30 ontvant hlj op zijn kabi
net een grote delegatie van de zaak
voerders van de Brusselse woon-
maatschappijen in gezelschap van 
kabinetsattaché F. Adang. Het wordt 
een zeer vruchtbare gedachtenwlsse-
llng die tot nieuwe en noodzakelijke 
maatregelen in de sektor van de so
ciale huisvesting moet leiden. 

In aanwezigheid van burgemeester 
Brouhon, NCC-ondervoorzitter A. 
Monteyne en een sterke delegatie 
van de wijkbewoners voert Jef Valke
niers om 15u. het woord bij de ope
ning van een plantsoen op de hoek 
van de Molenstraat te St.Joost-ten-
Node. Het aat hier om een initiatief 
van de ,,Stichting-Stad" bekroond in 
het kader van de Vier Seizoenenwed
strijd, inericht door het staatssekreta-
rlaat voor het Brusselse Gewest. Op 
het gemeentehuis van St.Joost-ten-
Node kennismaking met verschillen
de migranten. 

Zaterdag 18 juni '88: om 11u.30 
woont J. Valkeniers te Jette In gezel
schap van staatssekretarls J.L. Thys 
de opendeurdag bij van de renovatie 
van de sociale woningen van de Jefse 
Haard in de Vanderperrestraat. Het 
gaat hier om de renovatie van 54 
woongelegenheden (gebouwd in 
1936) waarvan 12 studio's en 24 één-
kamerappartementen voor een totaal 
bedrag van 65 miljoen. (Meteen wordt 
natuurlijk verzocht om kredieten voor 
andere renovatieprojekten voor so
ciale woningbouw: 130 appartemen
ten van Kompeks Stlénon voor ong. 
200.000.000 en 87 appartementen 
voor de Esseghemblokken voor ong. 
122.000.000 fr.). 

Om 16u. wordt de staatssekretarls 
verwelkomd op het schoolfeest van 
de Cardljnschool, een bijzondere be-
roepsschool voor meisjes te Laken, 
waar zijn steun wordt gevraagd voor 
een nieuwe projekt voor begeleid wo
nen van verlaten meisjes. 

Om 18u. bezoekt hij de Bijstands-
wijk in het hartje van Brussel, waar 
men onmiddellijk zijn steun vraagt 
voor het probleem van de woongele
genheid voor (dikwijls gemarginali
seerde) alleenstaanden. Hij wordt ook 
aangesproken over een mogelijke 
herziening van de huidige reglemen
tering voor het toekennen van renova
tie- en komfortpremies. Staatssekre
tarls Valkeniers drukt de wens uit een 
delegatie van de wijk, bestaande uit 
welzijnswerkers en buurtbewoners, te 
ontvangen. 

(A.V.d.Casteele) 

Tussen de vele kontakten door even een gesprek met leden van de 
Boliviaanse muziekgroep. 

VU op TV 
Het VNOS-programma van dins

dag 28 juni 1988 om 21 u. 30opBRT-
1 bevat volgende onderwerpen: 

— „Bilzen, een open thuis": een 
portret van de Haspengouwse De-
mergemeente met o.a. burgemeester 
Johan Sauwens; 

— ,,Voor een onafhankelijke rech
terlijke macht": een reportage over 
het wetsvoorstel van VU-Kamerfrak-
tievoorzitter Hugo Coveliers; 

— de politieke aktualiteit doorge
licht met volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux en senator Hans De Belder; 

— in ,,Mensen van bij ons" een 
reportage over de heropening van het 
station van Sleidinge in het Meetjes-
land. 

Niet vergeten dinsdag a.s. om 
21 u. 30op BRT 1. 

Het werd reeds 
een traditie! 

Breng na de 11 Juli-viering op de 
Grote Markt te Brussel ook een be
zoek aan de na-viering in en om het 
VU-lokaal ,,'t Schuurke", Oude 
Graanmarkt (recht door vóór de 
Beurs). Aldus steunt ge de VU in het 
arr Brussel-Halle-Vllvoorde, die dit 
best kan gebruiken. Er valt een hapje 
te eten, een goede pint te drinken en 
er wordt gezorgd voor animatie. 

Allen daarheen! 

Te huur 
D In De Haan aan Zee, voor 4 perso
nen: Gem. App. — eetplaats —• keu
ken — stortbad + WC, 2 slaapka
mers -I- garage. Inlichtingen: tel. 050/ 
82.44.63. 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 • AARTSELAAR 
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Aktie ,,Plant een bos" werpt vruchten af 

Gemeente Ternat wordt beloond 
Met zichtbaar genoegen deelde de 

VU-schepen van Leefmilieu Laurent 
De Backer mee dat de gemeente 
Ternat geselekteerd werd in de aktie 
Plant een Bos en van de Koning 
Boudewijnstichting een bedrag van 
60.000 F zal kunnen ontvangen. 

De schepen maakte van de gele
genheid gebruik om een aantal men
sen te danken. En hij somde op: ir. 
Dominiek Plouvier van het Onder
zoekscentrum voor Bosbouw om zijn 
praktische richtlijnen en zijn bekwa
me deskundige bijstand. Postuum 
landschapsarchitekt Herman Plat-
teau die de bezieler is geweest van 
het ontwerp „Papenveldbos" rondom 
de oude steenbakkerij en de denker 

was achter de gemeentelijke groen-
dienst en de Ruimtelijke Ordening. 

Boomsoortenkeuze 

Bij de keuze van de boomsoorten 
voor het aangeplante Papenveldbos 
werden diverse kriteria in overweging 
genomen en deskundige bijstand in
geroepen. Door Gilbert De Mesmae-
cker werden boomsoorten gekozen 
die aangepast zijn aan de specifieke 
bodem- en klimaatomstandigheden 
van Wambeek. Streekeigen loof-
boomsoorten zullen de meeste waar
borgen bieden voor het slagen van 
het tx>s. 

Volgende boomsoorten werden 
aangewezen en geplant: 800 elk, 400 

stuks van volgende soorten: beuk, 
es, zwarte els, zachte berk, haag-
beuk, vuilboom en wilde kers. 

Werkzaamheden 
Gezien de wateroverlast is het no

dig geweest tot drainering van het 
terrein over te gaan. Hiertoe was een 
lukse drainering nodig, open grach
ten volstonden. Tevens moest él het 
overtollige water niet worden afge
voerd, omdat het bos, eens aanwe
zig, belangrijke hoeveelheden water 
zal verwerken. Het toedienen van 
meststoffen was niet nodig omdat de 
bodem ruim voldoende minerale re
serve bezat. 

De hinderlijke vegetatie die nadeli

ge invloed uitoefende op de groei van 
de jonge planten werd met fysieke 
middelen verwijderd: uittrekken, af
hakken, branden, maaien. 

In elk geval werd het gebruik van 
herbiciden verboden. Momenteel 
wordt veel aandacht besteed aan de 
eventuele vrijstelling van de jonge 
boompjes. 

Nazorg en beheer 

De uitgaven voor verzorging en 
onderhoud zijn gering. Enkel gedu
rende de eerste twee jaren na de 
aanplanting zal een intensieve ver
zorging uitgevoerd worden. In deze 
periode zullen de jonge boompjes 

beschermd worden tegen overweldi
ging van grassen, kruiden of onge
wenste opslag. 

Ten slotte zal onze gemeentelijke 
landmeter. Lode Verdoodt, zorgen 
voor een juiste aanduiding van het 
bet>oste terrein op de kadastrale 
kaart en een omschrijving geven van 
het plantgoed zodat de gemeente het 
toegekende bedrag van 60.000 F uit
gekeerd krijgt. 

L. De Backer: ,,De toelage uit het 
Bossenfonds van de Koning Boude
wijnstichting zullen wij met fierheid in 
ontvangst nemen eüsook het herinne
ringsbord in hout met de verwijzing 
naar de aktie ,,Plant een bos". Dit 
herinneringstxjrd zullen wij bij Papen
veldbos aanbrengen, in het begin van 
de Holleweg behorende tot de ,,Vier
kerkenwandeling" die vanaf heden 
volledig Is uitgewerkt en openge
steld." 

Op gemeente Guldensporenfeest 

Minister Sciiiitz te iViaciielen 
Toen de VU in de fusiegemeente Machelen (lUlachelen en 

Diegem) in 1982 tot de koaiitie SP-VU-PVV toetrad, was een der 
VU-basispunten, het jaariijks organiseren door het gemeentebe
stuur van een waardig 11-juii feest om er een echt voiks feest van 
te maken voor de ganse bevolking. 

Vermits een VU-mandataris het 
schepenambt van Sport en Kuituur 
beheert was de organisatie dan ook 
haar zaak. De burgemeester en de 

VU vroegen om de idee praktisch uit 
te werken. Nu na 5 jaar zijn wij dan 
ook grotendeels in ons opzet geslaad. 
Het is een zeer hoogstaand feest en 

BRABANT 
JUNi 
23 LENNIK: Academische zitting 
t.g.v. 5 jaar Centrum voor Gezins- en 
Bejaardenhulp. Om 20u. in de Raad
zaal van het Gemeentehuls te Lennik. 
24 HALLE-ViLVOORDE: Om 20u. 
in zaal Collegium te Dilbeek. Verga
dering van voorzitters en sekretaris-
sen van afdelingen en politieke kolle
ges samen met de 1ste en 2de kandi
daat gemeenteraadsverkiezingen en 
over koalitievorming. Org.: VU-arr. 
Halle-Vilvoorde. 
25 OVERUSE: Kaas- en Wijn-
avond. In zaal Ter Use, ingan Nestor 
Rowiestraat (en niet langs Stations
straat). Gezelligheid troef. Org.: 
Vlaams Genootschap Overijse. 
26 DILBEEK: Derde Dilbekentocht, 
doorheen de deelgemeente Sint-Mar-
tens-Bodegem. Alle wandelaars op 
post om 14u. aan het treinstation van 
St.Martens-Bodegem. Terug rond 
16u. Org.: VUJO-Groot-Dilbeek. 
27 LENNIK: Voordrachtnamiddag 
over,,Seksuele voorlichting voor kin
deren, een taak van de ouders?" 
door J. Raeymaekers, psycholoog-
seksuoloog. Van 14 tot 15u.30 in 
Huize Zwartenbroek, Zwartenbroek-
straat 127. Org.: Aut. Centra voor 
Welzijnswerk. 
JULI 
1 TIELT-WINGE: 5de Wandelzoek
tocht Vlaamse Kring Tielt-Winge. 
Tussen 1 juli en 10 september, ledere 
dag vanaf 11u. (behalve dinsdag) in
schrijven, dancing Tilt-City, Boek-
hout, Tielt-Winge. Info: 016/50.16.14. 
1 AFFLIGEM: Guldensporenvie-
ring, om 20u. in de Parochiezaal, 
Balleistraat; Koor- en samenzang. 
Muzikale begeleiding: Jan Rigo. 
Spreker is Herman Van de Zande. 
Org.: Bert D'Haese-kring-Affligem. 

I LENNIK: Barbecuen met het Pa-
jottenlands Jongerencentrum. Vanaf 
18U.30 in Huize Zwartenbroek in de 
Zwartenbroekstraat 127. Graag voor
af inschrijven op nr. 02/532.53.14. 
3 LEUVEN: Gezinswandeling Kes-
selse Bergen. Ong. 8 km. Verzame
len om 14u. aan abdij van Vlierbeek 
(Kessel-Lo) Org. JSK-Leuven. 
8 ZAVENTEM: 11 Juli-viering in 
Hof ter Meren, Stationsstraat, Zaven-
tem. Om 20u. Gastspreker dhr. Cells 
(ANZ). Optreden van J. Verminnen en 
T. Lootens. Org.; Guldensporenkomi-
tee Zaventem. Kaarten 50 fr. 
8 LENNIK: 11 Juli-viering. Op het 
marktplein: Bevlagging, optreden 
van Strobandersgilde van Lennik en 
meerdere muziekmaatschappijen. In 
het Ontmoetingscentrum: Welkoms
woord, samenzang, voordracht, op
treden Vaganten en feestrede door 
Jaak Gabriels. Nadien gezellig sa
menzijn met Fernand Turcksin. 
9 JETTE: Guldensporenfeest in de 
zaal van het St.-Pieterskollege. Deu
ren om 14u. Org.: Vlaamse Bond van 
Gepensioneerden. 

9 LIEDEKERKE: Jaarlijks 11 juli-
propagandakraampje tijdens voor-
middagmarkt. Café Pajot, Stations
straat 7. Org.: VU-Liedekerke. 
9 LIEDEKERKE: 9e Barbecuefeest 
in Sportschuur Daatmet, Houtmarkt
straat. Vanaf 17u. Org.: Vlaamse 
Kring Pajottenland. 

10 LEUVEN: Guldensporenviering 
m.m.v. het Vlaams Gemengd Koor. 
Op het Hogeschoolplein om 15u. 
I I LIEDEKERKE: 2e Grote Vlnken-
zetting — Vlaamse Vinkenzang. Om 
18U.30 in café Pajot, Stationsstraat 7. 
Org.: VU-Liedekerke. 

GEMEENTE GRIMBERGEN 
Het college van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis dat een 
voltijdse betrekking van opsteller M/V gesubsidieerde contractueel ten 
behoeve van de dienst Feesten en Toerisme te begeven is bij de gemeente 
Grimbergen. 

De kandidatuurstellingen, eigenhandig geschreven, worden gericht aan 
de Burgemeester van Grimoergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen 
met een aangetekende brief en dienen uiterlijk ter post afgegeven te 
worden op 08 juli 1988. 
Bij de aanvraag tot kandidatuustelling dient gevoegd te worden. 
— Een bewijs van goed gedrag en zeden en nationaliteit op zegel niet 
meer dan één maan afgeleverd, volgens model bestemd voor de 
openbare besturen. 
— Een militiegetuigschrift (voor de mannelijke kandidaten). 
— Een voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma of getuig
schrift dat in aanmerking komt voor de toelating tot niveau 2 van de 
Rijksbesturen. 
— Attest af te leveren door de R.V.A. ter uitvoering van artikel 5 van het 
K.B. van 28/10/1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat 
gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen. 
In opdracht I 
De Sekretaris, De Burgemeester, 
J. VAN DE VELDE J. MENSALT 

de algemene belangstelling is met het 
jaar groter en de aanwezigen zijn al 
lang niet alleen meer VU-mensen. 

Het feest heeft beurtelings plaats In 
Machelen en Diegem. Op het mooie 
historisch De Cockplein heeft dit jaar 
het Guldensporenfeest plaats. Dank 
zij de positieve medewerkin van het 
gemeentebestuur en van burgemees
ter Dewulf zijn wij er ook dit jaar in 
gelukt, en speciaal met het oog op de 

gemeenteraadsverkiezingen, een 
prachtig programma uit te werken. 

Boeiend programma 
's Morgens reeds stapt de plaatse

lijke harmonie Ste Cecilia door Ma
chelen en speelt een uur voor de 
residenten van de home. 

Ook 's morgens speelt Koep Mezon 
(Johan Serkeyn) vrolijke wijsjes op 
het De Cockplein in Diegem. 

's Avonds om 19 uur stipt: Fanfare, 
inleiding, welkomwoord door sche
pen Sport en Kuituur R. Hinnekens, 
Fanfare met potpourri liedjes A. Preu-
d'homme, dansgroep Jasmijn uit Ma
chelen, fanfare met Van Ryswyck-
mars, optreden van Incar uit Lebbeke 

Tiet een compactuitvoenn van Odys
see (een weergave van het leven met 
zijn eeuwige noden en vreugden) een 
koreografisch spel van ong. 1 uur. Na 
de pauze wordt de feestrede gehou
den door VU-minister Hugo Schlltz. 
Achteraf optreden van Incar met een 
20 minuten lange speciale 11 juli-
opvoenng, Vlaamse Leeuw. Daarna 
receptie door het gemeentebestuur in 
kultureel centrum. 

Het wordt ongetwijfeld een mooi 
feest, dat sukses verdient, maar dat 
ook interessant is voor de VU-ers en 
Vlaamsvoelenden uit de omgeving 
waar allicht niet de gelegenheid be
staat zoiets kwalitatiefs naar voor te 
brengen. 
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Op maandag 11 juli 

Gulden-Sporen- Marathon 
Op maandag 11 |uli valt er tussen Kortrijk en Brugge opnieuw 

heel wat te beleven. 
Voor de tweede keer Immers zullen honderden deelnemers zich 

wagen aan de Gulden-Sporen-Marathon. 

Vorig jaar gingen liefst 487 sportie-
velingen in op deze uitdaging 

Dit jaar zouden het er nog meer 
kunnen zijn, want de inschrijvingen 
lopen biezonder vlot binnen 

Ticket voor Seoel 
Het deelnemersveld is indrukwek

kend Verschillende nationale vedet
ten, evenals enkele Europese en we
reldkampioenen, zegden reeds toe 
Sommigen onder hen zullen trou
wens alles op alles zetten om hun 
ticket voor de Olympische Spelen in 
Seoel vooralsnog te halen Hetgeen 

meteen een waartMrg betekent voor 
een kwalitatief hoogstaande wed
strijd 

Maar ook dit keer zullen er met 
alleen geoefende atleten aan de start 
in Kortrijk staan Vele tientallen met-
aangesloten zijn immers sinds weken 
bezig met de lange, voorbereidende 
trainingen Daarenboven zullen zich 
ook enkele roltstoelatleten melden 

Bedoeling van de initiatiefnemers 
blijft echter in de eerste plaats de 
organisatie van een hoogstaande 
sportwedstrijd op de Vlaams-nationa-
le feestdag Zowel ter hoogte van de 

Vlaamse Judo-sport huldigt 
een van haar stichters 

Te Sint-Kruis-Brugge wordt op za 
terdag 25 juni hulde gebracht aan een 
van de stichters van de Judo-sport in 
Vlaanderen dhr Albert Plovier 

Ter gelegenheid van deze hulde 
wist de betrokkene nog erkenning te 
krijgen als 6e Dan-Judo 

Dhr Plovier heeft heelwat moeten 

doorbijten en veel tegenstand of wan 
begnp moeten overwinnen om erken 
ning te krijgen voor de onafhankelijke 
Vlaamse Judo-federatie 

Inmiddels heeft deze federatie en
kele wereldkampioenen geleverd — 
waarschijnlijk dé beste manier om het 
werk van Vlamingen zoals Albrecht 
Plovier eer te geven i 

O.C.M.W. BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 
Tel.: 050/33.98.54 

RUSTHUIS HUIZE VAN ZUYLEN 
GERALAAN TE BRUGGE (ST.KRUIS) 

Op dinsdag 9/8/1988 om 10 uur zal er in de vergaderzaal van het 
OCMW Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan worden 
tot het openen van de inschnjvingen voor het leveren en plaatsen van 
houten meubilering 
Erkennmg met vereist 
Termijn binnen de 30 kalenderdagen na de bestelling 
Het dossier ligt ter mzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken, Simon 
Bolivaertlaan 30 te 1210 Brussel 
— op het bureau van het OCMW, Kartmzennnenstraat 4, te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van architect Guido Van Oyen (tel 050/35 10 77), 
Damse Vaart Zuid nr 79 te 8310 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 11 uur 
Het bestek is aan te kopen tegen de pnjs van 1 170 Fr mol BTW en dit na 
voorafgaande overschrijvmg op rekening nr 280 0225069 66 van archi 
tect Guido Van Oyen of tegen kontante betaling 
De inschnjvmgen, m gesloten omslag, mogen op de openbare zittmg 
vóór de openmg afgegeven worden of m twee meengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voorzit 
ter van het O C M W Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge en 
dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld m art 26 van het K B 
van 22/4/1977 Op beide omslagen moet vermeld worden „Huize Van 
Zuylen houten meubilenng" 

O.C.M.W. - BRUGGE 
AANLEGGEN WERVINGSRESERVE 

GELDIG VOOR DRIE JAAR (M/V) 
GESCHOOLD WERKMAN B - LOODGIETER 

BIJZONDERSTE VOORWAARDEN 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben op de 
dag van de benoemmg Overschnjdmg van deze leeftijdsgrens is in 
bepaalde gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O C M W dienst 
of in een andere overheidsdienst 
3 Diploma: van volledig lager secundair technisch onderwijs (A3} of van 
lagere secundaire technische leergangen afgegeven na imnstens 720 
lesuren, of een brevet van hoger secundair beroepsonderwijs, in de 
betrokken specialiteit van loodgieter 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervmgsexamea 
Weddeschaal: l 22 tegen huidig mdexcijfer 

423 132 - 623 781 (m 29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten op PR nr 000 000932109 van het 
OCMW Brugge, Kartuizermnenstraat 4,8000 Brusse, voor 22 juli 1988, 
met vermeldmg „examen geschoolde B — loodgieter" 
Vrijstelling inschrijvingsgeld: 
Volledige vrijstellmg van het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de te 
Brugge woonachtige kandidaten die, op datum van hun kandidaatstel 
Img, tot éen van de volgende categoneèn van personen behoren 
werklozen, pas afgestudeerden, werkzoekenden van wie het emg mko 
men het bestaansimnimum is De vnjstellmg wordt verleend op schrifte 
hjke verklaring van de kandidaat 

In te sturen: 
uiterlijk tegen 22 juh 1988 aan de Personeelsdienst van het O C M W 
Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge geschreven aanvraag 
deelneming examen, afschrift diploma, eventueel eigenhandig geschre 
ven en ondertekende verklanng voor vnjstellmg mschnjvmgsgeld 

startplaats in Kortrijk als langsheen 
het 42 195 meter lange trajekt (de 
rijksweg N50) en op de Markt te 
Brugge moet het één groots volks
feest 

Het startschot wordt om 17 25 uur 
gegeven en de eerste atleet wordt 
ongeveer twee uur later aan het Brug
se belfort venwacht De laatste moet 
om 22 uur het Brugse centrum halen 

Wie nog wil inschrijven of nadere 
informatie wenst, kan kontakt op
nemen met het sekretariaat van de 
Gulden-Sporen-Marathon, Baron 
Ruzetteiaan 76/b5, 83200 Brugge 4 
(telefoonnummers: 05/36.05.49 of 
050/36.36.88). 

Rouw aan 
de Oostkust 

Op woensdag 15 juni j I is te Knok-
ke Marcel Lambrecht begraven Ge
tekend door ziekte, waaraan de bele
venissen van oorlog en na-oorlog wel 
met vreemd zullen geweest zijn was 
Marcel niettemin jarenlang trouw me
dewerker van de Knokse VOS-kring 
rond wijlen Leo De Palmenaere 

Amper 43 jaar jong overleed op 13 
juni j I te Blankenberge Enk Scherpe-
reel Enk was in de woeilige jaren 60 
medestichter van de VUJO en als 
drukker-techmkus hoogst verdienste
lijk bij de uitgave van menig pamflet 
In het spoor van zijn vader, André 
Scherpereel, had Enk zich sedert kort 
toegewijd aan de uitbat'ng van een 
Horeca-zaak 

De Brugse VU rouwt om het verlies 
van beide vrienden en bevestigt aan 
de families Lambrecht-Meran en 
Scherpereel-Hoevenaeghel de blij
ken van medeleven en troost 

WEST-VL. 
JUNi 
23 TORHOUT:,,Humor in de kerk" 
door pastoor Geldhof Inzaai ,'t Cen
trum", Beerstraat 20 Om 20u Org 
WB-Brugge i s m FVV-Torhout 
23 ASSEBROEK: Plenumvergade-
nng voor alle medewerkers aan de 
2de Gulden-Sporen-Marathon Om 
20u 30 in restaurant ,,'t Leitje" Org 
Vlaams Trefpunt Assebroek 
23 KORTRIJK: Graaf Gwijde Van 
Namenstraat, om 14u 30 Informatie
programma voor aanstaande moe
ders Bevallen op natuurlijke wijze 
Om19u30 Belang van kommumka-
tie bij probleemoplossend werken 
Org welzijnszorg W VI 
26 BRUGGE: WB-uitstap naar 
Poeke, Bellem en Mana-Aalter Per 
fiets of met de bus Vooraf inschrijven 
bij persverantwoordelijke P Dezillie 
(050/33 62 89) Org Vlaamse Volks
beweging 
28 LOPPEM: Sporthal, Van Calsen 
straat, om 20u Dan houdt mams je 
hand vast Voorbereiden van een kind 
op een opname in het ziekenhuis 
Org Welzijnszorg W VI 
30 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 De 
Vlaamse bejaardentehuizen hemel 
of he l ' Org Welzijnszorg W VI 
JULI 
2 ASSEBROEK: 3de Treffuif in res
taurant ,,'t Leitje", voor alle Trefpunt-
sympatisanten Deuren om 20u 30 
l<aarten aan 80 fr Org Vlaams Tref
punt Assebroek 
4 BRUGGE:,,De Volksunie IS nood
zakelijk in deze regering " Gespreks-
avond met vice-eerste minister Hugo 
Schiltz Om 20u 30 in de Brugse Han
ze, Steenstraat 96 Org VU-arr be
stuur 
6 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 Geneti
sche afwijkingen bij de mens hoever 
staat het onderzoek Om19u30 Oud 
worden en intellektuele aftakeling 
Org Welzijnszorg W VI 
7 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u30 De kin-
denwens van kinderloze echtparden 
Org Welzijnszorg W VI 
10 DEERLIJK: Jaarlijkse 11 juli-vie-
nng Varken aan het spit Op het 
Gaverdomein Volwassenen 300 f r , 
kinderen 150 fr Inschrijven bij A 
Eylenbosch (71 61 40) of D Demeu-
ne (71 88 02) Org VU-Deerlijk 
10 KORTRIJK: 20u Nationaal Gul-
densporen-Zangfeest in de Stads
schouwburg, met stnjdrede door Ri
chard Cells (voorzitter ANZ) Animatie 
door Herman Elegast en Westvlaams 
Accordeonorkest Regie Bert De Wil
deman 

O.C.M.W. BRUGGE 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 
Tel.: 050/33.98.54 

RUSTHUIS HUIZE VAN ZUYLEN 
GERALAAN TE BRUGGE (ST.KRUIS) 

Op dmsdag 9/8/1988 om 10u30 uur zal er in de vergaderzaal van het 
OCMW Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan worden 
tot het openen van de mschnjvingen voor het leveren en plaatsen van 
metalen meubilering. 
Erkenning met vereist 
Termijn binnen de 30 kalenderdagen na de bestelling 
Het dossier ligt ter mzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken, Simon 
Bolivaertlaan 30 te 1210 Brussel 
— op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4, te 8000 
Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van architect Gmdo Van Oyen (tel 050/35 10 77), 
Damse Vaart Zuid nr 79 te 8310 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 11 urn-
Het bestek is aan te kopen tegen de prijs van 1 170 Fr mcl BTW en dit na 
voorafgaande overschrijvmg op rekening nr 280 0225069-66 van archi 
tect Gmdo Van Oyen of tegen kontante betaling 
De inschnjvmgen, m gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
vóór de opening afgegeven worden of in twee meengeschoven en 
gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voorzit 
ter van het O C M W Brugge, Kartmzennnenstraat 4 te 8000 Brugge en 
dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld m art 26 van het K B 
van 22/4/1977 Op beide omslagen moet vermeld worden „Hmze Van 
Zuylen metalen meubilering" 

KANTOOR VAN NOTARIS 
JAN DE MEY TE BRUGGE 

Kortewinkel 4 - tel. 050/33.49.17 
TOESLAG IN EEN ZITTING 

DINSDAG 28 JUNI 1988 om 15 uur te Brugge, Openbaar Centrum voor 
Maatschappehjk Welzijn, Kartmzennnenstraat 4, VPI een 

PERCEEL BOUWGROND 
te Maldegem-Donk, Paardekerkhof 

gekad 3e afd sectie H deel van nr 1938/d, groot volgens meting 1386 m̂  
68 dm^ Deel van een met vervallen verkaveling nummer PC/AB/43010 
859 van 17 jum 1985 

VRIJ VAN GEBRUIK 
De liefhebbers worden verzocht zich te voorzien van hun trouwboekje 
of mttreksel van geboorteakte en huwehjkskontrakt gehuwde kopers 
dienen beiden aanwezig te zijn 

Kantoor van Notaris Louis VANDE PUTTE, 
te Brugge, 

Spiegelrei, 17. Tel. (050) 33.58.50 
OPENBARE VERKOPING VANi 

Gemeente BEERNEM, 2° afdeling, voorheen Oedelem 
„Vliegend Peerd" Bruggestraat en Beverhoutsveldstraat 

Koop 1: Een perceel LANDBOUWGROND, aan de Bruggestraat, 
gekadastreerd m de sektie G nummer 582/E, groot 98 a 71 ca 
Koop 2: Een perceel LANDBOUWROND, met mtweg naar de Brugge 
straat, langs en achter de school van O L Vrouw ten Bunderen, gekada 
streerd m de sektie G nummer 580/C en 581/H, samen groot 77 a 45 ca 
Beide kopen zijn in seizoenpacht gegeven tot 15 111988 
Op beide kopen rust een jachtrecht tot 30 6 1990 

ENIGE ZITDAGi Dinsdag 5 juli 1988 om 15 uur in cafe „Veldzicht", te 
Oedelgem, Beverhoutveldstraat, 37, bij de heer Vandermoere Liebert 
Tel (050) 82 33 82 
Inlichtingen en plan ten kantore 
Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouw 
boekje en eventueel huwehjkskontrakt of in het bezit van een behoorlij
ke volmacht 

Kantoor van Notaris 
PIERRE THOMAS te Brugge, 
Cordoeaniersstraat 10, tel. 050/33.53.07. 

Openbare toewijzing in één zitdag 
op DINSDADG 28 JUNI 1988 

om 15 30u in het Secretariaat van het OCMW, Kartuizermnenstraat 4, 
te Brugge, van 

4 percelen BOUWGROND 
BRUGGE / SINT KRUIS, langs de Moerkerkse Steenweg en de Bne 
versweg, gekadastreerd sektie D delen van nrs 98/E/9 
Kavel 1 een perceel bouwgrond voor open bebouwmg, Bneversweg, 
groot 659 m^ INGESTELD OP 922 600, frank 
Kavel 2 een perceel bouwgrond voor open bebouwmg, Bneversweg, 
groot 633 m' INGESTELD OP 1 044 450, frank 
Kavel 3 een perceel bouwgrond voor open bebouwmg, Moerkerkse 
Steenweg, groot 693 m̂  INGESTELD OP 1 039 500, frank 
Kavel 4 een perceel bouwgrond voor half open bebouwing, Moerkerkse 
Steenweg, groot 653 m̂  INGESTELD OP 933 790, frank 
Verkavelingsvergunnmg dd 17/7/1987 nr VK 8704 
Gehuwden dienen samen te bieden, tenzij gescheiden van goederen of 
volmacht 
Trouwboekje of geboorteakte voorleggen 
Alle verdere inhchtmgen op het kantoor 
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Migrantennota VU-Antwerpen: 

Buitenlander of medelander? 
Ongeveer 60 o/o (1987 = 46.941 

de ganse provincie Antwerpen 
ervan vindt men in de Icern en i 

Een zelfde beeld ziet men bij Ma
rokkanen en Turken. Deze groep is 
met zjjn 22.372 Inwoners vooral jong 
(bijna 60 % jonger dan 16 jaar) en 
groeit nog steeds aan, ondanks immi
gratiestop, door gezinshereniging en 
-vorming, en vooral door natuurlijke 
aangroei. 

Het is niet irreëel te stellen dat 
binnen 12 jaar (2000!) 1 op 5/6 jonge
ren te Antwerpen van Marokkaanse 
of Turkse afkomst zal zijn. 

Demagogie 
Antwerpen kent de demagogie van 

zowel Vlaams Blok... als van Agalev. 
De enen betitelen migranten steevast 
als vijanden die uitgewezen moeten 
worden. En de anderen diskrimineren 
even hard, maar dan in positieve zin. 
Belden gaan aan de hoofdzaak voor
bij. 

Ze zien zeker niet de mens, het 
individu, achter de vreemde groep. Zij 
goochelen louter met getallen, mini
maliseren (maar 4,7 %) of dramatise
ren (al 22.000). 

De stadsverantwoordelijken zien 
geen moeilijkheden, hoogstens wre
vels die glad kunnen gestreken wor
den. Maar ze weigeren zelf genatura
liseerde Marokkanen aan te werven 
gezien ,,de afstamming en de moei
lijkheden die zouden kunnen rijzen 
met de bevolking" (einde citaat). Hy-
pokriet. 

Ondertussen groeien in wijken en 
buurten de problemen. Want ieder
een vergeet de eigen bevolking tenzij 
om ze dan elektoraal op te hitsen. 
Men heeft wel de mond vol met ter
men zoals integratie, racisme, antica-

Na jarenlang juridisch gebekvecht 
en procedeer liet burgemeester 
Swaelen in een brief aan de bewo
ners van de straat weten dat dankzij 
zijn tussenkomst alle leed nu geleden 
was en de jarenlange miserie nu voor
goed voorbij zou zijn. 

Gat 
Tot onze niet geringe verbazing 

stelden wij onlangs vast dat op iden
tiek dezelfde plaats de straat opnieuw 
weggezakt was, en er weer een 
enorm gat van een halve meter diep 
was ontstaan. 

Tijdens een derde interpellatie door 
de VU-fraktie in de gemeenteraad 
van november jl. toonden we ons erg 
sceptisch dat dezelfde aannemer uit 
Dessel, die destijds de wegen had 
aangelegd toch de herstellingen 
mocht uitvoeren. We worden nu met 
het resultaat hiervan gekonfronteerd. 

Iets verderop In dezelfde laan zakt 
ook het voetpad weer gewoon weg. 
Eenzelfde verschijnsel doet zich ook 
voor In andere straten van de wijk, 
waar de gemeente nu plots wel de 
herstellingen komt uitvoeren. 

Wat gebeurt daar toch allemaal en 
wanneer zullen de zaken daar eens 
wat kordater, efficiënter en sneller 
worden aangepakt? 

Ook de ergernisgevende toestand 
van sommige daken zou wel eens 
definitief mogen geregeld worden. Of 
zijn de inwoners van de wijk KIe soms 
geen Hovenaars meer en moeten ze 
dat zelf maar uitvechten met de maat
schappij ? 

Ter attentie van de wijkbewoners: 
De gemeentelijke afgevaardigde bij 
de Kleine Landeigendom Is Geert 
Wyckmans, CVP-raadslld en de be
heerder Is mevr. Hélène Vandyck-
Geens, schepen van Kultuur en On
derwijs. 

Wij zouden het op prijs stellen 
mochten zij aan de mensen van de 
wijk eens komen vertellen wat zij de 
voorbije vijf jaren zoals hebben gere
geld voor de wijk! 

) van het aantal vreemdelingen in 
woont in de fusiestad zelf. 2/3 

in Borgerhout. 

risme, en noem maar op. De integra
tie van de eigen kansarmen wordt 
echter uit het oog verloren. Kortom, 
het ganse migrantendossier wordt 
ontkoppeld van de eigen Antwerpse 
wereld. Het dreigt daardoor verder te 
verrotten. 

Samen 

In Antwerpen willen wij noch Brus
selse toestanden, noch Brixton-rel-
len. Wij willen vooruit met iedereen 
die vrij op ons grondgebied leeft, 
woont en werkt. Wij staan open naar 
de wereld. Maar wij hebben oog voor 
iederee: de eigen mensen en de 
migranten samen. 

Dit was het uitgangspunt van de 
perskonferentie die gezamenlijk door 
het Politiek Kollege van Antwerpen en 
het Arrondissement op 1 juni 1988 
gegeven werd. Voorgesteld werd: de 
migrantennota met de veelzeggende 
ondertitel: ,,Su/fen-landers ? of mede
landers? De pers- en politieke wereld 
gaf er ruim aandacht aan. Hieronder 
enkele krachtlijnen. 

Versterke en individuele 
integratie 

Met nationalisme lost men niets op, 
trouwens... dat is een kwestie van 
privacy. En een genaturaliseerde 
Turk is hoogstens Belg, zeker geen 
Vlaming in Vlaanderen... Dat is de 
realiteit. 

VU-Antwerpen pleit voor een indivi
duele aanpak van de vreemdelijk. 
Waarbij wederzijdse inspanning ge
vraagd wordt en ieder zijn verant
woordelijkheid dient te nemen. 

Dat vraagt dus zowel een Integra-

Zo reageert de bevolking op de 
Hovese putten. 

Herenthout rouwt 
In memoriam 
René Gamble 

Op donderdag ICjunij.l. namen wij 
afscheid van de medestichter en oud-
sekretarls van Volksunie-afdeling He
renthout. 

Met diepe droefheid hebben wij 
een vriend naar zijn laatste rustplaats 
begeleid en wij hopen dat de massale 
opkomst van zijn vrienden een troost 
mogen zijn voor zijn echtgenote Mella 
en alle familieleden. 

Met deze bieden wij nogmaals onze 
diepe deelneming aan de beproefde 
familie. J. Moons 

tiebeleld van de overheid (ook stad I) 
als integratiebeleid van de vreemde
ling zelf. 

De Vlaamse gemeenschap heeft 
het recht te bepalen wie hier binnen
komt, hoever de integratie moet 
gaan. Duidelijk gesteld: illegalen en 
kriminelen vallen buiten ons integra
tiebeleid. 

Zowel de migrant als onze eigen 
gemeenschap hebben evenveel be
lang aan een geslaagde integratie. 
Basiselementen ervan zijn streektaal, 
onderwijs, werk- en woonomgeving. 
Bij een geslaagde Integratie is de 
migrant zeker niet vreemd meer en 
moet hij dan ook volledig gelijk be
handeld worden. Gelijkheid, zowel In 
rechten als in plichten, voor het indivi
du en ook voor de gemeenschap 
waarin hij leeft. 

Wil dat zeggen dat hi) dan volledig 
geassimileerd is? Zeker niet, veel 
aspekten (geloof, kultuur, enz.) beho
ren tot zijn privacy. Om het met een 
boutade te stellen: onze Antwerpse 
franskiljons mogen Franse konversa-
ties voeren, zelfs op de tram maar 
echter niet tot de wattman. 

Gelijke behandeling geeft daardoor 
nog geen toegang tot politieke rech
ten. Stemrecht geven aan personen 
die hun keuze niet doen, kan niet. En 
even realistisch is stellen dat nationa
liteit een gevolg, zeker geen middel Is 
om te integreren. Trouwens het toe
kennen van de (nog altijd belgische) 
nationaliteit moet aangepast worden. 
Het verwerven ervan om louter eko-
nomische redenen is fout zowel bij 
diegene die ze verwerft als bij de 
overheid die ze toekent. 

Wat in Antwerpen zelf? 
Het migrantendossier moet op Eu

ropees, nationaal en op Vlaams nivo 
aangepakt worden. Maar ook de Stad 
Antwerpen kan en moet zijn verant
woordelijkheid opnemen. 

Bijvoorbeeld inzake ondenwijs, 
waar nu wel mooie woorden als multl-
kultureel gebruikt worden, maar waar 
zowel de migrantenkinderen als de 
eigen kinderen vervreemden. Van In 
het kleuteronderwijs moet voor elke 
nieuwkomer gezorgd worden, zodat 
hij in de latere klassen volledig inge
schakeld kan worden, met respekt 
voor zijn eigen identiteit. 

Wat de taal betreft moet de stad 
zorgen voor een echt talencentrum. 
Dat bevordert het (in)leven in de wij
ken! Daarbij moet zeker bijzondere 
aandacht geschonken worden aan 
vrouwen, volwassenen enz. 

Demagogie en hetzes steken voor
al de kop op i.v.m. de moskeeën. 
Geloof is, en moet een individuele 
zaak en vrij blijven. Als reglemente
ring echter niet mogelijk Is, dan moet 
door overleg met de geestelijke over
heid ingegrepen worden. Samenle
vingsopbouw vereist ook respekt voor 
anderen. En, vergeef ons de vergelij
king, openbare dansgelegenheden 
moeten toch ook rekening houden 
met de omwonenden wat betreft de 
geluids- en andere overlast... 

Onszelf zi jn! 
Wij zijn volksnationalisten en dus 

heeft de gemeenschap bij ons voor
rang, zonder het respekt voor het 
individu te loochenen. Daarom zijn wij 
ook solidair met alle volkeren, en 
hechten wij geen belang aan stand of 
afkomst. Wij wensen wel dat iedereen 
die zich hier vestigt ook oog heeft 
voor onze gemeenschap. 

Wij spekuleren dan ook niet op 
angstgevoelens en scheppen geen 
vijandbeeld. Anderen doen dit, met 
elektorale bijbedoelingen. Voor ons Is 
de migrant noch een zondebok of 
potentiële misdadiger, noch een heii
ge. Zowel de racisten als de positieve 
diskriminatoren gaan aan de essentie 
van de zaak voorbij, namelijk de indi
viduele mens en de gemeenschap. 

JUNI 

24 HOMBEEK: 3e colloquium over 
oppervlaktewaters-vervullln Zenne 
Zuiver Water. In Gemeentehuis Hom
beek om 20u. Inkom gratis. 
24 KALMTHOUT: FW-Kalmthout 
maakt uitstap naar BRT en Brussel. 
Info bij bestuursleden. 
25 BONHEIDEN: Arrondissements
barbecue in de Krankhoeve. Org.: 
VU-Mechelen. 
26 EDEGEM: Lokaal Drie Eiken. 
Van 14 tot 22u. Lokaal wordt openge
houden door Julia Engelen-Saenen. 
Gratis konsumptle voor de aanwezi
gen. 

JULI 
2 GEEL: Grootse barbecue. Goor
hoeve te Geel. Om 20u.30. Onkosten 
300 fr. Inr. VUJO-Geel. Inschrijven bij 
Joris Sels 014/58.20.89. 
8 MORTSEL: Guldensporenvle-
ring. Om 19u.30 Te Deum In H. Kruis
kerk. Om 20u. in het Mark Llebrecht-
Centrum: Verwelkoming, gelegen
heidstoespraak door C. De Ridder, 
optreden van de Frivole Framboos, 
prijsuitreiking tekenwedstrijd. Toe
gang gratis. Org. Gemeentebestuur 
Mortsel i.s.m. Kulturele Raad. 
10 K0NTICH:0m11u. TeDeumin 
St.Martinuskerk, om 13u.30: Over
handiging van ,,Oorkonde van de 
Vlaamse Kring", aan een inwoner 
van Kontich die zich speciaal heeft 
Ingezet voor het welzijn v.d. mede
mens. Zaal D'Ekster, Ooststatiestraat 
1. Korte toespraak door E. Brentjens. 

Migrantennota 
Belangstellenden kunnen een 

eksemplaar van de Antwerpse 
migrantennota opvragen op het 
arrondissementeel sekretariaat 
van VU-Antwerpen (02/ 
238.82.08). 

Hugo Hermans 

Dieper, altijd maar dieper 

Hovese verzakkingen 
Zo uitte een boze buurtbewoner zijn verontwaardiging over de 

slechte staat van zijn straat. Immers enkele weken vóór de 
parlementsverkiezinen van december 1987 werd vierklauwens 
overgegaan tot de herstelling van een enorme wegverzakking „De 
grote put" in de Leeuwerikenlaan, die vier jaar geleden was 
ontstaan en als bezienswaardigheid heelwat bezoekers aantrok. 

DEZE WEEK IN KNACK 

DOSSIER 

JOIS m lOEIOMSI 
• De top 30 van de meest 

gevraagde beroepen. 

• Zit er toekomst 
in de technologie ? 

• Wat is belangrijker: 
robotten of mensen ? 

• Wat zoekt 
een headhunter ? 

• Wat heeft 
de dienstensektor 
te bieden ? 

MIS DIT NUMMER NIET 
HAAL VLUG KNACK BIJ UW DAGBLADVERKOPER 
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Arteveldestad wil Vlos stimuleren 

Gentse raad vindt 
meerderheid voor Viaamse opera 

De Gentse gemeenteraad stond in juni vooral in het liciit van de 
toel(omst van de opera. 

Reeds van bij de start van de eerste zittingsdag werd hiet 
probleem bij ordemotie aan de raad voorgeled. Het Gentse 
schepenkollege liad nl. van minister Dewael een sommatie ont
vangen om uiterlijk de woensdag een antwoord te geven over de 
visie van het Gentse stadsbestuur aan deelname van een vzw-
formule voor het beheer van de toekomste opera. 

Het Gentse kollege had eerder ei
sen gesteld i v m het renoveren van 
het operagebouw En aangezien door 
het kollege het punt met aan de 
agenda was gebracht werden door de 
oppositie enige vragen gesteld over 
de Gentse intenties Omdat de raad 
toch drie dagen na elkaar zou verga
deren werd afgesproken op dinsdag 
een uitvoeng debat te organiseren 

Voorwaarden 
Het kollege, bij monde van kuituur-

schepen Bracke, gaf enige uitleg over 
de stand van zaken Volgens hem is 
het operaprobleem met enkel een 
financieel probleem, maar is dit 
slechts één van de vele facetten 
artistiek personeel, organisatie, ge
bouwen en de kontinuiteit van de 
voorstellingen Het herstrukturerings-
plan van minister Dewael rekent af 
met het verleden en neemt een defini
tief standpunt in m b t de financiële 
konsekwenties van het verleden en 
de toekomst Het schepenkollege 
bleek bereid principieel toe te treden 
tot de vzw Vlaamse Operastichting, 
mits enkele voorwaarden Naar het 
personeel toe dient het protokol OW/ 
vakbonden bespreekbaar te zijn Met 
het oog op het verzekeren van de 
kontmuiteit van het opera- en koncert-
leven in Gent gedurende de verbou
wingswerken van het bestaande ope
ragebouw, dient gezocht naar een 
alternatieve zaal Gent is bereid de 
technische produktiekosten van de 
uitvoeringen ten laste te nemen ge
durende een periode van ca 2 jaar 

De renovatiewerken zullen beperkt 
worden tot 500 miljoen en ten laste 
vallen van het investeringsfonds van 
de vzw Vlaamse Operastichting 

Massochisme 
Vanwege de oppositie kwam heel 

wat kommentaar 

SP-er De Schuyter, die in de raad 
van bestuur van de O W zetelt, ging 
in op de lange lijdensweg van de 
opera Hij hekelde het vroeger ge
voerde beleid en het kontinu geldge
brek dat reeds lang gekend doch 
nooit opgelost is Volgens De Schuy
ter leidt Vlaanderen aan permanent 
massochisme inzake kuituur men 
gelooft met in eigen kunnen In die 
kontekst heeft het plan Dewael een 
voedingsbodem gevonden De Raad 
van Bestuur van de O W heeft noch
tans een alternatief geformuleerd 
werkzekerheid voor het personeel 
voor 2 jaar, betere startkansen, fase
gewijze renovatie van het gebouw, 
opdoeken van artikel 42 (= verplich
ting van de Vlaamse gemeenschap 
het verlies van de opera bij te leggen), 
vermindenng van het sociaal passief, 
het behoud van de twee plateau's en 
2 kreatieve kernen in Gent en Antwer
pen De minister heeft zich met eens 
de moeite genomen de Raad van 
Bestuur kennis te geven dat hij dit 
voorstel ontvangen heeft 

VZW-formule 
VU-raadlid Hugo Waterloos vrees

de dat de diskussie een maat voor 

mets zou zijn de beslissing is toch 
reeds gevallen De bnef van de minis
ter is een ultimatum te nemen of te 
laten, chantage is een verkeerde 
houding 

Waeterloos stelde ook dat reeds bij 
de start van de O W te voorspellen 
was dat de deficitaire trend van de 
Gentse opera zich zou verder zetten 
Men heeft nooit tijdig maatregelen 
getroffen, zodat men kan spreken van 
slecht beheer Ook de stad heeft, als 
eigenaar, in jaren mets aan de staat 
van de gebouwen gedaan en is dus m 
gebreke De Volksunie is voorstander 
van een toetreding tot een vzw-formu-
le, doch wenst zekerheid over een 
alternatieve zaal tijdens de verbou
wingen, en over een sluitende kontro-
le op het toepassen van de examens 
die men voorziet voor het personeel 

De PVV kan instemmen met het 
voorstel van het kollege Tack (CVP) 
nep de raad op met meer te zoeken 
naar de schuldigen uit het verleden 
Het voorstel van de minister met aan
vaarden betekent volgens hem het 
einde van de opera in Vlaanderen Hij 
benadrukte nog dat de stimulans voor 
de nieuwe opera vooral vanuit Gent 
zal moeten komen aangezien Antwer
pen weinig interesse heeft in de ope
ra 

De Gentse gemeenteraad vond uit
eindelijk een meerderheid voor het 
voorstel van het kollege 

ArchJtektuur e.a. 
Gent diende zich ook uit te spreken 

over het voortbestaan van de Hogere 
Architektuurschool Door het kollege 
was een voorstel tot afbouw van de 
afdeling Architektuur op de agenda 
geplaatst, teneinde de rechten van 
het personeel i v m een verlengd 
wachtgeld te waarborgen VU-raads-
lid Guido De Roo, die voorzitter is van 

Kamerlid Nelly Maes betwist 

Gedwongen ruilverkavelingen 
in liet Land van Waas 

Op 13 juni j . l . lichtte VU-kamerlid Nelly Maes de Wase pers in 
over de bezwaren van de mensen die zich benadeeld voelen 
tengevolge van gedwongen ruilverkavelingen m de streek van 
Sint-Gillis. 

Sinds 1975 heerst er ginds beroering rond dit onderwerp. 

Aan de pers maakte Nelly Maes 
bekend dat ze in de Vlaamse Raad de 
verantwoordelijke Gemeenschapsmi
nister Depré zal interpelleren 

De achtergrond 
Het gebruik van landbouwgronden 

is steeds een punt van diskussie ge
weest De ruimte wordt geclaimd voor 
infrastruktuurwerken, woningbouw, 
industrie, sport en rekreatie 

Zo werd in het noorden van het 
Land van Waas een oppervlakte van 
6 600 hektaren onttrokken aan de 
landbouw, 3 785 hektaren werden be
stemd als industne- en havengebied, 
925 hektaren als dokken 

Een deel van de infrastruktuur werd 
inmiddels gerealiseerd maar de nieu
we tewerkstelling bleef beneden de 
verwachtingen Bovendien wekte de 
willekeurige aanleg van slibstorten 
ergernis en ontgoocheling 

Om dit te kunnen realiseren waren 
op 1 9 78 reeds 2 457 hektaren ontei
gend (188 bedrijven) en 3 136 hekta
ren uitgewonnen Een deel van deze 
gronden kon verder door de betrok
ken landbouwers uitgebaat worden, 
tenwijl anderen naar een nieuwe 
broodwinning moesten uitkijken 

Alarmkreten 
Op 1 juli aanstaande zal de akte 

van de ruilverkaveling verleden wor
den, vanaf dat ogenblik zijn de toewij
zingen definitief Enkel bij de vrede
rechter kan dan nog klacht ingediend 
worden en schadevergoeding geëist 

Gedurende de jongste weken zijn 
de klachten dan ook talrijker gewor
den, vooral van mensen die zich be
nadeeld voelen na de definitieve toe
wijzing 

De alarmkreten over het landschap 
worden een treurzang om wat defini
tief verloren moet worden geacht 

Nelly Maes treedt dan ook de 
standpunten bij van de plaatselijke 
Milieuvereniging die er vooral op aan
dringt dat de betrokken eigenaars en 
gebruikers na volledig geïnformeerd 
te zijn, geraadpleegd dienen te wor
den De instemming met de procedu
re zou bij meerderheid moeten beslist 

worden Het landschapsplan zou vóór 
het aanvatten van de procedure aan 
de gemeente moeten worden voorge
legd, voorzien van het advies van 
vertegenwoordigers voor landschaps-
zorg 

Openbaar 
Verder hamert de milieuvereniging 

erop dat de beraadslagingen van het 
ruilverkavelingskomitee openbaar 
zouden moeten zijn Tevens zou de 
penode van klachten voor de betrok
kenen uitgebreid moeten worden tot 
een definitief oordeel mogelijk is De 
verantwoordelijken voor de ruilverka
veling zouden tot 10 jaar na de afwer
king ter verantwoording geroepen 
worden, voor de gevolgen van de 
ruilverkaveling voor natuurreservaten 
of andere belangrijke ekosystemen in 
het gebied 

OP REIS met het VLAAMS VERBOND VAN 
NEUTRALE ZIEKENFONDSEN 

(met autocar) 
WENEN-SALZBURG 15/7 tot 23/7/88 9 dagen 

Luxereis 19 000,- F alles inbegrepen 

LECHTAL-TIROL 12/8 tot 20/8/88 9 dagen 
Promotie-reis 13 500,- F alles inbegrepen 

RUN-MOEZEL 30/9 tot 2/10/88 3 dagen 
Najaarsreis 5 000,- F alles inbegrepen 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN: 

VLAAMS VERBOND VAN NEUTRALE ZIEKENFONDSEN 
Stationsplein 12 - 9300 AALST - Tel. 053/77.22.24. 

de raad van bestuur van het Architek-
tuurinstituut was echter met de nieu
we minister van Onderwijs gaan pra
ten De minister heeft nog geen defi
nitieve beslissing genomen zodat er 
nog mogelijkheden zijn voor het 
voortbestaan van de school het op
nemen in de universiteit (RUG), of het 
verlagen van de leerlingennormen 
met verlengde overgangsmaatrege
len HIJ verzocht dan ook de raad het 
punt van de agenda af te voeren Hij 
werd hienn bijgetreden door de SP-
fraktie die de inspanningen van De 
Roo voor het Architektuunnstituut als 
,,imposant" hebben ervaren Met 
staatssekretans Van Den Bossche zal 
een andere sfeer ontstaan zodat een 
alternatief nog denkbaar is 

Ondenwijsschepen Van Hove was 
evenwel met bereid de beslissing nog 
langer uit te stellen, om de over-
gangsmaatreelen van het personeel 
met in het gedrang te brengen Meer
derheid tegen oppositie werd het Ho
ger Architektuunnstituut dan ook af
geschaft 

Het mimetheater Hoste-Sabattini is 
een ander zorgenkind van de Gentse 
raad Een negatief rapport van de 
Leefmilieudienst i v m burenklachten 
inzake geluidshinder heeft de leef
baarheid van dit theater in het ge
drang gebracht Diverse raadsleden 
hadden vragen over de afgeleverde 
vergunning en de uitgevoerde metin
gen Beke (VU) had in deze zaak 
kritiek over het kultuurbeleid van de 
stad door gebrek aan een goede 
subsidienngspolitiek moeten de tea-
ters op zoek gaan naar eigen oplos
singen en moeten ze andere aktivitei-
ten organiseren 

Schepen Wijnakker beloofde in elk 
geval de geluidsmeting te laten her
nemen, binnen de veertien dagen 
Als dit positief uitvalt zal een voorstel 
worden gedaan om het teater te hel
pen 

De gemeenteraad behandelde nog 
een hele reeks andere punten een 
premie voor het funktioneel verbete
ren van verkrotte woningen, de reke
ning van het stedelijk parkeerbedrijf, 
een reglement voor het stedelijk 
jeugdservicecentrum inzcke het toe
kennen van renteloze leningen aan 
het jeugdwerk, een overeenkomst 
m b t de watervoorziening e a 

De raad kwam tenslotte nog een 
derde avond bij elkaar om de interpel-' 
laties van de oppositie te behandelen 

Carta Brion 

OOST-VL. 
JUNI 
23 GENT: Tentoonstelling Kunst 
van Hier Olieverfschilderijen van 
Gerda Raes en Frans De Craemer 
Open op woens- en donderdag 14-
17u , vrijdag 14-20u , zondag 13-16u 
Toegang vrij In het FVK-sekretariaat, 
Gebr Vandeveldestraat 68, Gent 
Org FVK-Gent 
24 AALST: Zangstonde o l v Ed-
gard Van Den Brulle in de bovenzaal 
van ,,Het Gulden Vlies", Esplanade
plein, om 20u Inkom gratis Org 
FVV-Aalst 
25 MERELBEKE: VU-Merelbeke 
bezoekt het Liedermeerspark Af
spraak om 14u op de parkin aan de 
Verlorenbroodvijver Einde voorzien 
rond 15u 30, tenzij voor diegenen die 
willen nakaarten 
25 LOCHRISTI: 11e gastronomi
sche barbecue, gevolgd door optre
den van folkartjazzband Aanvang 
19u In ,,De Knng", Dekenijstraat 13 
Inschrijven tot 20/6 bij J Vervaet 
(091/55 69 40) of R Cosijns (091/ 
55 74 91) Org Dr J Goossenaerts-
knng Lochnsti 
26 LOKEREN: Jaarlijkse herden
king Hechtemskamp van Lokeren, bij 
de Paters in de Luikstraat Tentoon
stelling van 10 tot 12 en van 14 tot 
20u Om 17u eucharistieviering Na 
de mis gelegenheid tot drankje en 
hapje Org Hekaio i s m A Verbrug-
genknng Lokeren 
JULI 
1 GAVERE: 6e Ham-barbecue 
Gastspreker Senator Bob Van Hoo
iend U bent verwacht aan de serres 
van Hugo Vandewalle, Semmerzake, 
vanaf 19u 30 Deelname 400 fr U 
kan telefonisch inschrijven op nr 091/ 
84 27 42 Org VU-Groot-Gavere 
2 GENT: Familie-uitstap naar de 
EFtelin (Noord-Brabant) Vertrek bus 
om 8u aan postgebouw Sint-Pieters-
station Inschrijven tot 20/6 bij Denise 
Goethyn (091/84 21 61) Org Dr J 
Goossenaertskring Gent 
2 KRUIBEKE: Guldensporenvie-
nng Om 20u m de gemeentelijke 
jongensschool, Ed Gorrebeeck-
straat Gratis toegang Org VU-Krui-
beke i s m gemeentebestuur 
2 MALDEGEM: Ter gelegenheid 
van het Feest van de Vlaamse Ge
meenschap kleinkunstavond met Rik 
Gorissen om 20u m Jeugdherberg 
,,Die Loyale", Gentsesteenweg 124 
Org VOS, DF en Vlaamse Kring 
Maldegem 
9 ZÖTTEGEM: JVlimster André 
Geens nodigt uit m naam van Vlaam
se Vnendenkrmg-Zottegem op de Ge
zellige 11 Juli-barbecue Van 18 tot 
22u Feestzaal Bevegemse Vijvers 
Volw 300 fr , kinderen -12j 150 fr 
Ook op 10 juli van 12 tot 17 uur 
10 HAMME: 11 Juli-vienng Klein-
kunstavond met Miei Cools, VNJ-mu-
ziekkapel en St -Lutgardiskoor In de 

• Vlaamse Schouwburg, Peperstraat, 
om 20u Inkom 120 fr , wk 100 fr 
Spreker Walter Peeters Org 
kerngroep Kuituur en Milieu 

vu-

Vlaams Huis Roeland Gent 
Uitbater gezocht! 

Het oudste Vlaams Huis van Vlaanderen, gelegen in het hart 
van het handels en toeristisch centrum van Gent, zoekt zelfstan 
dige uitbaters Gelagzaal en restaurant met bestaand klienteel 
Ruime theaterzaal met aktiviteiten gedurende het ganse jaar 

Voor inhchtingen Oswald Van Ooteghem, tel 091/30 72 87 

Guldensporenviering te Kruibeke 
Zaterdag 2 juli om 20u in de ge

meentelijke jongensschool te Kruibe
ke, Ed Gorrebeeckstraat, opgeluis
terd door Volksmuziekgroep ,,De 
Spelemannen", koor ,De Notelaer" 

Gastspreker is L Vandenberghe, 

ondervoorzitter van het IJzerbede-
vaartkomitee 

Diareeks ,,En het dorp zal duren", 
op tekst van Anton Van Wilderode 

In samenwerking met het gemeen
tebestuur Gratis toegang 

Jaarlijkse herdenking Hekaio 
De jaarlijkse herdenkin van het 

Hechtemskamp van Lokeren gaat te
rug door bij de paters in de Luikstraat 
Deze gaat door op zondag 26 juni a s 

De tentoonstelling van werken en 
stukken uit het kamp zal geopend zijn 
van 10 tot 12u en van 14 tot 20u , met 
gelegenheid tot verpozing 

Om 17u IS er dan de euchanstie-
viering voor onze overleden familiele
den en vrienden We gedenken dit 
jaar speciaal Dokter Goossenaers 

Na de mis is er kans tot een hapje 
en een drankje 

Meer info bij D Van Den Berghe, 
Gassfraat 24, 9100 Lokeren (091/ 
48 17 78) 
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De natuur nodigt uit 

Deze vakantie met 
Natuur 2000 de natuur In! 

De Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud, 
kort gezegd „Natuur 2000" , is een vereniging voor jongeren van 8 
tot 25 jaar. 

De zowat 1000 ,,Natuur 2000'ers", verspreid over 40 afdelingen 
in het Vlaamse land, werken allen intensief mee aan het organise
ren van talrijke aktiviteiten in verband met natuur en milieu. 

Zo IS er jaarlijks een lange reeks 
kampen en ekskursies, wordt er aan 
natuurstudie gedaan, voert men ak-
ties voor het behoud van onze leefom
geving, worden er diavoorstellingen 
en filmavonden gegeven en sluit de 
vereniing in december haar werkjaar 
af op een algemeen kongres 

Dit jaar organiseert,,Natuur 2000" 
tijdens de komende zomervakantie 
een groot aantal natuurstudiekampen 
in binnen- en buitenland Dat zijn 
kampen waarbij de deelnemers onder 
bekwame leiding de unieke kans krij
gen om planten en dieren van nader
bij te bestuderen Elk kamp vindt 
plaats m een waardevol natuurge
bied 

— Heideweekend te Kalmthout: 
1-3 juli 

Een kaderweekend rond het heide-
biotoop en zijn typische, vaak zeldza
me fauna met libellen, reptielen zoals 
Hazelworm, Zandhagedis, vogels 
(o m Nachtzwaluw, Geoorde Fuut, 
Boomvalk, ) en interessanten flora 
(Beenbreek, Zonnedauw, Dophei-
de, ) Er wordt ook tijd voorzien voor 
sterrenwaarneming Plaats Kalmt
hout (verblijf in tenten) Groepsreis 
pertrein vanuit Antwerpen Prijs 750 
fr (vervoer inbegrepen) 

— Ardennenkamp Le IMesnil: 
5-12 juli 

Een kaderkamp rond flora van de 
kalkhellmgen (Orchideeën), roofvo
gels en kleine zoogdieren Verblijf m 
tenten temidden van het grootste 
aaneengesloten loofbos van België, 
vlakbij de Franse grens Groepsreis 

per trein vanuit Antwerpen (fiets mee
nemen) Prijs 3000 fr 

— Pyreneeën: 17-29 juli 
Trektocht doorheen de Franse en 

Spaanse Pyreneeën met hun prachti
ge landschappen en natuurreserva
ten (Ordessa), op zoek naar bergflora 
en roofvogels (Lammergier, Steen
erend ) Verblijf in tenten Minimum 
leeftijd 15 jaar Prijs 13000 fr 

— Latemse Meersen (Oost-Vlaan-
deren): 4-9 juli 

De Latemse Meersen zijn een res
tant van het vroegere, zeer uitge
strekte natte hooilandengebied rond 
Sint-Martens-Latem Om de natuur
waarde te handhaven dient hier ge
maaid en gehooid Ook allerhande 
kleine beheerswerken staan op het 
programma Reis op eigen gelegen
heid Prijs 500fr Minimum leeftijd 14 
jaar 

Inschrijven op deze kampen kan 
door een inschrijvingsformulier op te 
sturen en het opgegeven bedrag te 
storten op rek 4114-9092971-33, met 
vermelding van naam en data van het 
kamp en de naam van de deelnemer 
Niet-leden dienen wel 350 fr lidgeld 
te storten op rek 410-0465261-72 

Opnieuw een mooie affiche 

Rock Herk '88 
Waar de weergoden in '86 meehol-

pen om Rock Herk een duwtje in de 
rug te geven en mee voor een sukses 
te zorgen werden in '87 ondanks het 
slechte weer toch meer dan 2 500 
bezoekers geteld Rock Herk '88 be
looft andermaal een sukses te wor
den wanneer we de affiche bekijken 

Dat wijst er op dat Rock Herk geen 
toevalli rock-festivalletje is waarbij al
leen mooi weer voor bezoekers zorgt 
Voor de samenstelling van Rock Herk 
'88 wisten de organisatoren opnieuw 
een aantrekkelijke affiche samen te 
stellen 

Coyote and the Los Dakotas, een 
groep met al een ruime bekendheid 
en faam in de muziekwereld Kloot 
Per W IS ook al zeker geen onbeken
de meer De Return Top The Seven, 

een Engelse groep voor het eerst hier 
en dan nog wel in Herk-de-Stad Van 
zichzelf zeggen ze ,,You can love 
them, or you can hate them But you 
can't ignore them I" Verder staat op 
de affiche Jo Lemaire, hiervoor is 
meer uitleg overbodig voor de ken
ner Ook treden aan The Nits en The 
Slime Hunters, een groep die m 
Breekend en op BRBF te Peer al hun 
talenten hebben bewezen 

Praktische informatie Rock Herk 
heeft plaats op zaterdag 25 juni vanaf 
16u in het Park Olmenhof, net buiten 
het centrum van Herk-de-Stad langs 
de St -Tuidersteenweg 

Herk-de-Stad is gelegen langs de 
hoofdweg Diest en Hasselt en is via 
de A2 en de autosnelweg Antwerpen-
Luik ook goed bereikbaar 

Hendrik-Jan Ombelets 

„Geen Lawaai 
Vliegveld Beek" 

De Maasmechelse aktiegroep 
,,Geen Lawaai Vliegveld Beek", die 
zich kant tegen de aanleg van de 
Oost-Westbaan in het Nederlandse 
Beek, is uit de startblokken gescho
ten 

Zeker nu uit het milieu-effekten-
rapport en uit de geluidshinderkaar-
ten van de Nederlandse luchtvaart
dienst blijkt dat Maasmechelen dag 
en nacht met meer dan 70 ó 80 
decibels bestookt wordt, is de aktie 
op gang gekomen Het hoofddoel van 
de aktiegroep is dubbel Via grote 
sensibilisenngskampanjes op mark
ten, aan warenhuizen, wil men de 
Maasmechelse bevolking informeren 
over de gevolgen van de lawaaihinder 
voor o m de gezondheid van de inwo
ners, voor de milieuhinder, de waar-
devermindenng van de onroerende 
goederen. 

Ook zijn alle frakties van de ge
meenteraad ondertussen benaderd 
om de geluidshinder t g v de Oost-
Westbaan als agendapunt te bespre
ken op een eerstvolgende gemeente
raad en een motie te stemmen, waar

bij men bij de ministers van Verkeer 
en Volksgezondheid aandnngt op 
een verzet tegen de geplande start
baan 

Het aktiekomitee heeft voor zater
dag 25 juni e k een auto- en fietska-
ravaan gepland Hiervoor is samen
werking gevraagd met de aktiegroe-
oen uit Nederland en Lanaken De 
karavaan vertrekt om 13 uur op het 
Europaplein te Eisden-Maasmeche-
len 

LIMBURG 
JULI 
10 NEEROETEREN: 11 Juh-vienng 
op ,,De Borg" Om 15u Optreden K 
Harmonie De Voortgang, St Jozefs-
fanfare Voorshoven, Accordeonklub 
Melodia, Volksdansgroep Bisebabel 
Om 18u 30 Optreden St -Ceciliakoor 
en Donatuskoor Samenzang Feest
rede door Paul Daels Om 20u Volks
feest met de Oeters Blaaskapel Org 
Kulturele Raad i s m 11 Julikomitee 
en Stad Maaseik 

vu-Ham 

Petitie voor fietspaden 
De Volksunie-Ham wil door middel 

van een petitie laten zien dat de 
Staatsbaan te Genendijk-Ham zeer 
onveilig is voor de fietsers Voor de 
Volksunie is de maat vol De afdeling 
IS bij sommige inwoners van deze 
baan inlichtingen gaan inwinnen 

Hieruit bleek dat de overheid al 20 
jaar bezig is met het verbeteren van 
deze baan Ondertussen is er nog 
mets veranderd Sommige politieke 
partijen van de gemeente hebben 
reeds lang beloften gedaan en nog 

altijd zitten de bewoners met hetzelf
de probleem 

E Volders ,,Nuhebbenwij het heft 
in handen genomen De veiligheid 
van de zwakke weggebruiker, vaak 
onze kinderen, staat op het spel Op 
deze manier kunnen wij langs de 
gemeenteraad ons standpunt verde
digen Verder kunnen we druk uitoe
fenen op de overheid dat het zo met 
verder kan " 

Volksunie-Ham zal dan ook het pro
bleem blijven volgen 

Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug '88) 
Kasteelhoeve Litzberg 
Hoeveweg 145 
3650-DILSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanlcki Hedwige) 
prijs van zondagav tot zaterdag
namiddag 5 000 Fr alles mol 
info op hogervermeld adres 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

'S? 03/888.69.35 

Aanbevolen huize 
DE PRIJSBREKER 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel.: 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Open van 10 tot 19u 

Tel. 03/236.45.31 
Maandag gesloten 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cottier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21 36 36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 

Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marv(/itz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-321 08 96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 64 75 

Alle trofeeën, wimpels bekers 
spelajes badges enz vanaf 1 
november 1987 bij 

ESOX -
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

DRUKKERIJ VAN LINDEN 
Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

B L O E M E N 

voor elke gelegenheid 

BOEKETJE 
Kasteelstraat 78 LEDE 
Tel 053/80 04 18 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Sleenweg naar Aalsl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldslraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 
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Dr. Paul Van Cauwenberge over de ongemakken van allergieën: 

„Er is goede hoop 
voor hooikoortslijders 1 " 

GENT — Sinds een paar jaar publiceren de media 
een Pollenbericlit. Daarin leest de goegemeente de 
koncentratie van graspollen in de lucht. Op vrijdag 16 
juni, dag van dit vraaggesprek, bedroeg de koncen
tratie 27 korrels per m^, ongunstig dus. De voorspel
lingen voor het daaropvolgende weekeinde zouden 
navenant blijven. Een duidelijk sinjaal voor hooi
koortslijders om binnenshuis te blijven, liefst met 
deuren en ramen potdicht. 

Aan neus- keel- en oorarts Paul Van Cauwenberge 
(39), werkleider aan de Gentse rijksuniversiteit, de 
vraag hoe dat met deze en andere allergieën zit en 
wat te doen om er (een beetje) aan te ontsnappen. 

DR. Paul Van Cauwenberge 
is één van de stichters 
van het sinds 1987 wer

kende Institute for Allergy, een 
vereniging die het wetenschap
pelijk en klinisch onderzoek rond 
allergieën wil stimuleren. Naast 
dit gezelschap bestaat er nog een 
Belgische Vereniging voor Aller
gie en een International Society 
of Rhinology. Hoogstaand ge-
sleutel dus aan een ziekte waar
aan steeds meer en meer landge
noten lijden. Maar er is hoop! 

het kind 70 % kans om ook aller
gisch te zijn. Is geen van beide 
ouders allergisch dan bedraagt 
de kans ongeveer 10 %. Niet 
erfelijk is het produkt waaraan 
men allergisch is of het orgaan 
dat allergisch reageert. De ene 
zal een neusallergie hebben door 
hooikoorts b.v.; de andere zal 
astma hebben, weer een andere 
eczeem." 

WIJ: Allergology behelst een 
zeer uitgebreid veld, zijn alle 
allergieën gekatalogeerd? 

P.Van Cauwenberge: „Aller
gieën zijn goed gekatalogeerd, 
ze zijn een specifieks iets. Aller
gieën horen niet thuis in het ka-

Ekspansie 
WIJ: Is de indruk juist dat er 

nu meer, dan pakweg een 
kwarteeuw geleden, over aller
gieën gesproken wordt? 

P. Van Cauwenberge: „Dat is 
geen foute indruk, er wordt thans 
meer over allergieën gesproken. 
Ten eerste komen allergieën 
steeds meer voor, waarschijnlijk 
speelt de faktor pollutie daarbij 
een grote rol, ten tweede zijn de 
onderzoekstechnieken om aller
gieën op te sporen veel verbeterd 
zodanig dat er meer gediagnosti
ceerd wordt. Ten derde is nu veel 
meer geweten hoe allergieën in 
mekaar zitten en wat er tegen kan 
gedaan worden. Al deze zaken 
brengen mee dat er ook veel 
meer interesse is vanwege de 
wetenschappelijke en medische 
wereld en dus ook vanwege het 
grote publiek." 

WIJ: Waarom is het pollen
seizoen zo slecht voor mensen 
die allergisch zijn? 

P. Van Cauwenberge: „Men 
is allergisch aan een specifieke 
stof of stoffen. Grote boosdoe
ners zijn pollen van voornamelijk 
grassen, bomen, bloemen en on
kruid. Een tweede grote boos
doener is de huisstofmijt, dat in-
sektje in het huisstof. Graspollen 
zijn echter slechts van midden 
mei tot einde juni aanwezig, ter
wijl de huisstofmijt ons het hele 
jaar — met een piek in september 
en oktober — kan bedreigen. An
dere boosdoeners kunnen eksoti-
sche dieren zijn die het grote 
publiek thans in groten getale 
binnenhaalt. Klassiek gevaar 
blijft katten- en hondenhaar. Ver
der kan men zowat aan alles en 
nogwat allergisch zijn, zelfs aan 
anti-allergiemiddelen..." 

WIJ: Wat maakt iemand aller
gisch? 

P. Van Cauwenberge: „Aller
gisch zijn is het ontsporen van 
een normale reaktie. De mens 
maakt anti-stoffen, de IgE-antili-
chamen, tegen bakterieën en vi
russen. Niet-alergische mensen 
maken ookzo'n anti-stoffen maar 
in zeer geringe hoeveelheid. Bij 
allergische mensen laat het kon-

Paul Van Cauwenberge: „De mensheid wordt sinds haar bestaan door 
allergieën achtervolgd. Het is echter pas de jongste jaren dat de 
medische wereld er het fijne van weet. Er is dus goede hoop.!" 

(foto G. de Soete) 

trole-mekanisme die dat regelt 
het afweten. Wij hebben twee 
cellen die daar voor zorgen: de 
helperscellen en de suppressor-
cellen. Bij sommige mensen 
funktioneren de suppressorcel-
len niet genoeg en gaan de hel
perscellen de overhand halen zo
danig dat steeds maar IgE-antili-
chamen aangemaakt worden. Te 
veel IgE tegen een bepaald iets 
brengt een reaktie teweeg. Het is 
dus een overdreven afweer met 
schadelijke gevolgen. Bij niet-al-
lergische mensen zullen die reak-
ties niet gebeuren omdat zij geen 
IgE-antilichamen hebben. " 

Erfelijk 
WIJ: Heeft allergisch zijn iets 

met erfelijkheid te maken? 

P.Van Cauwenberge: ,,Erfe-
lijkheid speelt een grote rol. Als 
beide ouders allergisch zijn heeft 

der van een andere ziekte, zij 
hebben een eigen identiteit. 
Vroeger zou men er niet over 
gesproken hebben, men zou het 
ook niet aangedurfd hebben er 
voor naar de dokter te gaan. 

Allergology is een vrij jonge 
discipline waarvan de weten
schappelijke ontwikkelingen nog 
nauwelijks bij te houden zijn." 

WIJ: Waarom is iemand aller
gisch en waarom iemand an
ders niet? 

P. Van Cauwenberge: „Ieder
een kan allergisch worden als hij 
maar voldoende uitgedaagd 
wordt. Wanneer men weet dat 
een kind aanleg voor allergie 
heeft dan is dat omwille van zijn 
familiale voorgeschiedenis, eens 
dat geweten kan men daar ten 
volle rekening mee houden. Er 
dus voor zorgen dat het niet no
deloos aan allergenen wordt 
blootgesteld. 

Een allergie kan in elk lichaam 
sluimeren en kan als het ware 
plots worden wakker geschud. 
Allergieën komen trouwens zo 
vaak voor dat de ziekte als ern
stig dient te worden beschouwd. 
20 % van de bevolking heeft er 
mee te maken, een op vijf men
sen is allergisch voor een of an
der produkt. En het aantal neemt 
nog toe." 

Japan 
WIJ :ls er een verklaring voor 

die toename? 
P. Van Cauwenberge: ,,Het 

meer en meer verlaten van de 
borstvoeding is een reden, moe
dermelk bevat minder allergenen 
dan koemelk. Het binnenhalen 
van dieren, scheikundige produk-
ten, meel, geneesmiddelen, 
zaagsel van bepaalde houtsoor
ten. Je kan niets bedenken of er 
bestaat een allergie voor. De 
jongste jaren is vooral luchtver
vuiling de grote oorzaak van toe
name. Het beste voorbeeld is 
Japan. Sinds de tweede wereld
oorlog heeft men er regelmatig 
allergie-tests uitgevoerd en uit de 
vergelijkingen tussen de inwo
ners van Tokio en een platte-
landsdorp is men tot schokkende 
bevindingen gekomen. Na 1945 
was de bevolking van Japan nau
welijks 10 % allergisch terwijl de 
bewoners van Tokio, dat begin 
1980 reeds voor 50 % waren. 
Ondertussen bleef de onderzoch
te plattelandsbevolking rond de 
10 % schommelen. 

Ook veel roken doet de IgN-
antilichamen stijgen. Rokers zijn 
dus gemakkelijker allergisch dan 
niet-rokers." 

WIJ: Behoort de veelvoorko
mende netelkoorts tot diezelf
de familie van allergieën? 

P. Van Cauwenberge:,,Netel
koorts is een huidaandoening die 
zich manifesteert door een witte 
papel met errond een rode kring 
die jeukt. Verschillende oorzaken 
kunnen er aan de basis van lig
gen. Een netelkoortspatiënt kan 
b.v. allergisch zijn aan voedings
middelen, maar kan ook onderhe
vig zijn aan inspanning, koude, 
water, tocht en aan tal van ande
re zaken. Netelkoorts is hoe dan 
ook een abnormaal reageren op 
een stimulus waar iemand an
ders niet op reageert." 

WIJ: Bestaat er een afdoen
de behandeling tegen aller
gieën? 

P. Van Cauwenberge: ,,De 
wetenschap heeft de jongste ja
ren enorme sprongen gemaakt in 
de behandeling van allergieën. 

Vroeger werd een antihistamini-
cum toegediend waardoor de pa
tiënt slaperig werd, ook neus
druppels om de neus te openen, 
maar dat hielp niet echt tegen het 
niezen, niet tegen het tranen van 
de ogen en niet tegen de jeuk. Nu 
beschikken wij over een viertal 
antihistaminica die nieuw op de 
markt zijn, wel degelijk afdoende 
en geen slaap meer verwekken. 
Ze nemen echter niet alle klach
ten weg. Er bestaan ook lokale 
middelen met kortisone- werking 
die geen bijwerking hebben. Ver
der zijn er ook preventieve mid
delen, allemaal nieuw. Farma
ceutische bedrijven van bij ons 
hebben bij het ontwikkelen ervan 
een zeer grote rol gespeeld. Ook 
de Gentse rijksuniversiteit stond 
vooraan, waardoor onze plaats in 
de allergology-wereld een inter
nationale betekenis heeft gekre
gen. 

t^aar ondanks deze vooruit
gang kan een allergisch iemand 
nog steeds niet niet-allergisch 
worden gemaakt. Maar er is goe
de hoop dat binnen vijf jaar het 
proces van genezing heel dicht 
zal benaderd worden." 

Hersenvocht 
WIJ: Heeft u een goede raad 

vooor allergiepatiënten? 

P. Van Cauwenberge: „Voor 
mensen die geen last hebben van 
allergieën en bovendien niet fa
miliaal belast zijn is er geen pro
bleem. Is die familiale 
voorgeschiedenis er wel dan kun
nen volgende punten in acht wor
den genomen: borstvoeding, het 
saneren van de slaapkamer: 
geen wollen dekens, de lakens 
regelmatig verversen, geen kle
ren op de kamer laten slingeren. 
Het pollenbericht op de voet vol
gen en bij hoge koncentratie bin
nenshuis blijven. Geen huisdie
ren houden..." 

WIJ: Welke invloed heeft de 
kwaal op de rest van het li
chaam? 

P. Van Cauwenberge: „Het 
meest voorkomende is vermoeid
heid en koncentratievermogen, 
bij zware aanvallen kan men si-
nusitus oplopen of soms een oor
ontsteking. Maar blijvende letsels 
komen met voor " 

WIJ: Hoe ging men vroeger 
de kwaal te lijf? 

P. Van Cauwenberge: „De 
volksgeneeskunde kende het ge
bruik van de kruiden, maar door
gaans liet men het ongemak 
overwaaien. Hooikoorts duurt zes 
weken en men leerde er mee 
leven. Huismijtallergie kwam 
vroeger minder voor. " 

WIJ: Is de ziekte van alle 
tijden? 

P. Van Cauwenberge: ,,2000 
jaar geleden werd men reeds 
door allerlei allergieën geplaagd 
maar men wist niet waarover het 
ging, van neusloop dacht men 
dat het hersenvocht was... 

Men weet nu wel beter! " 
m.v.l. 
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