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„Daarnaast komt ook zijn pleidooi voor een 
kultureel-etiscii zindelijke maatschappij verfrissend over. 

Gabriels heeft een visie." 
(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard", maandag 27 juni 1988) 

Het vaart af 
Het zou nochtans deugd doen, zo eens enkele weken er 

tussenuit muizen om lekker lui te genieten van een verkwikken
de vakantie. De politieke klasse (samen met al wie daar om een 
of andere reden mee te maken heeft) weet echter dat het nog 
geruime tijd zal duren vooraleer de valiezen zullen gepakt en de 
vliegtuigzetels kunnen ingenomen worden. Het programma van 
Kamer en Senaat steekt eivol en de Regering heeft het nog een 
flink stuk drukker. Een blik in de agenda van een minister heeft 
iets weerzinwekkends en de privé-sekretaressen van topeksel-
lenties bekwamen zich de jongste dagen vooral in het afbellen 
van allerlei eerder gemaakte afspraken. 

Eigenlijk is de toch wel hoogst snelle wijze waarop deze 
Regering nu een aantal zaken moet zien klaar te krijgen, 
helemaal niet heilzaam en zelfs gevaarlijk. In amper enkele 
weken tijd moeten niet alleen de dossiers die sinds maanden op 
een beslissing wachten erdoor gesluisd worden. Maar daarenbo
ven dient straks de grote pakketboot die ons naar een federaal 
land moet voeren, uit de haven vertrekken. Het risiko dat dit 
schip reeds in de haven overladen wordt of door onvoorzichtig 
maneuvreren averij oploopt, is bij dit alles niet denkbeeldig. En, 
alsof dit nog niet genoeg was, rest er de weinig prettige opdracht 
een nieuwe besparingsronde door te voeren met al ekstra-
Inleveringen in 1988. 

Hugo Schiltz heeft als begrotingsminister de onpopulaire taak 
ervoor te zorgen dat het objektief, om tegen eind volgend jaar het 
tekort van de staatsuitgaven te beperken tot 7 % van het bruto 
nationaal produkt, gehaald wordt. De aktuele begrotingssitua
tie, een kwalijke erfenis van de vorige Regeringen, noopt 
inderdaad tot nog maar eens een reeks drastische ingrepen. 
Indien er immers niet meteen iets wordt ondernomen, kan je er 
donder op zeggen dat de schuldenlast voor het jaar 1988 zal 
stijgen tot 8,4 %. Met als gevolg dat er tijdens het augustus-
begrotingskonklaaf voor ongeveer 80 miljard fr. netto zal moet 
gesnoeid worden. Ingewijden voorspellen dat dit dan kwasi 
onhaalbaar zal zijn. 

Precies daarom en vermits hij tot op heden (ondanks zijn 
verzoek) nog geen wezenlijke besparingsvoorstellen mocht ont
vangen, zag de begrotingsminister zich dinsdag verplicht een 
droge, duidelijke omzendbrief te bezorgen aan zijn kollega's in 
de ministerraad. Daarin schrijft Schiltz dat hij van hen konkrete 
plannen verwacht die per Departement tot een bezuiniging van 
2,5»/o kunnen leiden. Iedereen weet dat dit voor sommige over
heidsdiensten aarstmoeilijk, zoniet onhaalbaar zal zijn, maar 
hopelijk snapt ledereen eveneens dat we helemaal de mist 
ingaan als er nu niks gebeurt. Schiltz laat het trouwens niet bij 
deze verrassingsultval. In een gesprek met „De Standaard" 
kondigde hij tevens aan dat hij het recente akkoord tussen 
ziekenfondsen en artsen verwerpt en terzake met besparings
voorstellen zal uitpakken. Hetgeen onvermijdelijk Is geworden, 
wil men de rest van de sociale zekerheid niet in het gedrang 
brengen. 

Ook dinsdag raakte het advies van de Raad van State bekend 
over het wetsontwerp Inzake de gemeenten met een biezonder 
taaistatuut. Ook daarover zal tijdens de komende dagen heel 
wat te doen zijn. Dit hooggeacht rechtskoUege heeft zich noch
tans niet van haar fraaiste kant laten zien. Vooreerst hebben 
sommige weledele raadsheren het schijnbaar nodig geacht hun 
advies eerst aan de pers en pas nadien aan de rechtstreeks 
betrokkenen te bezorgen, een praktijk die bezwaarlijk overeen
stemt met de waardigheid van dit orgaan. Bovendien betreft het 
een hopeloos verdeeld en bij gevolg onduidelijk rapport. Waarbij 
sommigen nog terecht opmerken dat de pamflettaire stijl al 
evenmin het blazoen van de Raad van State laat schitteren. 

Toch is het wenselijk en noodzakelijk dat de uitvoerende en 
wetgevende macht de opmerkingen van de Raad van State 
ernstig nemen. De Regering heeft o.i. de taak een gefundeerd 
antwoord te bezorgen aan dit kollege, waarin zij haar argumen
tatie uiteenzet en verdedigt. Uiteindelijk zullen de Regering en 
het Parlement hun verantwoordelijkheid moeten nemen; zij 
hebben nota bene het volste recht van mening te verschillen met 
de inzichten van de Raad van State. 

Omwille van enkele punten echter het regeringsschip doen 
zinken, lijkt ons niettemin roekeloos. Dinsdagavond en -nacht 
immers slaagden de topministers erin een kwasi akkoord te 
bereiken over het pakket bevoegdheden dat reeds in de eerste 
faze — dus nog voor de vakantie — naar de Gewesten en 
Gemeenschappen zal worden overgedragen. Behalve voor het 
onderwijs, de openbare werken en het verkeer worden de 
Gewesten ook bevoegd voor het hele ekonomische beleid (met 
uitzondering van die zaken die vanaf 1992 aan de EG worden 
overgedragen), de buitenlandse handel en een zeer belangrijk 
deel van het wetenschappelijk onderzoek. De federale dynamiek 
wordt daardoor onstuitbaar, en dit blijkt o.m. uit de jeremiades 
van de unitaire lobby's en praatklubjes. 

Voor ons mogen de trossen dus losgegooid worden. Al blijven 
we bewust en deels ook bevreesd voor het stampen en rollen, 
vooral in de branding. 

WIJ 

Een van de zeven VU-stichters overleden 

In memoriam Ludo Sels 
Vorige week stierf Ludo Sels te Duffel. Dinsdag j.l. 

werd hij er onder massale belangstelling aan de 
aarde toevertrouwd. 

Na Rene Proost, die overleed na de eerste VU-
doorbraak van 1961, en na Wim Jorissen in 1982, 
verdwijnt hiermee de derde van de ,,zeven stichten
de mannen" van onze partij. 

LUDO SELS zou op 7 juli 
eerstkomend 72 jaar ge
worden zijn. Jarenlang 

streed hij tegen de ziekte die zijn 
taai en dapper gestel ondermijn
de. Tegen deze tegenstander 
heeft hij het moeten afleggen. 
Maar ook hierin was hij even 
moedig als al de jaren dat wij hem 
kenden op die vele andere strijd-
terreinen. De Volksunie verliest 
een van haar stichters. Het arr. 
Mechelen degene die vanaf 1954 
haar eerste voorman en tot de 
dag van zijn dood een blijvende 
getrouwe was. 

Naast het parlementaire man
daat was Ludo Sels een tijdlang 
provincie- en gemeenteraadslid. 

Geliefde voorman 
De grote aanwezigheid op de 

begrafenis legde getuigenis af 

van de genegenheid die de bevol
king voor de overledene koester
de. Een uitgebreide VU-delegatie 
van verkozenen, gewezen man
datarissen, kaderleden en simpa-
tisanten werd aangevoerd door 
gewezen VU-voorzitter Frans 
Van der Eist en algemeen VU-
sekretaris Paul Van Grembergen. 

Aan de lijkbaar werd het woord 
gevoerd door dhr. De Smedt na
mens het Boerenfront en door 
senator Walter Luyten, die van de 
afgestorvene een zeer nabije 
vriend was. 

De Mechels-Turnhoutse sena
tor leek ons dan ook de aangewe
zen man om voor onze lezers een 
portret van de afgestorvene te 
tekenen. 

Ook kamerlid Candries hield er 
aan in een korte schets de weer

slag te schrijven van een bezoek 
die hij als kersvers parlementslid 
aan de VU-pionier bracht. 

De redaktie van WIJ biedt na
mens élle VU-leden en WlJ-le-
zers aan mevrouw Sels en de 
grote familie blijken van medele
ven en dank aan. 

(lees door biz. 9) 

230 
hektaren... 
...bos en helde. 

Hier heb Je soms 
het gevoel dat Je 
langs onbegane 
paacUes gaat. 

„WIJ" ging eens 
wandelen In de 
Hoge RIelen. 

Lees bIz. 24. 
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... en WIJ 
Wi] ontvangen graag bneven van 

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

De opinie vertolkt in een lezersbnef 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

GERNIKA 

Het TV-programma Panorama van 
16 juni wijdde m i een treffend, goed-
uitgewerkt portret van EP-lid Willy 
Kuijpers Zijn ontfiaal m Gernika en 
zijn toespraak m Donostia (San Se
bastian) waren ontroerend én Euro-
pees-optx>uwend J F meent m de 
vonge WIJ het nazibombardement 
van 26 april '37 op het weerloze 
„Diksmuide-van-Baskenland" enigs
zins te moeten verschonen Hem ra
den we aan „The Day Guernica 
Died" (1975) van Gordon Thomas en 
Max Morgan-Witts te lezen Het is 
opgesteld na 3 jaar wetenschappelijk 
onderzoekswerk mede op basis van 
vraaggesprekken met overledenden 
uit de leiding van het Condorlegioen 
(o a generaal-majoor Hans Asmus) 
en het Bundesmilitararchiv van Frei
burg I Br 

Ook Kart Van Knauer, die de aanval 
op Gernika leidde, nam deel aan dit 
werk Veldmaarschalk H Sperrie — 
waarmee J F getuigt — was opper
bevelhebber Wat blijkt uit dit alles'' 
Gemika, het intellektuele centrum 
van Biskaje (de dichtstbevolkte en 
rijkste prov van Baskenland, met het 
histonsche parlementsgebouw en de 
eikeboom, simbool van de Baskische 

onafhankelijkheid en met zijn metaal-
en wapenfabrieken) was het strijddoel 
van Franco-generaal Emilio Mola met 
o m zijn gevreesde koloniale troepen 
uit Marokko De luchtsteun werd ge
geven door het ± 2000 man sterke 
Nazi-Duitse Condorlegioen Gernika 
en omgeving was overbevolkt met 
duizenden vluchtelingen uit het zui
den, die over de ,.veilige" bergen 
getrokken waren O I v Lt Kol Wolf
ram Freiherr von Richthofen stonden 
in Vitoria en Burgos de Duitse toestel
len opgesteld Er zijn geen aanwijzi-
gingen dat Italianen aan de luchtaan
vallen hebben deel genomen Op 31 
maart, 2 en 4 april 1937 werd door 
hen het Baskische Durango (centrum 
van wegen en spoorwegen en wapen
fabrieken) reeds vermeld Op maan
dag 26 april '37 volgden Gernika-
stad Gernika brandde 3 dagen Don
derdagochtend marcheerden Fran
co's Spaanse, Marokkaanse én Ita
liaanse troepen Gernika binnen Om 
halfelf wapperde Franco's vlag op het 
Baskisch parlementsgebouw, nu be
waakt door Moorse soldaten i 

Ongeveer 5000 kg brisant — splin
ter — en brandbommen waren uitge
worpen Alleen om — zoals J F aan
haalt — een stenen brug (die nooit 
getroffen werd i) van 25 m lengte op 
10 m breedte uit te schakelen'' Mili

taire deskundigen schnjven dat It 
kolonel Van Richthofen's opdracht 
,.Gernika te bombarderen zonder re
kening te houden met wie of wat ook" 
een van de grondslagen vormde voor 
de bommentapijten — en Blitz-krieg-
technieken die later zouden gebruikt 
worden o m bij de verwoesting van 
Rotterdam, Coventry, Hamburg, 
Dresden en ook Hiroshima en Na
gasaki In elk geval werd de leiding 
van het, experimentele" Condorlegi
oen op 31 mei 1939 — na zijn terug
keer in Nazi-Duitsltand — opmerkelijk 
door rijksmaarschalk H Gonng vere-
remerkt De meesten onder hen 
kenden in de Duitse Luftwaffe een 
opmerkelijke loopbaan 

Laat ons als besluit de Diksmuidse 
vredesleuze ,,Nooit meer Oorlog'" 
blijven herhalen 

J. Verbiest, Kessel-Lo 

FABRIEK ALS EEN ANDER? 

Verleden week, op een openbare 
verkoping van bureelmeubelen, klem 
meubelen, siervoorwerpen enz , in 
een cafe op de Grote Markt te Sint-
Niklaas ging men ook over tot de 
openbare verkoping van kazuifels, 
stolen, offerblokken, zilveren kruik

jes, heiligen beelden, mooi met de 
hand geborduurde altaarlakens. satij
nen, met gouddraad afgewerkte kelk
doeken, tot zelfs dozen voor hosties 

Het zou om een officiële verkoop 
gaan van de inboedel van een kapel 
uit het Waasland 

Waren dat allemaal geen gewijde 
voorwerpen en moeten die met weer 
bezorgd worden aan een andere kerk 
ofkan dit zo allemaal'' Bestaat er 
geen solidariteit meer tussen de ker
ken onderling'' Of is de kerk een 
fabriek gelijk een ander'' 

L.T.. Smt-Niklaas 

UIT HET VUUR HALEN 

Zijn het de jaren die bi] dhr Manu 
Ruys beginnen te wegen"? Dit vroe
gen WIJ ons af bij het lezen van zijn 
jongste beschouwingen 

Voor een doorwinterd beroeps
schrijver komt het haast ongelooflijk 
over dat hij met beseft dat de door 
hem aangeklaagde loomheid bij vele 
politieke mandatanssen te wijten is 
aan hun vrees voor de komende ge
meenteraadsverkiezingen 

De abnormale zorg om onze vaak 
misbruikte gemeentelijke autonomie 
maakt dat de meeste parlementsle
den terwille van hun gemeentelijk 
mandaat, geen aandacht willen ver
kwisten aant de nationale politiek 

Ook in de Gazet van Antwerpen 
doet hoofdredakteur Lou De Clercq 
alsof hij met weet dat het CVP-hoofd-
kwartier met blijdschap vaststelt dat 
met geluisterd wordt naar de oproe
pen om te betogen tegen de thans 
behandelde staatshervorming 

Die verlamming, veroorzaakt door 
de op til zijnde gemeenteraadsverkie
zingen, weegt ook op de Waalse bur
gemeesters, schepenen en raadsle
den 

Voor de VU moet deze algemene 
politieke verlamming meebrengen 
dat ze, als het past, durft dreigen met 
alles, zelfs met ontslag Wikken en 
wegen hoort er bij dit gokspel meer 
dan ooit bij Zich mets aantrekken van 
warhoofden, ,.azijnpissers" of 
kwaadwilligen, maar nu uit het vuur 
halen wat voor de toekomst iets be
ters mogelijk maakt 

Fl. Smit, Putte 
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Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43 20 51 
Mulste. Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astndlaan 85 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof Tervuursevest 60 016/22 86 72 

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

Torhout, Stwg nr Lichten/elde - 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesteri oankettenea Duitse specialiteiten Dort 
munder Thier van 't vat Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

iKastautant 

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

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

AFSPANNING-HERShRG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESnAURANT-FRfTUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

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

Koffiebranderij 

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

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

l l l /^^t\4 Hoek 
f r T l i i J l 1 Wolvengracht 

en 
Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thuis zi jn 
in 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 

'^1 

^^^ R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel 03/262 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLÉ 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67.57 12 

Een advertentie in WIJ rendeert. 

Vraag inlichtingen: 

02/219.49.30 of 02/380.04.78 
(redaktie) (Karel Severs) 

JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

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 

Caf/ Zj^ Jfotfi 
'CoMbnnus' 

Jjé 
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Schiltz slaat 
terug 

Shadows... 
Vorige week publiceerde het 

zg. PVV-schaduwl<abinet een 
tweede evaluatienota over het 
werk van de jonge vijfpartijen-
regering. Deze tekst staat echter 
blauw van onjuistheden en ver
dachtmakingen, hetgeen nader
hand ook bleek uit de matige 
respons in de pers. 

Het kabinet van vice-eerste mi
nister en Begrotingsminister 
Hugo Schiltz reageerde vrijdag 
op de nonsensikale praatjes van 
Verhofstadt en C°, weliswaar 
met de opmerking dat dit de laat
ste keer was dat hij de diskussie 
via de media wenst te voeren. 

De bewering dat de door 
Schiltz opgemaakte begrotings
inventaris een doelstelling van de 
huidige regering zou zijn, Is ech
ter al te kras. Het cijfer van 8,5 % 
tekort is slechts de nuchtere vast
stelling van hoe de toestand er 
zal uitzien eind 1988 indien men 
niets wijzigt aan het beleid. 

Voor de zoveelste keer zette 
Schiltz op een rijtje hoe hij tot dit 
cijfer kwam. Vooreerst was er de 
oorspronkelijke begroting '88 op
gemaakt door Verhofstadt. In 
maart van dit jaar werd evenwel 
duidelijk dat deze voor 32 miljard 
fr. onderschat was, hetgeen Ver
hofstadt noopte tot een eerste 
aanpassing. Deze bijkredieten 
bevatten niet eens een aantal 
uitgaven die door leningfinancie
ring buiten het budget werden 
gehouden! 

Daarenboven had het vorige 
kabinet voor liefst 17,5 miljard fr. 
aan ekstra kredietuitgaven onbe
slist gelaten, vermit het er niet in 
slaagde met de betrokken depar
tementen tot een akkoord te ko
men en evenmin een bepaalde 
regeling had durven opleggen. 
Het huidige kabinet daarentegen 
kon deze 17,5 miljard fr. tot 5,7 
miljard fr. reduceren. 

...wauwelen 
Vervolgens moesten voor 19,1 

miljard fr. bijkredieten worden 
toegekend, grotendeels tenge
volge van een reeks verbintenis
sen die nog door de vorige rege
ring werden aangedaan en ook 
omdat sommige geplande bespa
ringen niet werden uitgevoerd 
door een gebrek aan opvolging 
en bestendige begeleiding. 

Verder is het duidelijk dat men 
geen besluiten kan trekken uit 

een vergelijking van de tesaurie-
cijfers (die de huidige en op korte 
termijn ingeschatte kastoestand 
weergeven) met de werkelijke be
grotingscijfers (die ramen wat als 
vastleggingen en ordonnancerin-
gen zal gerealizeerd worden tij
dens het begrotingsjaar, steeds 
bij ongewijzigd beleid). 

Andermaal benadrukte Schiltz 
dat hij alles in het werk zal stellen 
om aan dit tijdeljijk kwaad te ver
helpen. Het opzet blijft immers 
het begrotingstekort eind 1989 
tot 7% te verminderen. 

Tot slot stelt minister Schiltz 
steeds bereid te zijn met open 
kaart en t.a.v. iedereen de begro
tingssituatie te bekijken. „Indien 
het schaduwkabinet van de open
heid van Minister Schiltz blijft 
misbruik maken omwille van lou
ter platvloerse elektorale bereke
ningen, dan zal onze Minister 
daaruit de gepaste konklusies 
trekken", waarschuwde de 
woordvoerder van Hugo Schiltz. 

Mark de Leeuw 
Mark Platel ontving de Orde 

van de Vlaamse Leeuw. De uitrei-
kers van deze onderscheiding 
wilden daarmee de gewezen 
BRT-joernalist en huidig politiek 
hoofdredakteur van het Belang 
van Limburg prijzen om de onaf
hankelijke, open en belangwek
kende wijze waarop Platel mee
werkt aan een betere voorlichting 
en een scherpere opinievorming 
in Vlaanderen. 

N.a.v. de uitreiking hield prof. 
Herman Van Impe een aardige 

^|JEI4MGEN 
AAN... 

Senator André De Beul 
• Waarom moest er volgens u 

een nieuwe onderhandelings
ronde komen over het media
beleid ? 

,,Met de geplande overheve
ling van de steun aan de pers en 
de handelsreklame ontstaat er 
een nieuwe situatie die inderdaad 
nieuwe onderhandelingen ver
eist. Die onderhandelingen zijn 
bezig, maar er is nog geen resul
taat geboekt." 

• Komt er een verhoging van 
het budget van de BRT ? 

,,Omdat de BRT geen beroep 
meer mag doen op sponsoring en 
niet-kommerciële reklame, moet 
dit verlies aan inkomsten in ieder 
geval gekompenseerd worden. 
Het komitee van eksperten van 
de Mediaraad heeft zich boven
dien uitgesproken voor een bud
getverhoging tot 7,5 miljard om 
de BRT toe te laten zich te kun
nen meten met de konkurrentie. 
De budgettaire ruimte is echter te 
smal om in één klap zo'n bedrag 
tevoorschijn te toveren. Ons 
voorstel is om de verhoging te 
spreiden over 3 jaar. In een eer
ste faze lijkt ons een verhoging 
met een half miljard haalbaar. In 

dat geval zou de BRT volgend 
jaar over 6,3 miljard kunnen be
schikken. " 

• is het politiek niet haalbaar 
om de BRT een stuk handelsre
klame te geven ? 

,,Daar zijn wij voorstander van. 
Ik vrees echter dat de CVP daar 
niet zal willen op ingaan." 

• Een bijkomend probleem 
vormt de financiering van de 
regionale omroepen. Hoe zal 
dat geregeld worden ? 

„De huidige meerderheid in de 
Vlaamse regering heeft daar echt 
boerenbedrog gepleegd. In het 
kabeldekreet werd de mogelijk
heid ingeschreven om ook regio
nale omroepen te erkennen, 
maar men heeft de financiering 
ervan niet omschreven. De huidi
ge meerderheid heeft bovendien 
met VTM afgesproken dat zij het 
monopolie op de reklame zou 
krijgen. Indien de regionale om
roepen, waarvan er wellicht deze 
week al 4 erkend zullen worden, 
toch handelsreklame zouden krij
gen, is de kans erg groot dat zij 
zich zullen verenigen om samen 
die reklamewerving te organise

ren, waardoor zij natuurlijk de 
kaas van het brood van VTM 
zullen eten." 

• Wat stelt de VU op dit vlak 
voor ? 

,,Ons standpunt is dat alle mo
gelijke middelen voor een kohe-
rent mediabeleid moeten ver
enigd worden in één pot. De dota
tie, de handelspubliciteit, de niet-
kommerciële reklame en de 
sponsoring moeten verdeeld wor
den tussen alle belanghebben
den. De BRT zou dan bvb. de 
dotatie en een stuk van de han
delspubliciteit krijgen. VTM zou 
een groot stuk handelsreklame 
krijgen en de regionale omroepen 
ook een stukje. 
Met die pot moet verder ook het 
verlies dat de geschreven pers 
door de invoering van reklame op 
de buis zou lijden vergoed wor
den. Op die manier komt een 
financieringsmechanisme tot 
stand dat voor de gemeenschap 
een minimale kost oplevert en 
geen middelen laat verloren 
gaan. Wanneer de handelsrekla
me gespreid wordt over BRT, 
VTM en de regionale omroepen 
krijg je een maksimale reklame-
opbrengst." 

yllENSENiM 

toespraak over De Nederlandse 
taal en kuituur In de toekomstige 
wereldgemeenschap. De rede zal 
boordevol,.goede ideeën", zodat 
het moeilijk valt er een bondig 
citaat uit te puren. Toch graag 
deze krachtige paragraaf. 

,,ln de wereld van morgen zal 
de verdediging van eigen taal en 
eigen kultuur een nog moeilijker 
opgave zijn dan thans. Ondanks 
alle dagelijkse kleinzleligheden in 
Voeren, in het randgebied rond 
en in Brussel, is het Frans een 
minder gevaarlijke vijand van de 
Nederlandse kultuur dan het 
Amerikaans. De Amerikanen zijn 
veel talrijker, veel rijker, veel 
machtiger dan de ,,Francopho-
nie". De beste remedie tegen 
overdrijvingen in de Amerikaanse 
mode, is een grotere veelzijdig
heid, m.a.w. het zich afstemmen 
op veel meer landen." 

Het was mr. Piet Blomme die aan Mark Platel het zilveren plaket van 
de Orde van de Vlaamse Leeuw overhandigde. Lees daarover „Mark 
de Leeuw". (foto Oann) 

In zijn dankwoord verwees Pla
tel o.m. naar de huidige staats
hervorming. ,,De ontwikkeling 
naar een ander België kan niet 
afgeremd worden, gewoon om
dat dit land nog altijd op zoek is 
naar zichzelf, gewoon omdat het 
echte land, de twee grote ge
meenschappen nog altijd niet de 
plaats kregen waarop ze recht 
hebben, gewoon omdat sommi
gen nog altijd schrik hebben om 
de andere Belgische werkelijk
heid onder ogen te zien"... ,,De 
Waalse Gemeenschap blijft het 
moeilijk hebben om de oude ge
waden te durven afleggen, de 
Vlaamse Gemeenschap heeft 
schrik om nieuwe gewaden te 
kiezen. Men blijft dus maar naar 
mekaar loeren..." 

WIJ sluit zich graag aan bij de 
gelukwensen die Platel mocht 
ontvangen, zijn naam prijkt nu 
tussen wat hij zelf noemde ,,een 
Pantheon van indrukwekkende 
dwarsliggers"... 

Maxwell 
Doet de Britse persmagnaat 

Robert Maxwell zijn intrede in de 
Generale ? Hardnekkige geruch
ten in die zin doen de ronde, 
maar vast staat nu wel dat het 
niet om een belangrijke participa
tie zou gaan. Maxwell kondigde 
wel aan dat hij voor 800 miljoen 
tot 1 miljard frank de helft van de 
aandelen van de groep Dupuis 
gaat overnemen. 

Robert Maxwell, zakenman, 
drukker, uitgever, aandeelhouder 
van televisiestations en fabrikant 
van compact-disks, wil tegen 
1990 een mundiale informatie- en 
kommunikatiemaatschappij op 

Maxwell, 
kaper 
op de kust? 

poten zetten met een omzet van 
200 tot 330 miljard frank. 

Maxwell heeft al een veelbewo
gen leven achter de rug. De in 
Tsjechoslovakije geboren media-
bulldozer sloot op 15-jarige leef
tijd aan bij de Britse strijdkrach
ten om Hitler te bestrijden. Na de 
oorlog leerde hij de uitgeversstiel 
bij de Duitse wetenschappelijke 
uitgeverij van Ferdinand Sprin
ger. 

Hoewel hij een aantal jaren 
parlementslid was voor de Britse 
Labour-partij treedt Maxwell in 
zijn bedrijven op als een keiharde 
manager die niet aarzelt om in
dien nodig pijnlijke afslankingen 
door te voeren. 

Momenteel is Maxwell volop de 
uitgave van een Europese krant 
aan het voorbereiden. ,,The Eu
ropean Daily", met een startopla-
ge van maar liefst 200.000 ek-
semplaren, zal bestaan uit be
richten van een uitgebreid net
werk van korrespondenten en 
vertalingen van de beste artikels 
uit de Europese dagbladpers. 

Volgens de persmagnaat zou 
er ook in Vlaanderen en Wallonië 
interesse bestaan om met hem 
samen te werken, zowel bij de 
schrijvende pers als bij de om
roep. 

Van Wilderode 
70 

Donderdag jl. was de grote 
feestzaal van het stadhuis van 
Sint-Niklaas te klein voor de tal
rijk opgekomen vrienden en le
zers van Anton van Wilderode. 
Het Davidsfonds had eraan ge
houden de monografie van Ru-
dolf Van de Perre over de Waas-
landse dichter in zijn geboorte
streek voor te stellen. 

Prof. dr. Marcel Janssens 
(KUL) belichtte de kwaliteiten van 
de monografie:,,overzichtelijk en 
helder, ordelijk en duidelijk, en 
vooral kommunikatief zoals het 
past bij twee geboren didaktici, 
die mekaar hier ontmoeten als 
twee zielen in één boek". 

Katelijne van der Hallen bracht 
een aantal verzen van Anton van 
Wilderode • 

De eerste eksemplaren werden 
o.m. aan de auteur en aan Anton 
van Wilderode overhandigd door 
Norbert D'hulst, sekretaris-gene-
raal van het Davidsfonds. In zijn 
dankwoord duidde Rudolf Van de 
Perre de betekenis van de pries-
'ter-dichter met diens eigen ver
zen uit Gelijk een hooggestemde 
boom: ,,voorganger in de storm 
gewend te waken / en voor wie 
volgt een toegewijd geleide". 
Dienstbaar het woord, dienstbaar 
zijn volk. 

Voor Anton van Wilderode be
tekende de voorstelling van het 
boek de eerste in een rij van 
huldigingen n.a.v. zijn zeventig
ste verjaardag, op dinsdag 28 
juni j . l . 

De redaktie van ons weekblad 
sluit zich volmondig en graag aan 
bij dit huldebetoon. 

(lees ook biz. 15) 

Voorganger 
in de storm 
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Coudenberg 
De groep Ck)udenberg laat 

weer eens van zich horen. De 
kommissie staatshervorming van 
de groep maakte een rapport we
reldkundig gebaseerd op „2 fe
derale hypothesen: het meerpo-
lig federalisme en de federalise
ring op basis van de wetten van 
1980". 

De groep geeft toe dat de wet
ten van 1980 te weinig regionali
seerden maar vindt dat de plan
nen van de huidige regering „de 
kohesie en efficiëntie van de na
tionale staat" op 4 punten bedrei
gen: de eenheid van de buiten
landse ekonomische betrekkin
gen komt in het gedrang, een 
volledige regionalisering van het 
industrieel beleid vindt de groep 
anakronistisch, de geplande 
overheveling van infrastruktuur 
en verkeer zou schaalproblemen 
en oversijpelingseffekten met 
zich meebrengen en een volledi
ge federalisering van het weten
schappelijk onderzoek vindt de 
groep eveneens onverantwoord. 

Taalkriterium 
De Coudenberggroep is zoals 

bekend voorstander van een 
meerpolig federalisme met de 
provincies als uitgangspunt. 
Toch wil de groep zich ook met 
de staatshervorming zoals de re
gering Martens VIM ze zal door
voeren bemoeien, al was het 
maar omdat de groep anders 
vreest kansen te missen tegen
over haar ,,nationalistische te
genstanders". 

De groep stelde eveneens het 
eerste nummer voor van wat een 
,,wetenschappelijk" tijdschrift 
moet worden. Daarin durft de 

groep letterlijk schrijven dat 
,,meertalige landen geen gebruik 
maken van het taalkriterium als 
basis van een federatie" en dat 
,,federale staten waar het natio-
nalitair kriterium toch als uit
gangspunt werd of wordt geno
men een konfliktueus bestaan lei
den (tot en met burgeroorlo
gen)". Het wordt hoog tijd dat de 
,,wetenschappers" van de Cou
denberggroep de leerstof van de 
middelbare school nog eens 
doornemen. 

CVP-voorzitter 
Niet gespeend van enige ironie 

publiceerde het CVP-blad ,,Zeg" 
verleden week een personeels
advertentie voor een voorzitter 
(m/v). De CVP, in de advertentie 
cynisch omschreven als ,,Jonge 
Partij in volle ekspansie", zoekt 
daarvoor een persoon mét profiel 
die de voor deze partij zeer zeld
zame eigenschappen jong, dyna
misch én standenloos kombi-
neert. De witte merel moet boven
dien een ,,anti-To(e)bback-kam-
pagne" kunnen koördineren. De 
CVP biedt ,,4 jaar houvast, met 
optie op vervroegd pensioen of 
desnoods kontraktverlenging, 
een aangename zevende dag, 
een afwisselende kalender, een 
stevige omkadering en ekstra-le-
gale voordelen". 

De kandidaturen worden inge
wacht op het sekretariaat van de 
CVP-jongeren — indien niet ern
stig gelieve U te onthouden — en 
de kandidaten zullen uitgenodigd 
worden voor een oriënterend ge
sprek over ,,Grondstroom". 

Wij houden U op de hoogte van 
de verdere selektieprocedure. 

„Schande!" was zowat het sleutelwoord op de in zeven haasten samengeroepen betoging tegen de 
onwettige werl<en voor een waterwinning van Ter Yde. Zo'n 150 betogers trokl<en zaterdag j.l. door 
Oostduinkrl<e en schreeuwden hun terechte ongenoegen uit op spandoel<en en borden. 
„Verzegeld wegens misdrijf tegen de natuur", daar is ieder weldenkend mens het wel over eens. Niet de 
interkommunale. Wanneer wij dit schrijven, woensdagvoormiddag, is het wachten op de uitspraak van het 
kortgeding dat de gemeenschapsminister Beysen en Dupré tegen de IWVA hadden ingespannen. Vervolgt 
dus... (foto MVN) 

28 oogst 
Terwijl bijna iedereen reeds 

smachtend uitkijkt naar zijn of 
haar jaarlijkse vakantie, komen 
de politici nog maar goed op 
dreef. Voor de parlementsleden 
en ministers wordt het immers 
werken tot omstreeks halfweg au
gustus. 

De meesten onder hen hoeven 
hierover niet te rouwen, vermits 
zij — tengevolge van het aansle
pende formatieberaad — tussen 
half december vorig jaar en begin 
mei dit jaar biezonder weinig 
Wetstraat-aktiviteiten hadden. 
Voor enkelen, zoals de partijvoor

zitters en toponderhandelaars, 
ligt dit echter anders: zij zijn de 
hele tijd erg bezig in de weer 
gebleven. 

In welk geval zij ook verkeren, 
toch herinneren wij de VU-politici, 
-kaderleden en -sympatisanten 
eraan dat de IJzerbedevaart voor 
het eerst sinds bijna twintig jaar 
opnieuw eind augustus plaats
grijpt. En dit valt vermoedelijk 
middenin hun vakantie. Niette
min wordt verwacht dat zij ook dit 
jaar massaal aanwezig zullen 
zijn. 

Noteer alvast de datum. Zon
dag 28 augustus om 11 uur onder 
de IJzertoren in Diksmuide: 
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61ste Bedevaart. Onder het mot
to: ,,Vlaanderen in wijk en we
reld". 

Bezette 
gebieden 

Een recent rapport van Amnes
ty International bevestigt de be
schuldigingen die VU-kamerlid 
Nelly Maes aan het adres van de 
Israëlische militaire overheden 
uitte na haar bezoek aan de be
zette gebieden. Volgens de men
senrechtenorganisatie hebben 
Israëlische soldaten daar wel de
gelijk traangas op een levensge
vaarlijke wijze misbruikt. De Is
raëlische ambassade blijft dit 
evenwel ontkennen, zoals in een 
lezersbrief aan De Standaard van 
22 juni te lezen staat. 

Hoewel traangas bedoeld is 
om in open lucht in te zetten 
hebben Israëli's het in huizen, 
ziekenhuizen, scholen en mos
keeën geworpen. Volgens artsen 
ter plaatse zouden meer dan 40 
mensen het leven gelaten heb
ben door het inademen van dit 
gas. 

Amnesty drukt verder zijn be
zorgdheid uit over het gebrek aan 
verantwoordelijkheid van de Is
raëlische militaire autoriteiten, 
die, als ze het gevaarlijk misbrui
ken van traangas al niet aanmoe
digden, dit toch minstens getole
reerd of niet verhinderd hebben. 

Limburg 
tweetalig? 

Een omzendbrief van de Regie 
van Telegrafie en Telefonie heeft 
bij het personeel van RTT-Lim-
burg voor heel wat onrust ge
zorgd. In die brief wordt namelijk 
voor een aantal ambten in THS-
Hasselt, THS-Sint- Truiden en 
THS-Tongeren de tweetaligheid 
opgelegd. Volgens volksverte
genwoordiger Johan Sauwens 
gaat de omzendbrief veel verder 
dan de gekoördineerde wetten op 
het gebruik van de talen in be
stuurszaken. De brief betekent 
een ongewettigde en onduldbare 
uitbreiding van de taalfaciliteiten. 
Indien men de redenering zou 
doortrekken zou de volledige pro
vincie Limburg en de daar be
staande ministeriële diensten 
een tweetalig statuut moeten krij
gen. De burgemeester van Bilzen 
stelde minister van PTT Willockx 
daarom de parlementaire vraag 
hoe hij hieraan paal en perk zal 
stellen. 

Eerder al had Johan Sauwens 
bij de Limburgse provinciegou
verneur geprotesteerd tegen het 
gebruik van franstalige briefom
slagen bij het provinciebestuur. 
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De epiloog van een story 

La Générale, il Generale, 
the Generale, de Generale? 

Vorige week dinsdag werd de turbulente strijd 
rond het aandeelhouderschap van de Generale 
Maatschappij van België definitief (alhoewel) be
slecht. De Generale is niet meer. In de plaats ervan 
huisvest de Brussels Koningsstraat de eerste Euro
pese holding, weliswaar kwasi volledig in buitenland
se handen, maar met grootse Europese aspiraties. 

Het doek is evenwel niet gevallen voordat de 
epiloog in extremis nog voor verrassingen zorgde. 

B EG IN deze maand bond 
het Franse financiële tijd
schrift l'Expansion de kat 

de bel aan. Het blad onthulde de 
strategie die de Franse groep 
Suez, de groep die momenteel de 
Generale kontroleert, volgens 
haar bronnen heeft ontwikkeld. 
Die strategie zou enerzijds ge
richt zijn op een zo groot mogelij
ke integratie tussen beide groe
pen. Een fusie wordt niet uitge
sloten en zou de andere aandeel
houders minoriseren. Anderzijds 
zouden zwakke Génerale-doch
ters (Acec, FN, Gechem) ver
kocht of gesloten worden. Som
mige goed renderende onderne
mingen zouden gerealiseerd wor
den om vers kapitaal op te leve
ren. 

Onderhandelingen 
Generale-direkteur Etienne 

Davianon haastte zich om de In
houd van het Expansion-artikel te 
weerleggen. Over de toekomst 
van de Génerale-ondernemingen 
zou nog niets definitief zijn en 
bovendien kon Suez niet zomaar 
in z'n eentje de strategie van de 
hele groep bepalen. Dat bleek 
o.m. uit het feit dat tegelijkertijd 
druk onderhandeld werd om voor 
de algemene aandeelhouders
vergadering van 21 juni tot een 
akkoord te komen tussen de 
groepen die sinds februari strijd 
leverden voor de leiding van de, 
toen nog Belgische, holding. Zo
wel de grootste aandeelhouder 
Suez, gesteund door de Belg Lip
pens met AG, als de man waar
rond het allemaal begon. Carlo 
De Benedetti (l'lngegnere), be
seften immers maar al te goed 
dat zij niet tégen elkaar de Gene
rale kunnen besturen zonder er 
zelf bij in te schieten. In een 
gelijkwaardige kamp krijgen bei
de partijen een deel van de klap
pen. 

Belangrijk hoofdstuk in deze 
onderhandelingen is de invulling 
van de management-zetels van 
de nieuwe Generale geweest, 
l'lngegnere heeft vroeger dit jaar 
al te kennen gegeven voorstan
der te zijn van een aflossing van 
de wacht. Suez-AG volgde deze 
redenering want steeds vaker 
werd de naam van Hervé de Car-
moy geciteerd als de krisismana-
ger die de groep naar voor schuift 
voor de funktie van executive di
rector. De Carmoy is een 51-
jarige fransman, politieke weten
schapper met Amerikaans MBA-
diploma, vlot drietalig en bekend 
omwille van een internationale 
karrière bij Chase Manhaften en 
de Engelse Midland Bank. Aan
vankelijk verzette De Benedetti 
zich tegen een mogelijke aanstel
ling van De Cermoy. Deze zou nl. 
te weinig industriële expertise 
hebben, dus ongeschikt voor de 
leiding van een hoofdzakelijk in
dustriële holding. 

De Benedetti kondigde aan 
niet te zullen deelnemen aan de 
algemene aandeelhoudersverga
dering. Dit zou betekenen dat 
een groep van aandeelhouders 

die 48 percent van het kapitaal 
van de Generale kontroleert niet 
akkoord kon gaan met het beleid 
van die holding. In dat geval zou 
de toekomst van de 1100 onder
nemingen van de Generale er 
zeer moeilijk uitzien. 

De ontknoping 
Zo'n vaart zou het echter niet 

lopen. De Benedetti gaf inder
daad verstek voor de aandeel
houdersvergadering van dins
dag. Waardoor Génerale-gouver
neur Lamy rustig de kans kreeg 
de strategie van de holding uit de 
doeken te doen en meteen de 
geruchten over de Suez-pletwals 
die door het Expansion-artikel de 
lucht waren ingestuurd, te weer
leggen. ,,Het projekt bestaat erin 
van.de Generale een aktieve hol
ding te maken, aan het hoofd van 
een industriële en financiële 
groep die in grote mate interna
tionaal en samenhangend zou 
zijn, gericht op een beperkt aan
tal veelbelovende aktiviteiten", 
aldus Lamy. Met deze strategie 
werd dinsdag expliciet ingestemd 
door Suez-voorzitter de la Genie
re. 

De Carmoy werd terzelfdertijd 
aangesteld als executief direk-
teur. Hij is eveneens de gedood
verfde opvolger van goeverneur 

Gouverneur Lamy heeft blijkbaar nog steeds belangstelling voor frisse 
blaadjes, ook voor zijn oude Generale... 

Lamy, op het ogenblik dat deze 
zich zal terugtrekken. En De Be
nedetti? Vrijdag zou duidelijk 
worden dat zijn stoere verklarin
gen over het Generale-manage-
ment nog slechts schijngevech
ten waren. De nacht voordien 
bereikten de Frans-Belgische 
groep Suez-AG en de groep De 
Benedetti, het Frans-Italiaanse 
Cerus en de holding Europa '92, 
waarin ook André Leysen en Co-
bepa participeren, een akkoord 
over het aandeelhouderschap 
van de Generale, gekoppeld aan 
een verdeling van de bestuurs-
funkties. 

Volgens het akkoord zal Cerus 
7,75 miljoen aandelen afstaan 
aan de Suez-AG-groep. Daardoor 
vermindert de participatie van 
Cerus tot 16 percent. Suez neemt 
1,75 miljoen aandelen hiervan in 
bezit en bereikt een percentage 

van 25,5 %. De groep rond AG 
beschikt over 4,5 miljoen aande
len (10,5 %). Het grootste aande
lenpakket (18 miljoen of 43 %) is 
ondergebracht bij de door Suez-
de Generale gekontroleerde So-
decom. Kleine pakketjes zitten bij 
de Franse Compagnie Générale 
d'Electricité (1,5 miljoen) en de 
Suez-dochters Lyonnaise des 
Eaux (500.000) en het publiek. 
Opvallend is de terugtrekking van 
de Gevaert-groep van André Ley
sen en Cobepa uit het hele Géne
rale-gebeuren, naar verluidt te
gen kostprijs. Daarmee wordt de 
zogenaamde Belgische veranke
ring van het Generale kapitaal 
teruggebracht tot de 10 % aande
len van de AG-groep en haar 
topman Lippens. 

Het andere luik van het ak
koord bepaalt dat bij de volgende 
statutenwijziging van de Genera-
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Ie drie vice-voorzitters hun intre
de zullen doen in het manage
ment: de Italiaanse zakenman 
Carlo De Benedetti, Suez-voorzit
ter Renaud de la Geniere en AG-
afgevaardigde-bestuurder Mauri
ce Lippens. De heren die elkaar 
het laatste halfjaar met straffe 
verklaringen en juridische spits
technologie bestreden nemen 
broederlijk de leiding van 's lands 
gewezen industrieel tx>egbeel 
waar. Het kan verkeren. 

Is het doek nu definitief geval
len? En welke zijn de gevolgen 
van deze ommekeer in de holding 
die ooit gelijkgesteld werd met 
ons land? Eén zaak is zeker: de 
Generale Maatschappij van Bel
gië is niet meer. Het nieuwe be
stuur is de weerspiegeling van 
een eerste nieuwsoortige hol
ding, een Generale Maatschappij 
van Europa. Deze europeanise
ring kan en zal nog versterkt 
worden als — zoals gepland — 
Sodecom haar aandelenpakket 
zal verkopen. Een deel hiervan 
wordt opnieuw bij het publiek on
dergebracht. Een ander deel zal 
bij Europese groepen worden ge
plaatst. De eerste serieuze kandi
daat heeft zich reeds aangemeld, 
de Britse persmagnaat Robert 
Maxwell. Op het moment dat 
deze zijn Europese mediaplan-
nen in de praktijk zal brengen kan 
ook André Leysen met de Vlaam
se Uitgeversmaatschappij (o.m. 
de Standaard-groep) wel eens op 
de proppen komen. Wellicht zal 
de Vlaamse kommerciële TV in 
oprichting, VTM, een eerste hap
klare brok vormen. Zeker indien 
ook de BRT reklame mag uitzen
den zal VTM zich op korte termijn 
tot een Europese mediagroep 
moeten wenden. 

Epiloog? 
Sommige kommentatoren noe

men de Generale-story de Belgi
sche uitverkoop. Gewild of onge
wild heeft dit een nefaste bij 
klank. Het is kortzichtig te gelo
ven dat een regering of een wet 
deze of andere tendenzen in de 
financieel-ekonomische sfeer 
kan tegenhouden. Ook de in ont
werp zijnde anti-raiderswet zou 
het Generale-spel in wezen niet 
beïnvloed hebben. Bovendien is 
het niet evident dat de kapitaal
bewegingen rond de Generale 
negatief zouden zijn voor de Bel
gische ekonomie. Wie nu vreest 
dat de nieuwe aandeelhouders 
de zwakke Génerale-schakels 
zullen afstoten is blind geweest. 
Vroeg of laat zou de, tot vorig jaar 
slapende, Generale hetzelfde 
werk moeten doen, ofwel als ge
heel ten onder gaan. 

Ons land heeft daarentegen 
het voorrecht als eerste een basis 
te bieden voor een Europees ge-
struktureerde holding. Anderen 
zullen onder impuls van de vrij
making van de Europese finan
ciële ruimte zeker volgen. Of wij 
— in een tweede faze — ook ten 
volle zullen profiteren van de eko-
nomisch-industriële aktiviteiten 
van deze Europese holding hangt 
samen met onze kapaciteit om 
onze troeven uit te spelen. Een 
defensieve, behoudsgezinde 
strategie is hier ongepast en zelfs 
tegen-produktief. Een offensieve 
strategie, zowel naar de aandeel-
houdersstrukturen als naar de in
dustriële plannen van deze 
groepn zal meer vruchten afwer
pen. In casu van de Vlaamse 
regering kan meer initiatief terza
ke worden verwacht. Een rege
ring aan wie de kwasi volledige 
overdracht van ekonomische en 
industriële bevoegdheden in 
Vlaanderen in het vooruitzicht 
wordt gesteld kan zich gerust aan 
een konstruktieve beïnvloeding 
van het nieuwe management van 
de Europese Generale gewagen. 
Berusten in een goede geografi
sche ligging en een hoge arbeids-
inzet zou een beetje naïef zijn. II 
Ingegnere vindt deze troeven ook 
in andere Europese regio's. Capi-
to? 

Stefan Ector 
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Raadslid Herman Candries: 

„Snelle veranderingen 
vergen offensieve aanpak" 

Eind vorige weel< sloot de Vlaamse Raad eindelijk 
haar begrotingsdebat af. Met een stemming meer
derheid tegen minderheid, in dit geval CVP en PVV 
tegen SP, VU en Agalev. 

Ekonomie, kuituuren buitenlandse aangelegenhe
den waren de materies die tijdens de laatste debat-
week aan bod kwamen. Een debat dat overigens in 
mineurstemming verliep, blijkbaar onder het onzeke
re gesternte van de geplande bevoegdheidsverrui-
ming en de wijziging van de Vlaamse regering. 

IJ het luik „Ekonomie en 
Tewerkstelling" aarzelde 
Herman Candries niet op 

te merken dat er in de staatsher
vorming van 1980 meer mogelijk
heden zitten dan er worden uitge
haald. Naar zijn mening is de 
Vlaamse regering te defensief in
gesteld. „De snelle maatschap
pelijke veranderingen vergen een 
innovatief beleid, een offensieve 
aanpak." 

Zeer gedetailleerd ging hij na
dien in op het moeilijke dossier 
van de overheidsbestellingen en 
kompensaties. En dat dit niet 
zonder belang is, mag blijken uit 
het volgende: „Vlaanderen 
neemt ongeveer driekwart van de 
eksport voor zijn rekening, krijgt 
ongeveer de helft van de in Bel
gië geplaatste overheidsbestel
lingen en moet het stellen met 
amper een derde van de in België 
geplaatste kompensaties voor 
overheidsbestellingen in het bui
tenland." 

Werk 
In het vooruitzicht van 1992 

bepleitte hij zoveel mogelijk be
drijven in samenwerkingsverban
den te integreren en sneller in te 
spelen op de Europese impul
sprogramma's. Wat dit laatste 
betreft loopt Vlaanderen duidelijk 
achter op Wallonië: slechts 20 
procent van de naar België ver-
saste gelden ter ondersteuning 
van energieprojekten komt naar 
Vlaanderen. En een laatste erg 
treffende vergelijking: jaarlijks 
trekt Nederland 10 miljoen gul
den uit voor informatie over de 
Europese programma's en de ko
mende eenheidsmarkt. 

Zijn kollega Roger Blanpain 
ging nader in op het tewerkstel
lingsbeleid, „een taak met zowel 
Vlaamse, Belgische, Europese 
en zelfs mundiale dimensies". In 
het bijzonder brak hij een lans 
voor een onderwijssisteem dat de 
kreativiteit en het aanpassings
vermogen stimuleert. Meer aan
dacht verdient zijns inziens de 

samenwerking tussen de onder
neming en de onderwijsinstellin
gen. „Het voorbeeld blijft West-
Duitsland waar jaarlijks meer dan 
1,5 miljoen jongeren tussen 16 en 
19 jaar vier van de vijf dagen per 
week in de onderneming verblij
ven, er een loon ontvangen en 
doorgaans daarna zonder moeite 
aan de slag gaan." 

Tot slot stelde hij vast, dat wij in 
Europa het trieste rekord van 
langdurig werklozen bezitten. 

Het moet nochtans duidelijk zijn 
dat een maatschappij die zichzelf 
eerbiedigt, geen duale samenle
vingsvormen kan aanvaarden. 

Slecht gekend 
Bij,,Buitenlandse Aangelegen

heden" stelde Walter Luyten on
verbloemd dat Vlaanderen slecht 
gekend is in de wereld. ,,Noch
tans is dit een elementaire vereis
te voor het uiteindelijk doel, een 
maksimale belangenbehartiging 
van de Vlaamse Gemeenschap." 
En bovendien is het iets, wat we 
zelf moeten don. Een grote infor
matiekampanje zou volgens de 
VU-senator dan ook niet mis
plaatst zijn. 

Tot slot was er het enorme luik 

van de ,,Kuituur". In zijn tussen
komst handelde André De Beul 
vooreerst over de bescherming 
van de taal, een opdracht die 
werd toevertrouwd aan de Taal
unie die het echter moet stellen 
met krappe middelen. Al even 
krap zijn de middelen voor inter
nationale kulturele samenwer
king. „De toestand op dit vlak is 
overigens zo erg, dat we ons 
afvragen of de minister wel een 
beleid heeft." 

Te betreuren valt ook het feit, 
dat sommige kringen het dekreet 
op het bibliotheekwerk willen te
rugschroeven. Desnoods kan 
een versoepeling overwogen 
worden, maar „het jaarlijks uit
stel aan gemeenten die sedert 
begin 1983 in overtreding zijn, is 
een premie voor wetsovertre
ding". Even droevig is het vol
gens De Beul gesteld met de 
monumentenzorg... Kortom: 

L. Bleeckx, 70 jaar 
S EPJUU&EB 1981 
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Raadslid Herman Candries: 
„Met driekwart van de eksport 
toch slechts de helft van de over
heidsbestellingen en een derde 
van de kompensaties." 

„/Wen Ajeeft de mond vol over 
sponsoring, rendabiliteit en door
lichting. In feite gaat het om cen
ten. Een kleine 200 miljoen meer 
zou ertoe leiden dat niet telkens 
neen dient gezegd. De minister 
moet vechten voor meer cen
ten!" 

Nadien zou De Beul nog uitge
breid ingaan op het erg aktuele 
dossier van het mediabeleid. We 
stelden onze rubriek ,,Vijf vragen 
aan" te zijner beschikking. 

Kuituur 
Bedenkingen bij het beleid in

zake het sociaal kultureel werk in 
het algemeen en het jeugdbeleid 
in het bijzonder werden geformu
leerd door Herman Lauwers. In 
de grond komt het erop neer dat 
gans deze sektor zit te wachten 
op een initiatief van de minister. 
„Hij zou koördinatiecellen kun
nen oprichten, het denk- en cijfer-
werk bijeenbrengen... Waarop 
wacht hij, vooral omdat het zon
der ekstra-kosten kan ?" 

Als laatste onderdeel kwam 
,,Sport en toerisme" aan bod. 
Uitgebreid ging Roger Blanpain 
hierbij in op het probleem van de 
seingevers, dit naar aanleiding 
van het trieste verhaal van L. 
Bleeckx. Jan Caudron van zijn 
kant handelde over de dopings-
problematiek. Met fierheid kun
nen we getuigen dat het dank zij 
zijn noeste en niet aflatende inzet 
is, dat eindelijk besloten werd 
een Vlaamse Antidopingskom-
missie op te richten. 
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vu : uitgaven in klinisclie biologie beteugelen 

Gezondheidsbeleid federaiiseren 
In Wallonië wordt veel gretiger van klinische biolo

gie gebruik gemaakt dan in Vlaanderen. Tegen 
indeks 100 voor het Rijk halen de Vlaamse provin
cies lagere en de Waalse provincies hogere cijfers 
(zie tabel). Henegouwen spant hier de kroon : in 
Henegouwen vragen de huisartsen 7,5 maal vaker 
een onderzoek bij laboratoria voor klinische biologie 
aan dan in Limburg. Deze cijfers werden door 
senator Walter Peeters en volksvertegenwoordiger 
Jan Caudron bekendgemaakt op een perskonferen-
tie. 

VU-VOORZITTER Jaak 

Gabriels Is van mening 
dat het hele gezondheids

beleid gefederaliseerd moet wor
den. De Volksunie stond bij de 
regeringsonderhandelingen al
leen met dat standpunt. Volgens 
Gabriels zal de VU er blijven voor 
vechten om ook deze slag thuis 
te halen. De VU wijst solidariteit 
met het andere gewest niet af, 
indien deze aan de werkelijke 
behoeften in Wallonië wordt ge
toetst. In 1984 echter bedroeg het 
netto-inkomen in Wallonië 98,2 
% van het Vlaamse jaarinkomen. 
Dit wil zeggen dat het welvaarts
peil in Wallonië niet gevoelig ver
schilt van dit in Vlaanderen. Het 
wil echter ook zeggen dat het 
netto-inkomen in Wallonië binnen 
een marge ligt die in geen enkele 
federale staat aanleiding geeft tot 
solidariteitstransfers. Volgens 
Walter Peeters werkt de huidige 
Belgische ekonomisch-monetai-
re unie inzake gezondheidszorg 
in het algemeen en de klinische 
biologie in het bijzonder dan ook 
als een afromingsmechanisme 
ten nadele van Vlaanderen. 

Gehandikapten 
De Waalse geneesheren doen 

blijkbaar veel vlotter een beroep 
op de geboden mogelijkheden en 
zij zien in het kommissieloon dat 
ze opstrijken van zuiver kommer-
cieel gerichte klinische labo's 
een aardig brokje beleg voor hun 
vaak niet te dikke boterham. 

Jan Caudron haalde ook onuit
gegeven cijfers boven over het 
aantal invaliden in het RSZ-stel-
sel van de loontrekkenden. Minis
ter van Sociale Voorzorg Busquin 
had in een interview immers be
weerd dat er met de voor Vlaan
deren nadelige statistieken inza
ke klinische biologie moet wor
den opgepast want dat er in 
Vlaanderen dan weer meer invali
den zijn dan in Wallonië. Caudron 
bewees dat Busquin hier een 

Senator Walter Peeters: inza
ke gezondheidszorg is EMU afro
mingsmechanisme ten nadele 
van Vlaanderen. 

loopje met de waarheid nam : er 
zijn in ons land 164.682 invalide 
loontrekkenden (dat is 1,67 % 
van de loontrekkenden), waarvan 
Vlaanderen er 73.039 (1,29 %) 
telt, Wallonië 72.843 (2,27 %) en 
Brussel 18.800 (1,93 %). Ook op 
dit vlak wonen er dus meer erken
de steuntrekkenden in Wallonië 
dan in Vlaanderen. 

Voorzitter Gabriels: het hele ge
zondheidsbeleid federaliseren. 

Voorstellen 
Walter Peeters en Jan Cau

dron formuleerden een aantal al
ternatieve voorstellen om de hui
dige wantoestanden in de klini
sche biologie een betere wending 
te geven. Voor de ziekenhuissek-
tor stelden ze de invoering van 
een forfait voor via een vaste 
verhoging van de ligdagprijs. In 
de ambulante sektor zou moeten 
gestreefd worden naar de beta
ling per analyse van de honora
ria. De zuiver kommerciële labo
ratoria (de zogenaamde klinische 
fabrieken) moeten volgens de 
VU-parlementsleden aan banden 
worden gelegd, door strikte en 
welomschreven erkenningsnor
men aan te nemen Voorts moet 
er dringend werk gemaakt wor
den van de voorlichting en de 
verantwoordelijkheid van artsen 
en patiënten tot het selektief 
voorschrijven en gebruiken van 
de klinische biologie. De invoe
ring van een centraal medisch 
dossier, eigendom van de patiënt 
maar berustend bij de huisarts 
van zijn keuze, zou de efficiëntie 
van de medische werking gevoe
lig kunnen verbeteren. 

Wynen 
Senator Peeters zei verder dat 
het jongste akkoord tussen de 
artsen en de ziekenfondsen een 
slechte overeenkomst is. ,,Het 
lijkt verdacht veel op een weder
zijdse chantage tussen de artsen
kamers van dr. Wynen en de 
ziekenfondsen, waarbij Wynen 
dreigt dat hij het gerecht tegen de 
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ziekenfondsen zal inschakelen 
omwille van boni uit de admini
stratiekosten, en waarbij de zie
kenfondsen de federatie Wynen 

bedreigen met het aanhalen van 
de buikriem in de klinische biolo
gie of de intramurale ziekenver
zorging", aldus Peeters. Tijdens 

de Zevende Dag keurden trou
wens alle Vlaamse partijen dit 
akkoord Wynen-Ziekenfondsen 
af. 

De iconsumptie In de 
klinische biologie per provincie 

Limburg 
Antwerpen 
West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Luxemburg 
Brabant 
Luik 
Namen 
Henegouwen 

per inw. 

313 
444 
572 
677 
882 
930 
955 

1.424 
1.555 

Indeks 
Rifk = 100 

3 
54 
69 
82 

107 
113 
116 
172 
176 

Caudron 
Interpelleert Busquin 

Volksvertegenwoordiger Jan Caudron interpel-
leerde gisteren de minister van Sociale Zaken over 
de miljardentransfers in de sociale zekerheid in het 
algemeen en de overkonsumptie in de klinische 
biologie in het bijzonder. Het parlementslid uit Aalst 
had verleden jaar Dehaene over hetzelfde onder
werp ook al geïnterpelleerd. 

VOLGENS Caudron is de 
toestand sindsdien zoda
nig verslecht dat hij wer

kelijk alarmerende afmetingen 
heeft aangenomen. 

De omzet van de klinische bio
logie is gestegen van 9 miljard In 
1975 naar 28,2 miljard in 1986 tot 
30,8 miljard in 1987, of meer dan 
een achtste van de totale RIZIV-
uitgaven in de gezondheidszorg. 
In 1987 werd er 4,8 miljard meer 
uitgegeven dan wat oorspronke
lijk in de begroting stond. 

De uitgaven in de klinische bio
logie zijn bovendien onderhevig 
aan enorme kommunautaire ver
schillen. In antwoord op Jan Cau-
drons interpellatie had minister 
Dehaene dit verleden jaar trou
wens reeds bevestigd (zie tabel). 

Volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron: kleine labo's"bedreigd. 

Artsen
ziekenfondsen 

Volgens Caudron zal de lineai
re tariefvermindering met 30 % 
die voorgesteld wordt in het ak
koord artsen-ziekenfondsen van 
20 juni de overkonsumptie niet 
verhelpen. Kommerciële labora
toria zullen er integendeel dank 
zij het opdrijven van de prestaties 
nog beter van worden, terwijl de 
kleine labo's in hun bestaan be
dreigd worden. 

Door stelselmatig de honoraria 
te verminderen in plaats van het 
aantal onderzoeken aan banden 
te leggen, is de overheid er bo
vendien de oorzaak van dat in 
België 2,5 maal meer testen wor
den voorgeschreven dan in de 
buurlanden. Ook hier zit volgens 
de volksvertegenwoordiger een 
kommunautair addertje onder het 
gras. Het franstalig landsgedeel
te telt immers overwegend grote
re maar minder labo's dan Vlaan
deren. Het zijn vooral de kleinere 
labo's die kwetsbaar zijn. Cau
dron vreest dan ook dat veel 
kleine labo's op de fles zullen 
gaan en dat de grote nog groter 
zullen worden. 
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Albert I en Destrée 

De koning zonder Belgen 
Het Belgisch politiek klimaat in de jaren vóór de 

Eerste Wereldoorlog werd beheerst door enkele 
hard omstreden thema's en eisen. De Vlaamse 
Beweging was uiterst langzaam bezig, en de Gentse 
universiteit, bleef echter voorlopig nog buiten het 
bereik. De idee van de bestuurlijke scheiding werd 
voor het eerst voorzichtig geopperd. Het Daensisme 
zorgde voor een flamingantische en demokratische 
(Vlaams-nationale „avant la lettre") aanwezigheid 
naast de traditionele partijen in het parlement. De eis 
voor algemeen stemrecht mobiliseerde de arbeiders
beweging, vooral daar waar ze het sterkste was: in 
Wallonië. 

TEGEN deze brede achter
grond werden in 1912 par
lementsverkiezingen ge

houden, na een bitse en harde 
verl<iezingsstrijd tussen links en 
rechts. De socialisten en libera
len, die kartel vormden, rekenden 
er vast op dat ze de katolieke 
meerderheid zouden breken. Ze 
hadden reeds Paul Hymans als 
regeringsleider voor een linkse 
koalitie aangeduid. 

„...absolument 
vrai" 

De hoop van het oppositiekar
tel werd niet ingelost. De katolie-
ken versterkten nog hun meer
derheid, zowel in de Kamer als in 
de Senaat. 

De verkiezingsuitslag werd 
door vele Walen onderhuids aan
gevoeld als een overwinning van 
het katolieke en rurale Vlaande
ren op het vrijer denkende geïn
dustrialiseerde Wallonië. Eén van 
de Waalse politieke voormannen, 
bij wie de verkiezingsuitslag blijk
baar de druppel was die een 
beker deed overlopen was Jules 
Destrée, advokaat, wallingant, 
letterkundige, volksvertegen
woordiger en later minister. Kort 
na de verkiezingen schreef hij 
zijn befaamde „Lettre au Roi", 
gericht aan Koning Albert, met 
als kernzinnen ,,Sire, il n'y a pas 
de Belges" en „/te nous ont volé 
la Flandre". 

Dit overbekende feit, dat een 
belangrijke datum was in de ont
wikkeling zowel van de Vlaamse 
als de Waalse bewegingen, werd 
zopas in het wallingantisch jaar
boek ,,Toudi" niet alleen geme
moreerd maar daarenboven aan
gevuld met een reaktie van ko
ning Albert. 

Waar de brief van Destrée al
gemene bekendheid geniet, der
mate zelfs dat het ,,Sire, il n'y a 
pas de Belges" een geijkte uit
drukking is geworden ook in het 
Nederlands, is veel minder be
kend dat koning Albert zijn reak
tie op de lettre ouverte schriftelijk 
vastlegde. 

Zijn augustusvakantie 1912 
bracht koning Albert door in Beie
ren, de heimat overigens van zijn 
echtgenote. Vlak voor hij zijn pas
sie voor het alpinisme kon gaan 
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uitleven in Berchtesgaden (waar 
later nog een Saksen-Coburger 
zou passeren!! I) gaf hij aan zijn 
privé-sekretaris Jules Ingenbleek 
nog een aantal schriftelijke in-
strukties. De brief bevat ook de 
volgende merkwaardige en be
langrijke passage: ,,//c heb de 
Brief van Destrée gelezen die 
ongetwijfeld een letterkundige 
met veel talent is. Alles wat hij 
zegt is absoluut waar (,,est abso
lument vrai"), maar het is niet 
minder waar dat de administratie
ve scheiding een kwaad zou zijn 
dat nog méér ongemakken en 
allerhande gevaren zou mee
brengen dan de huidige toe
stand. De auteur heeft een spe
ciaal exemplaar, met de vermel
ding ,,Aan Z.l^. Albert, zeer eer
biedig, J. Destrée" laten gewor
den. Moet men hem niet 
bedanken met enkele voorzichti
ge lijnen, waarin men misschien 
een verwijzing zou kunnen schui
ven naar het mooie werk dat hij 
gedaan heeft bij de Exposition de 
Charleroi... ?" 

Tot daar koning Albert. De ko
ninklijke brief en de daarin vervat
te reaktie op de Lettre Ouverte 
waren al langer bekend, gepubli
ceerd en bekommentarieerd. Ze 
genieten echter nog altijd véél 
minder bekendheid dan de Lettre 
Ouverte van Destrée zelf. Dat 
koning Albert de vaststelling van 
Destrée over het niet-bestaan 
van Belgen als „absolument 

vrai" bestempelde, is nog altijd 
een minder bekend feit. Het is de 
verdienste van ,,Toudi", dit feit in 
de herinnenng en de ruimere be
kendheid te brengen. 

„Le secret"... 
,,Toudi", het jaarboek 1988 

van het Centre d'Etudes Wallon-
nes, schenkt overigens ruime 
aandacht niet alleen aan Albert 
maar aan gans het vorstenhuis, 
de rol die het speelde en die het 
nog speelt onder Boudewijn. Een 
artikel, zoals ,,Le secret de la 
monarchie Beige" door José 
Fontaine is verhelderend voor de 
wallingantische gang van ge
dachten. José Fontaine (42), pro
fessor en joernalist, is een wallin
gant met vrij goede kontakten in 
Vlaanderen. In ,,Knack" pleegt 
hij geregeld een lezenswaardige 
Vrije Tribune. Hij woont te Petit-

Enghien, dat voor de Vlamingen 
onvertaald Lettelingen blijft. In de 
rand van enkele TV-toespraken 
van Boudewijn, onder meer de 
toespraak van 20 juli 1987, no
teert Fontaine dat de koning aan
dringt op eendracht en verstand
houding tussen Vlamingen en 
Walen. Hij konkludeert daaruit: 
„Door de eenheid te prediken 
tussen Vlamingen en Walen, een 
abstrakte eenheid, dient Boude
wijn in werkelijkheid de belangen 
van het dominante Vlaanderen... 

Het schijnt ons noch partijdig 
noch overdreven te zeggen dat 
zulks alleen maar ten goede kan 
komen aan de sterkste gemeen
schap, dus aan de Vlaamse ge
meenschap. Wanneer tijdens 
een konflikt de vrede gepredikt 
wordt, komt dit ten goede aan wie 
de overhand heeft." 

Leerrijk 
De Vlaamsgezinden zouden er 

dwaas aan doen, voor de stellin
gen van mensen als Fontaine en 
publikaties als „Toudi" hun 
schouders op te halen. Wel inte
gendeel zouden zij er op bedacht 
moeten zijn, zich vertrouwd te 
maken met wat leeft en beweegt 
in Wallonië, met de wallinganti-
sche manier van denken. 

Vlaams-nationalisten zullen 
overigens met bijzondere aan
dacht in ,,Toudi" artikelen lezen 
over het Nederlands, over Bas
kenland, Quebec enz. Zij zullen 
menige federalistische stelling 
van ,,Toudi'" beamen .. en tege
lijkertijd beter gewapend zijn te
gen de taktische en strategische 
Waalse opstelling. Aanbevolen 
dus! 

TVO 

— Toudi. Uitg. Centre d'Etudes 
Wallonnes, 300 biz., 380 fr. 

Driekwarteeuw na datum levert de Open Brief van Jules Destrée nog stof voor studie en polemiek... 
(foto WIJ) 

Onbetrouwbare brug 

Eupen krijgt Kulturiialle... 
Men gaat in Eupen een „Kulturhalle" bouwen, een 

die voor de hele streek bedoeld is. Zo te zien een toe 
te juichen initiatief. 

Het is voor de kleine Duitse minderheid in het 
Waalse Gewest, in de provincie Luik, in het arrondis
sement Verviers, uiteraard niet gemakkelijk het 
hoofd boven het Franse water te houden. Een 
uitstralingspunt voor de eigen kuituur is daar inder
daad erg nodig. 

EN bokst in Eupen al de
cennia lang op tegen les 
beaux spectacles fran-. 

gais, die proberen indruk te ma
ken met Franse eersterangskul-
tuur. Maar wat horen wij nu? 

Mooie droom 
In ,,Grenzecho" mocht ene 

Rolf Kolvenbach in een omrand 
artikeltje zijn verwaterde visie op 
dit ontwerp neerschrijven. Aan
gezien die krant de officieuze 
spreekbuis is van de ook daar 
machtige Parti Social Chretien, 
valt het te vrezen dat hier meer 
dan een enkeling aan het woord 
komt. 

Kolvenbach begroet het kultu-
reel centrum met geen woord als 
een riem onder het Duitse hart. 
Integendeel. Volgens hem moet 
het dienen ,,om het plaatselijke 
kulturele leven te bevorderen" 
(hiermee is waarschijnlijk de Duit
se kuituur bedoeld, zonder dat zij 
dient vernoemd te worden) en 
tevens ,,om een Europees kul-
tuurbewustzijn in dit grensland te 
bevorderen". 

Waarom in Godsnaam moet 
een stadje dat zijn eigen Duits 
kultuurbewustzijn dreigt te verlie
zen een Europees kultuurbewust
zijn ontwikkelen, wat dit ook 
moge inhouden? 

Het zou, dunkt ons, een mooie 
Europese grenslandprestatie zijn 
indien het zijn Duitse kuituur kon 
handhaven in een staat met een 
overheersende andere kuituur. 

Dat dit niet de mening is van 
Kolvenbach (en Grenzecho) blijkt 
uit de volgende ronkende be
woordingen: 

„Eupen is geroepen om, zo 
dicht bij 1992, over taalgrenzen 
en minderheidsproblemen heen, 
op volkerenverbindende wijze ak-
tief te worden, van hallenbouwer 
tot bruggenbouwer". 

In klare taal: dat kulturele cen
trum mag niet dienen om de Duit
se kuituur in een bedreigd Duits 
gebied te versterken. De taal
grens overschrijden betekent 
Frans in huis brengen. En verder 
moet men in dit verband gebaren 
alsof er geen minderheidspro
bleem aan de hand is. 

Steunpunten 
Tenslotte wordt de lezer ver

gast op het versleten cliché van 
de bruggenbouwer. Een brug 
heeft twee steunpunten nodig. 

Het Duits-Belgisch gebied, be
dacht met een faciliteitenstelsel 
en in feite onder socio-kulturele 
druk tot tweetaligheid verplicht, 
levert het Duitse steunpunt. Men 
kan zich een sterker steunpunt 
wensen. 

Doch waar staat het Franse? 
Geen enkele Waalse plaats is 
met verduitsing bedreigd. De Lui-
ker Walen kunnen zich dus met 
veel geruster gemoed een ope
ning naar het Oosten toe veroor
loven. Het is met naïef maar be
drieglijk, het zo voor te stellen, 
alsof bij het volkerenverbindende 
bruggenbouwen het initiatief en 
de grootste inspanning van de 
kleinste partner zou moeten ko
men. 

Zo'n Europese onderneming 
gaat de krachten van Eupen te 
boven. Dit ware werk voor de 
Franse Gemeenschap in samen
werking met de deelstaat Nord-
rhein-Westfalen, en met een 
steunpunt in elk van beide gebie
den. 

In Aken en Luik bijvoorbeeld. 

Vooral niet in Eupen. 
K.J. 

30 JUNI 1988 



wmm m^ 

Wi\ 9 

(vervolg van biz. 1) 

LUDO SELS stamde uit een 
oud Duffels Vlaams-kato-
liek geslacht. Zijn grootva

der fiad een van de eerste grote 
glastuinbouwbedrijven uit de 
streek, was zijn tijd ver vooruit. 
Zeer geacht door de bevolking 
werd hij trouwens burgemeester 
van 1896 tot 1912 toen hij schie
lijk overleed. 

Het familiebedrijf werd zwaar 
getroffen door de gevechten rond 
Lier in het najaar 1914. 

Met diepe wortels 
De vader van Ludo was Louis 

Sels: als rijkstuinbouwkonsulent 
zeer gerespekteerd door de boe
ren die van uit het Arme Vlaande
ren van pater Stracke de grote 
veranderingen van het Vlaande
ren van het interbellum intraden. 

Ik heb weinig mensen in mijn 
leven ontmoet met zo'n spontaan 
rechtvaardigheidsgevoel als 
Ludo Sels. ,,lk heb het van geen 
vreemden" placht hij te zeggen. 
Tegen het verpolitiek katolicisme 
met veel machtsmisbruik en 
schijnheiligheid trok vader Sels 
reeds ten strijde, hoewel en mis
schien vooral omdat hij zelf een 
oprecht kristen was. De krisisja-
ren van de jaren dertig, met de 
bankbreuk van de Boerenbond 
bracht de familie Sels aan de 
kant van de hulpelozen die in het 
Boerenfront een verweerwapen 
zochten in de slagen die de klei
ne landbouwers troffen voor de 
oorlog van 1940. 

In die jaren voor 40 trok Ludo 
als jonge man al mee met zijn 
vader en hield er zijn eerste spee
ches tot verbazing van de boeren 
dat zo'n magere snotneus dat 
dierf en kon, zoals Ludo het zich 
lachend herinnerde. 

Het Boerenfront in het Duffelse 
had reeds voor 1940 sterke bin
dingen met het Vlaams-nationa-
lisme. Een sterke AKVS-studen-
tenbond had trouwens heel wat 
Vlaamgezinden voortgebracht en 
ook de jonge Ludo niet onberoerd 
gelaten. 

Aan de VU-wieg 
Machtskatolieken hebben van 

de repressie dankbaar misbruik 
gemaakt om vele tegenstanders 
klein te krijgen. De tragische lot
gevallen van oorlogsburgemees
ter Jules Marien heeft de man-
met-het-grote-hart die Ludo was, 
sterk aangegrepen. In het voor 
een paar jaar gepubliceerde 
boekje, ,,Politieke geschiedenis 
van Duffel" uitgegeven door het 
lokale ACW, werd toegegeven 
„Het is opvallend dat nu veel 
mensen uit verschillende kam
pen bevestigen dat Manen gelet 
op de omstandigheden gedaan 
heeft wat hij kon om verstand en 
rede te laten primeren". Toch 
stierf deze man in de gevangenis 
van Sint-Gillis. Tegen dat 

machtsoverwicht vormde Paul 
Stevens (vader van Fred, jaren
lang arr. voorzitter VU-Mechelen) 
en Louis Sels (vader van Ludo) 
een onafhankelijke Vlaams-kato-
lieke lijst. De bekamping was 
smerig en enkele dagen voor die 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1952 stierf vader Sels aan een 
hartaanval. 

Het heeft Ludo een stuk van de 
hardnekkigheid gegeven om zich 
door geen tegenslagen meer te 
laten afschrikken en voor geen 
onrecht meer opzij te gaan. 

In 1954 vormden de nationalis
ten van de Vlaamse koncentratie, 
met een Antwerpse midden-
standsgroep en met het Boeren
front een verkiezingsfront, dat 
niet verder geraakte dan de Ant
werpse zetel van Herman Wage-
mans. De tegenslag deed veel 

eendagridders wegdrijven. Wie 
bleven waren de echten. „Het 
hopen tegen alle hoop in" hield 
hen samen. In zijn boek „20 jaar 
Volksunie" schrijft Frans Van der 
Eist „Het Boerenfront en het 
ACMV hadden wij afgeschreven, 
doch enkele mensen uit deze 
organisaties, die zelf Vlaams-na
tionalisten waren, zoals een Ludo 
Sels, bleven tot onze groep beho
ren". 

Ludo was dus een van de ze
ven die op 15 december 1954 te 
Antwerpen de statuten onderte
kenden van de vzw Volksunie. Hij 
was er dus bij aan de wieg en zou 
er bijblijven tot aan zijn graf. 

Ik schrijf deze regels met ont
roering over de waarde van een 
mens die omwille van de zaak 
zichzelf veelvoudig heeft wegge
cijferd. In volle schoolstrijd trok 

hij de VU-kamerlijst in Mechelen 
toen de banbliksems opnieuw 
rondvlogen. Hij verloor er nooit 
zijn glimlach bij. Hij was beginsel-
vast op vele vlakken en maakte 
het zichzelf niet gemakkelijk. Ter
wijl anderen van hem wel mis
bruik dierven maken. 

Dit pionierswerk voor de begin
nende Volksunie als dé volksre
denaar geliefd bij zijn mensen 
deed hij als eenvoudig bediende 
bij het Boerenfront. Aanwezig 
laat op de avondvergaderingen, 
aanwezig voor het dienstbetoon 
van zijn boeren bij de vroegmark-
ten. 

Ik heb er velen vele argumen
ten horen gebruiken om zichzelf 
naar voor te wringen in de poli
tiek. Sels niet. Door de Boeren-
frontaanhang had het arr. Meche
len hoge procenten bij de verkie-

Herman Candries over Ludo Sels: 

'n Brug tussen 
gisteren en morgen 

Enkele weken voor de dood van Ludo Sels be
zocht ons huidig kamerlid Herman Candries, zijn 
voorganger uit de beginperiode van de Volksunie. 
Sterk onder de indruk van de kennismaking schreef 
hij kort geleden zijn indrukken neer in het Duffels VU-
blad ,,Vrij uit". I-let werd een groet over het graf 
heen. 

ET de VU-pionier Ludo 
Sels praten is een bele
venis, een les, een aan

sporing. Een bezield en bezie
lend man, die het zo dikwijls on
vermijdbare sas tussen hoofd en 
hart durft openzetten. 

Als men hem zo bezighoort, de 
begeestering in zijn ogen leest. 

dan verbaast het met dat hij suk-
ses heeft gehad in de politiek. 

Dat hij dit sukses heeft bereikt 
met de opkomende Volksunie is 
merkwaardig. In die pionierspe
riode was er immers meer dan 
moed nodig om zijn nek uit te 
steken, het op te nemen voor 

Net zoals dat met de Volksunie het geval was, betekende het 
Boerenfront een belangrijk deel van het rijkgevulde leven van Ludo 
Sels. (foto Dann) 

diegenen, die men monddood 
achtte of elektoraal marginaal. 

Ludo Sels heeft zich steeds 
aangetrokken gevoeld door de 
gewone mens, vooral wanneer 
die te kampen heeft met onbe
grip, wanneer die gehinderd 
wordt in het plukken van de 
vrucht van zijn inzet, wanneer die 
achteruit gesteld wordt om zijn 
Vlaming zijn. 

Ludo Sels horen praten over de 
mensen en hun problemen is ont
roerend. Hij kan er no steeds in 
opgaan. Zijn verhaal is als het 
ware het verhaal van het Vlaam
se volk zelf, steeds bewuster van 
zijn rol en mogelijkheden in een 
snel veranderende wereld. 

Inspirerend 
Ludo Sels is een goed verteller 

die met zijn belevenissen een 
leerrijk boek zou kunnen vullen, 
doorspekt met plezante anekdo
tes en stille momenten van pijn 
en verdriet. Hij stond immers mid
den zijn volk, waarvan hij de pols
slag voelde, de verlangens kende 
en de soms zo grote noden. 

Van een Ludo Sels valt wat te 
leren. Zijn rijke ervaring, zijn diep 
aanvoelen van de echte noden, 
zijn inzet en overtuiging kunnen 
ook de Vlaming van vandaag in
spireren. 

Ik was blij met deze aangena
me ontmoeting, met de wijze 
raad, met dit voorbeeld van rots
vast vertrouwen in Vlaanderens 
toekomst. Ik hoop nog dikwijls te 
mogen genieten van deze gast
vrije bron voor Vlaamse bezie
ling. 

Herman Candries 

zingen van de beginjaren. Sels 
ging in 1961 opzij staan voor Wim 
Jorlssen en gaf hem de rugge
steun op de tweede plaats voor 
de kamer. Het heeft dan ook 
geduurd tot 1968 eer Ludo het 
meer dan verdiende loon kreeg 
voor zijn jarenlang rondrotsen 
door Vlaanderen. Hij werd volks
vertegenwoordiger in dit woelige 
jaar niet alleen van de Leuven-
strijd, maar ook in een periode 
van woelige boerenbetogingen 
waar hij een van de meest ge-
vraagdee en bewonderde spre
kers was. 

Blijvende trouw 
Dankbaar ben ik nog dat ik met 

hem mee kon, die ik in het boek 
,,Over Zeven Stichtende Man
nen" genoemd heb mijn leraar in 
volksredekunst. 

Het is hier niet de plaats om uit 
de talloze anekdoten te delven 
die een Sels-boek zouden kun
nen vullen. Maar toch zie ik in de 
grote aula te Leuven nog een wat 
geblazeerd mode-sociaal studen-
tenpubliek, verbaasd op de voor
kant van hun stoel schuiven, toen 
Sels in een meeting over de land
bouwproblemen het eens op zijn 
manier uitlegde aan die universi
taire slimmerikken. Ik heb zelden 
een volksredenaar gehoord die 
moeilijke zaken zo bevattelijk en 
meeslepend aan volksmensen 
kon brengen en tegelijkertijd ont
zag afdwong bij intellektuelen 
omwille van de diepe overtuiging 
die uit zijn woorden sprak. 

Het was spijtig voor hem dat 
het monster dat televisie heet, 
een einde heeft gemaakt aan de 
tijd van de grote volksvergaderin
gen, maar de betekenis die Ludo 
Sels heeft gehad bij het brengen 
van de Vlaamse gedachte naar 
voor ons moeilijk bereikbare 
volkslagen is van onvervangbare 
en onschatbare waarde geweest 
in de uitbouw van de Volksunie. 

Toen hij in 1978 op een onheu
se manier verdrongen werd van 
de kamerplaats heeft hij gedaan 
wat ik nooit anderen in gelijkaar
dige omstandigheden zag doen. 
De oud-voorman werd niet op
standig, hij ging terug in de rij 
staan als gewoon soldaat, als 
voorzitter van de afdeling Duffel. 
Trouw moet blijken in onweer-
zware tijden als zelfzuchtigen en 
kleinmoedigen het schip verla
ten. 

Ludo, wij zullen u missen. Niet 
alleen uw dierbare vrouw, onze 
Ceuls, zoals wij ze noemden, uw 
prachtig gezin van 8 kinderen en 
de 15 kleinkinderen. Wij allen, ik 
zeer erg. Ooit heb ik in een ogen
blik van beginnende bitterheid 
eens geformuleerd: ,,Zoek nooit 
uw vrienden in de politiek, dan 
zult gij door de politiek uw vrien
den niet verliezen". 

Dit gold niet voor U. Wij vonden 
elkaar door onze strijd in een 
vriendschap voor het leven. 

Walter Luyten 
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Regeerakkoord voorziet hervorming 

Belgisch kiesstelsel 
vertekent stembusresultaat 

,, Wordt het deelnemen aan kiesverrichtingen in 
België zeer serieus genomen (er geldt een kies
plicht), veel minder belang wordt gehecht aan het 
respekteren van de keuze zelf als het erom gaat het 
stemmental te vertalen in kamerzetels. Bij de jongste 
verkiezingen werd bijna 7 procent van de kiezers die 
een geldige stem uitbrachten, niet vertegenwoordigd 
door een kamerlid van de partij waarop ze een stem 
uitbrachten". 

DAT schrijft Adriaan Over-
beeke, assistent aan de 
fal^ulteit Rechten van de 

UFSIA, in het jongste nummer 
van het algemeen-nederlands 
tijdschrift Neerlandia. 

Overbeeke vergelijkt in zijn bij
drage het Belgisch en het Neder
lands kiesstelsel, suggereert en
kele mogelijke alternatieven en 
geeft de resultaten op het vlak 
van de zetelverdeling. 

Regeerakkoord 
De plannen voor een hervor

ming van het Belgisch kiesstelsel 
zijn niet nieuw. De ,,bokkespron-
gen van de apparentering", die 
bij de jongste verkiezingen de 
CVP'er P. Tant in het arrondisse
ment Oudenaarde op haast on
waarschijnlijke wijze het Kamer
lidmaatschap kostten, liggen ve
len nog vers in het geheugen. 

Met de regelmaat van een klok 
worden binnen de wetenschap
pelijke en partijpolitieke wereld 
dan ook studies gemaakt en voor
stellen gelanceerd. 

Het plan tot herziening van het 
bestaande kiesstelsel werd ook 
opgenomen in het jongste Re
geerakkoord, waar onder de 
hoofding ,,versterking politieke 
demokratie" wordt gesteld dat de 
Regering voorstellen zal doen 

,,om tot grotere kiesomschrijvin
gen te komen, met het oog op het 
bevorderen van een verbeterd 
politiek debat". 

België-Nederland 
Het Belgisch en het Neder

lands kiesstelsel hebben veel ge
meen. In beide landen wordt het 
principe van de Evenredige Ver
tegenwoordiging (EV) toegepast. 
Hierbij staat het aantal behaalde 
zetels — althans theoretisch — in 
evenredige verhouding tot het 
aantal behaalde stemmen. Dit 
heeft voor gevolg dat het parle
ment uit veel partijen is samenge
steld (de Kamer van Volksverte
genwoordigers telt 11 frakties; de 
Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal 9). Bij regeringsvorming 
komt men — noodgedwongen — 
steeds tot koalitieregeringen. 

Toch zijn er ook grote verschil
len. In België geldt, in tegenstel
ling tot Nederland, de kiesplicht. 
Eveneens In tegenstelling tot Ne
derland, wordt, volgens Over
beeke, een uitgebrachte stem in 
België slechts matig gerespek-
teerd. De niet-vertegenwoordig-
de kiezer vormde bij de verkiezin
gen van december '87 bijna 7 % 
van het elektoraat. In Nederland 
kwam men bij de laatste verkie
zingen tot een orde-grootte van 
slechts 3,6 %. 

In Nederland wordt een uitgebrachte stem meer gerespekteera dan DIJ ons. 

Bolle spiegel 
Overbeeke plaatst een vraag

teken achter het representatief 
karakter van de via het stelsel 
van Evenredige Vertegenwoordi
ging samengestelde parlemen
ten. Daarbij stelt hij vast dat het 
Belgische EV stelsel veel dispro-
portioneler is dan het Nederland
se. Het Belgisch kiesstelsel geeft 

volgens Overbeeke aanleiding tot 
een bolle spiegel-effekt: ,,het 
midden van het kiezerslichaam is 
in het parlement meer dan pro
portioneel te zien, wat aan de 
rand ligt zie je veel minder of 
helemaal niet". 

Bijgaande tabel met de verkie
zingsresultaten van december 
'87 maakt dit duidelijk (eerste 
kolom). Waar de CVP met een 

Een operatie in twee fazen 

Het Belgisch kiesstelsel 
0& techniek van de zetetverdeHng berust op 

het systeem van Evenredige V^rtegmwoordi* 
gïng, dat het mogeiijk maakt de evenredigheid 
te bepalen tomen eert laag cijfer (het aantal te 
begeven zetels) en een hoog cijfer (de verkie-
zingsreêuitmen). 

D£ zötelverïteBrjg v»*-
tO0{« 'm twee Jazen. 
V£«>reersf h w «en as-

eè; &f(&ti4<^s0ment Tm ê wie 

Seheeftrekkiüg 
fi«Éfetóai?mschrl|¥(ng in 

8d0i i ie Ijet kfesarrondSss *̂ 
ment (̂ «JOr dö füönw 30 In 
totaalj. Per amjodissement 
woröt een aantel tó vêriöezln-

op besl» van Hei 

InminertiÉl. Deze 
VSB1 psBl«ffter»tS" 

zetete op l>a^s vór» <Je bevoi-
kln^fsdjiefs brengt reeds een 
öéi'ste echeeftrelddng tnet 
zieh mee. wtidat deze besröl' 
kingscijiters ook d« vreemde-
Hngen 0R»v«»en, <fie vM. aan 
de bes îMlvoitning depl̂ emert > 

0 ^ Ikeî ie 'iim^ Sêm&t^ 

menrntif^ mm$mi^mM'^' 

'misll<^sf^ In 
een 

aaatal zetels cfifrict loegewe-
xen. feo partij <«e> bijvoor-
Ibeî d, 1,d mssA de Kissdeier 
öls JöesaarjInaogtJeeft, krijgt in 
die eerste faze één «eiek 

Ma de?» operatie blilven er 
hoe dan oo^ een reeiis restze
t e l en feststenwneft over. De 
verdefing van de restzetels 
gebeurt £^ provinciaal niveau. 
Deze 

beurt met een systeem van 
Hjsiverblndlng: de apparente
ring, waarbl} partijen hun kan-
dldatenlljsten In de versd̂ H» 
lende arrondisswnenten ^ n 
een provincie kunnen ̂ .af^a-
renteren". Deze apparente
ring maakt tiet mogelljî  dat 
kleine partijen, iM in elk van 
de arfondissememen z<^% niet 
In aanmerking komen voor 
een direkte zetet, op provln-
ciaat niveau loc^ nog aan de 
bak komen. 

81} deae af^jarentertrtg spe
ten echter tis^e vo<Mwaarden: 
¥óOff©rst moet de paiiöj de 
"' itót n*«ier'daad „^^éröon' 

tin één ^W de kieasmwt-
67 % vaa tte 

iciesjd^er ^K;amar} "worden be-
ha^d (het zgn. kwomm). 

Restzetels 
Voor kielne(re) partijen is 

^m& S7 %^irempel e ^ bij
zonder moelliik te nemert hin-
d€BT(is> Zo haawe AöALCV In 
december '87 in de vijl West-
Vlaamse kiesarrandissemert-
twi samen 52.360 Stemmen, 
zondpr in één van de afzon-
deHiJke an«ndissementen het 

kworym te behalen. De partij 
kon meieen fio^ de eventu^e 
restzetels vergeten. 

OmzeIN men de 67 %-kaap 
wö, dan ««Jfden de restzeiete 
niet toebedeeld e^n de hand 
van tïet grootste aarttfiö rest-
stemmen, maar volgens een 
systeem van ^emidd^den 
(provinolale Iciesquotiênten, 
lokale breuken), waarWj de 
restzetels eerst gaan naar de 
partijen met de itóogate kies-
quotiënten C«¥stö«"' 
D'Honctt). 

Partijen met een grote kle-

Qrote 
( « ^ #lwtAen ze no^ lêmèm 
een gô N̂ig aantal r^^stem-
men) kn|gen va#i t\^ f&mi^ 
tels, terwijl l̂ eine pa«IJen (ook 
met een aanzienilïk pakket 
reststemmen) achter het net 
vissen. 

De konklusie van Adriaan 
Ovetbeeke dat „dit tóessys
teem een zekere dfeproportio-
nalltelt doel ontstaan op het 
niveau van de nationale parle
mentaire wrtegenwoordi-
ging". kan dan ook makkelijk 
worden ond^'schfeven-

stemmenpercentage van 19,5 % 
ruim 20,3 % van de zetels bin
nenrijft, haalt AGALEV met 4,5 % 
van de stemmen slechts 2,8 % 
van de zetels. De grootste wan
verhouding is te vinden bij de 
Waalse socialisten: met 15,7 % 
van de stemmen verovert de PS 
maar liefst 18;8 % van de zetels. 

Het is trouwens opvallend dat 
de Franstalige partijen met 36,8 
% van de kiezers er in slagen 
41,5 % van de zetels te bezetten. 
Anders gesteld: voor een Vlaams 
kamerlid worden gemiddeld 16 % 
meer stemmen geteld dan voor 
een Franstalige kollega. 

Nog een cijfer: het Brusselse 
FDF haalde met haar geografisch 
sterk gekoncentreerde aanhang 
van 71.340 stemmen 8 kamerze
tels; AGALEV sleepte met 
275.531 stemmen in alle Vlaam
se arrondissementen (= x 3,9) 
slechts 6 zetels in de wacht. 

Landelijke kieskring 
In het Nederlands kiesstelsel 

wordt de zetelverdeling geregeld 
op basis van de nationale kiescij-
fers van de partijen. De in de 19 
,,kieskringen" behaalde kiesre-
sultaten worden voor iedere partij 
samengeteld door middel van 
lijstverbinding. Sinds 1977 kun
nen partijen ook onderling lijst-
verbindingen aangaan. 

Bovendien kent de Nederland
se kieswetgeving een zeer lage 
kiesdrempel, nl. 0,67 % van het 
totaal aantal uitgebrachte stem
men (in 1986 lag deze drempel 
op nauwelijks 60.000 stemmen). 
Meteen kunnen kleine tot zeer 
kleine parlementsfrakties zich 
zonder moeite handhaven. Dit 
dus in tegenstelling tot België 
waar kleine partijen met een ge
spreide kiesaanhang geen le
venskansen hebben (of beter: 
krijgen). 

Past men dit type zetelverde
ling toe op de stembusresultaten 
van december '87, dan merkt 
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men onmiddellijk enkele grote 
verschuivingen (zie tabel, kolom 
2). De Franstalige partijen krijgen 
meteen een forse klap (PS -6; 
PRL-3; PSC -2; FDF -1). Klein-
links haalt met KPB, PvdA en 
SAP telkens één zetel binnen. 
Winst is er verder voor SP (+1), 
VU ( + 1), AGALEV ( + 3), ECO-
LO ( + 2) en Vlaams Blok ( + 2). 

Apparentering 
afschaffen? 

Tijdens de vorige legislatuur 
lanceerde toenmalig CVP-kamer-
lid Tant het voorstel om de appa
rentering af te schaffen en de 
arrondissementele zetels voort
aan enkel binnen de arrondisse
menten te verdelen (het zgn. 
,,distriktenstelsel"). 

Dit voorstel vindt bij Overbeeke 
weinig genade. ,,Persoonlijk en 
partijbelang streden in dit wets
voorstel om de eerste plaats", 
aldus Overbeeke. 

Naast de persoonlijke situatie 
van Tant in het arrondissement 
Oudenaarde, speelde hier hoe 
dan ook het CVP-partijbelang 
ernstig mee (zie tabel, kolom 4). 
CVP, PS en SP halen een winst 
van respektievelijk 4, 3 en 2 ze
tels. PVV en AGALEV verliezen 
beiden twee zetels; PRL, VU, 
PSC, ECOLO en Vlaams Blok elk 
één. Klein-links haalt geen enke
le zetel. 

Verkiezingen 13 december 1987 

Provinciale 
kieskringen 

De voorkeur van Overbeeke 
gaat duidelijk naar een derde op
tie, waarbij, net als in het huidig 

PARTIJ 

CVP 
PS 
SP 
PVV 
PRL 
Volksunie 
PSC 
Agaiev 
Ecolo 
Vlaams Blok 
FDF 
KPB 
PvdA 
SAP 

a = stemmenpercentage 
b = zetelverdeling volgens 

huidig systeem 
c = zetelpercentage 

a b c 

19,5 43 20,3 
15,7 40 18,8 
14,9 32 15,0 
11,5 25 11,8 

9,4 23 10,8 
8,0 16 7,5 
8,0 19 8,9 
4,5 6 2,8 
2,6 3 1,4 
1,9 2 0,9 
1,2 3 1,4 
0,8 0 0,0 
0,7 0 0,0 
0,7 0 0,0 

zetelverdeling 
volgens 

Nederlands systeem 

43 
34 ( - 6 ) 
33 ( + 1 ) 
25 
20 ( - 3 ) 
17 ( -h l ) 
17 ( - 2 ) 

9 ( + 3) 
5 ( + 2) 
4 ( + 2) 
2 ( - 1 ) 
1 ( + 1 ) 
1 ( - H ) 
1 (-Hl) 

zetelverdeling 
per provincie 

(zonder lijstverbinding) 

43 
4 0 
32 
23 ( - 2 ) 
22 ( - 1 ) 
16 
18 ( - 1 ) 

8 ( + 2) 
5 ( + 2) 
2 
3 
0 
0 
0 

zetelverdeling 
via arrondissementeel 

districtenstelsel 
(zonder lijstverbinding) 

47 ( + 4) 
4 3 ( + 3) 
34 < + 2) 
23 ( - 2 1 
22 ( - 1 ) 
1 5 ( - 1 ) 
1 8 ( - 1 ) 

4 ( - 2 ) 
2 ( - 1 ) 
1 ( - 1 ) 
3 
0 
0 
0 

;^f?f^^'Mj^^^é.ss'mw-.m&mfi^' i^ ^ • :-^^wsm 

stelsel, de provincies als kiesom
schrijving worden aangehouden, 
doch zonder apparenteringsmo-
gelijkheid (zie tabel, kolom 3). De 
rechtstreekse zetelverdeling op 
provinciaal niveau tast de levens
vatbaarheid van de (kleinere) par
tijen niet aan: AGALEV en ECO
LO halen in dit stelsel elk een 
surplus van twee zetels binnen. 

PVV verliest twee zetels, PRL en 
PSC elk een. 

Hierbij valt ook op te merken 
dat de VU bij toepassing van dit 
stelsel weliswaar status quo blijft, 
maar met een heel wat geruster 
gemoed de Westvlaamse kon-
frontatie kan aangaan dan dit in 
het huidige arrondissementele 

systeem (met apparentering) het 
geval is. 

Hervorming 
Welke richting de door Martens 

8 vooropgezette hervorming van 
het kiesstelsel zal uitgaan, is niet 
meteen duidelijk. Het Regeerak
koord heeft het, zoals in onze 
inleiding werd aangehaald, enkel 
over ,,grotere kiesomschrijvin
gen", zonder dit begrip evenwel 
inhoudelijk te definiëren. 

Het blijft gissen of men met 
bovenstaande bepaling het ar
rondissement, de provincie, dan 
wel een soort distriktenstelsel 
(waarbij de distrikten groter zijn 
dan de huidige kiesarrondisse

menten, maar kleiner dan de pro
vincie) beoogt. 

Hoe dan ook, het huidige kies
stelsel, waarbij maar liefst 82 van 
de 212 kamerzetels (of 39 %) 
afhankelijk worden gesteld van 
de grillen van de apparentering 
(13 december '87), lijkt meer dan 
ooit voorbijgestreefd. 

Een hertekening van de kies-
distrikten blijft evenwel niet zon
der gevaar. Pogingen tot het be
voordelen van een partij — de 
zgn. Gerrymandering-techniek — 
moeten ten allen prijze worden 
voorkomen en vermeden. 

Adriaan Overbeeke schetst 
ook een laatste probleem. Het 
vergroten van de kiesomschrij
vingen vergt tevens een mentali

teitswijziging bij de politici zelf. 
Het is immers geen geheim dat 
de meesten van hen zich in eer
ste instantie en bij voorkeur be
schouwen als „vertegenwoordi
gers van het ,,eigen" kiesarron
dissement". 

Het omzeilen van deze ,,pleir)-
vrees der (politieke) kanunniken" 
wordt allicht een eerste belemgrij-
ke stap. 

N.M. 

— De meeste stemmen gelden, 
sommige niet. A. Overbeeke in 
Neerlandla 88/3. GaJIaitstraat 80 te 
1210 Brussel. 120 fr. per nummer. 

Politiek gewicht bejaarden steeds zwaarder 

Pensioenregeling ter disicussie 
Rond 2025 zal de groep van 60-plussers zowat 30 

% van de totale bevolking in België bedragen. 
Momenteel Is slechts 1 op 5 Belgen 60 of ouder. 
Binnen de bejaardenpopulatle zelf doen er zich 
eveneens belangwekkende verschuivingen voor. De 
oudste groep van bejaarden (85 jaar en ouder) neemt 
namelijk het sterkst In aantal toe. In 1980 waren er In 
België 94.000 bejaarden van 85 jaar en ouder. Rond 
2010 zullen dat er ongeveer 200.000 zijn. Het 
politieke gewicht van de bejaarden zal dus steeds 
zwaarder gaan wegen. 

ET deze evolutie in het 
achterhoofd bestaan er 
erg uiteenlopende bena

deringen over de toekomstige 
pensioenregeling. 

Vergrijzing 
De Belgische pensioenen zijn 

gebaseerd op het repartitie- of 
omslagstelsel. Dit betekent dat 
het pensioen niet gefinancierd 
wordt met wat de betrokkenen 
vroeger bijeen spaarden, maar 
met wat de huidige bijdrageplich-
tigen aan bijdragen betalen. De 
werkende, aktieve bevolking on
dersteunt zo de niet meer aktie-
ven, in de hoop dat een volgende 
generatie dit ook voor hen zal 
opbrengen. 

De vergrijzing van de bevolking 
zou er volgens sommigen toe 
kunnen leiden dat er op langere 
termijn een groeiend oneven
wicht ontstaat tussen het aantal 
bijdragebetalenden en het aantal 
pensioentrekkers. De bijdrage-
druk zou te hoog worden en bo
vendien zouden de komende ge
neraties veel meer moeten beta

len voor dezelfde (of lagere) uit
keringen. 

Vooral vanuit liberale hoek 
gaan er momenteel stemmen op 
om het huidig omslagstelsel lang
zaamaan om i6 bouwen naar een 
systeem van fondsvorming (kapi
talisatie). De instelling van een 
nationaal basispensioen, gefi
nancierd volgens het repartitie
stelsel, zou aangevuld worden 
door een systeem van al dan niet 
verplichte private pensioenverze
keringen, op basis van fondsvor
ming. In feite komt dit neer op het 
ondergraven van de solidariteit 
tussen de generaties zoals die nu 
bestaat. De vorige regering zette 
reeds de eerste stap in die rich
ting met het pensioensparen. 

Pensioenleeftijd 
Ook over de pensioenleeftijd 

worden er momenteel levendige 
diskussies gevoerd. Op een stu
diedag van de Koning Boudewijn-
stichting zei VBO-vertegenwoor-
diger Beirnaert verleden week 
dat het onaanvaardbaar is om de 
vervroegde uittreding uit het ar
beidsproces nog te bevorderen. 

Het brugpensioen mag volgens 
het VBO geen venworven recht 
worden, maar moet als begelei
dende maatregel voor afvloeiin
gen behouden blijven. ACV en 
ABVV zijn het hier niet mee eens. 
Volgens de vakbonden moet een 
loopbaan van 40 jaar tot een 

volledig pensioen op 60-jarige 
leeftijd kunnen leiden. Het ABVV 
wil een werkloosheidsuitkering 
van 60 % voor werklozen van 50 
jaar en ouder, ongeacht hun ge
zinstoestand. Het ACV bepleit 
een veralgemeende mogelijkheid 
tot brugpensioen vanaf 57 jaar. 

Staatssekretaris voor Pensioe
nen Leona Detiège (SP) blijft 
vastbesloten om de laagste pen
sioenen en het gewaarborgd mi
nimum voor bejaarden op te trek
ken. Ook de zelfstandige pen
sioengerechtigden zou dit mini
mum gewaarborgd worden. 

Het aantal bejaarde landgenoten groeit, het politieke gewicht van de groep zal steeds zwaarder 
doorwegen. (foto 

gaan 
Zafar) 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 2 juli 
D BRT 1 - 16.00 
Een nacht vol liefde, komische film 
D BRT1 - 18.35 
De Freggles, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
D BRT 1 - 20.20 
Achter de schermen, serie 
D BRT1 - 21.10 
Troebadoergezelllg, sfeerreportage 
Introfesticur-World-Troubadour-
Festival 
D BRT1 - 22.00 
Sport op zaterdag 
D BRT1 - 22.25 
Van zuiveren bloede, TV-film 
D BRT 1 - 23.55 
Poolshoogte, astronomisch magazine 
D BRT2 - 14.55 
Open Britse kampioenschappen 
Wimbledon, tennis 
D BRT2 - 20.00 
Atletiek, rechtstreekse reportage uit 
Oslo 
D Ned. 1 - 15.30 
De held van de familie, Disneyfiim 
D Ned. 1 - 18.05 
Clayderman, muzikale show 
D Ned. 1 - 18.26 
Ferdy de mier, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 20.00 
De blonde valstrik, film 
D Ned. 1 - 21.45 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.52 
Armoede, dramaserie 
D Ned. 2 - 16.30 
Dennis de bengel, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.25 
Veronica Film, filmnieuws 
D Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, komische familieserie 
D Ned. 2 - 21.00 
Miami Vice, serie 
D Ned. 2 - 22.30 
Hands of a stranger, 2-delige TV-film 
D Ned. 2 - 0.15 
Hands of a stranger, 2de deel 
D Ned. 3 - 20.30 
The old maid, film 

Rita Hayworth zorgt voor en steelt de stiow in „Cover Girl", woens
dag 6 juli, op BBC 1, om 14u.50. 

Zondag 3 juli 
U BRT 1 - 15.00 
Comedy Capers, slapstick 
D BRT 1 - 15.15 
Kroningsprocessie Tongeren, 
rechtstreekse reportage 
D BRT 1 - 17.00 
De lange hete zomer, serie 
D BRT1 - 18.10 
Er was een keer, Jef Burm vertelt... 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven extra, milieu
programma 
D BRT 1 - 18.45 
In de sporen van James Cook, dok. 
D BRT 1 - 20.40 
De laatste golf, film 
D BRT 1 - 22.20 
Het verhaal van Hollywood, dok. 
D BRT2 - 13.00 
Grote Prijs van Frankrijk, autorennen 
D BRT2 - 14.55 
Tennis en Ronde van Frankrijk 
D Ned. 1 - 16.30 
Terug naar de natuur, komische serie 
D Ned. 1 - 16.59 
Vijftig jaar Britse film, dok. 
D Ned. 1 - 17.35 
Nederland-museumland, Friesland 
D Ned. 1 - 18.33 
PIpo en het grachtengeheim 
D Ned. 1 - 19.05 
Terug naar schateiland, jeugdserie 

D Ned. 1 - 19.59 
Het orkest, komische serie 
D Ned. 1 - 20.24 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 1 - 22.21 
Frank's Place, komische serie 
D Ned. 2 - 9.05 
Laks & Wammes, poppenserie 
D Ned. 2 - 9.10 
Madicken, dramaserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Hollywood-legenden, Marilyn Monroe 
D Ned. 3 - 20.10 
De jongens Veerman, familiekroniek 

Maandag 4 juli 
D BRT1 - 18.05 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.30 
Goudkreek, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.55 
Tour '88, samenvattende reportage 
D BRT 1 - 20.10 
The charmer, serie 
D BRT1 - 21.00 
Poulet au vinalgre, film 
D BRT2 - 16.55 
Ronde van Frankrijk, rechtstreekse 
reportage 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.45 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.10 
Tekenfilmfestlval 
D Ned. 1 - 18.30 
Throb, komische serie 
D Ned. 1 - 21.05 
IMIjn dochter en Ik, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
Streeg legal, advokatenserie 
D Ned. 2 - 16.25 
Raffles, komische thriller 
D Ned. 2 - 17.55 
Johan en Plerewiet, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 18.20 
Dungeons & Dragons, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.20 
De brekers, komische serie 
D Ned. 2 - 20.30 
Schatjes, film 
D Ned. 2 - 23.00 
Nichtcourt, film 

Dinsdag 5 juli 
D BRT 1 - 18.25 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.35 
Tour '88, samenvatting 
D BRT1 - 18.50 
Zestien glorieuze dagen, dok. serie 
D BRT 1 - 20.10 
De plank, gags en kolder 
D BRT 1 - 20.50 
Rond Daniël, showprogramma 
D BRT 1 - 22.55 
De vereffenaar, serie 
n BRT2 - 16.30 
Ronde van Frankrijk, reportage 

D BRT2 - 20.20 
Liftvrees, thriller 
D BRT2 - 21.10 
Star festival Knokke-Heist 1988, 
rechtstreekse uitzending 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 17.20 
Een monster In de kasti, jeugdfilmpje 
D Ned. 1 - 17.40 
Sport in steentjes, Lego-animatie 
D Ned. 1 - 19.45 
Handen omhoog, familieserie 
D Ned. 1 - 20.10 
Murder she wrote, detektiveserie 
D Ned. 1 - 22.40 
Armoede, dramaserie 
D Ned. 2 - 15.50 
De Jordaches, familieserie 
D Ned. 2 - 16.37 
De miljoenen meermin, film 
D Ned. 2 - 22.40 
Dr. Vlimmen, serie 

Woensdag 6 juli 
D BRT1 - 18.10 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.20 
Seabert, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.45 
Tour '88, samenvatting 
D BRT 1 - 19.00 
Mobiele mensen — auto, autopro
gramma 
D BRT 1 - 20.10 
Een zaak voor twee, misdaadserie 
D BRT 1 - 21.10 
In de voetsporen van Gerard Wal
schap, do. 
D BRT2 - 15.15 
Ronde van Frankrijk, rechtstreekse 
reportage 
D BRT2 - 20.20 
Liftvrees, thriller 
D BRT2 - 21.00 
Griekse tragedie, te.kenfjlm van Nicole 
Van Goethem 
D BRT2 - 21.40 
Star festival Knokke-Helst 1988, 
rechtstreeks 
D Ned. 1 - 16.40 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.05 
D'r kan nog meer bij, kinderpro
gramma 
D Ned. 1 - 19.18 
Avonturenbaai, serie 
D Ned. 2 - 15.30 
Cartoons, tekenfilmpjes 
D Ned. 2 - 15.45 
The Jetsons, tekenfilmserie 
n Ned. 2 - 16.05 
Square Pegs, avonturenserie 
D Ned. 2 - 16.30. 
G.l. Joe, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 16.55 
Nederianders overzee, dok. 
D Ned. 2 - 17.45 
Macgyver, jeugdserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Moonlighting, komische detektieve-
serie 

D Ned. 2 - 23.10 
Hitchhiker, avonturenserie 
D Ned. 3 - 20.30 
Sweet as you are, TV-film 

Donderdag 7 juli 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.55 
Tour '88, samenvatting 
D BRT1 - 19.10 
Sol Y Sombra Mexicanos, korte do-
kumentaire 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 21.10 
Panorama, aktualiteitenmagazine 
D BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D BRT2 - 15.40 
Ronde van Frankrijk, rechtstreeks 
D BRT2 - 20.20 
De sterfdag, thriller 
D BRT2 - 21.10 
Star-Festival Knokke-Heist 1988, 
rechtstreeks 
D Ned. 1 - 17.15 
Vooruit met de gelt, Nederlandse 
serie 
D Ned. 1 - 17.24 
Barney Beer, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.40 
De troetelbeertjes, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.02 
Jem, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.27 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.52 
Howard's Way, serie 
D Ned. 1 - 20.42 
Baby's verwisseld?, TV-film 
D Ned. 1 - 22.40 
Reilly meesterspion, serie 
D Ned. 2 - 16.15 
De woeste hoogte, film 
D Ned. 2 - 17.55 
The real ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Alrwolf, aktieserie 
D Ned. 2 - 21.30 
L.A. Law, advokatenserie 
D Ned. 3 - 21.50 
Nachtbrakers, dansdrama 

Vrijdag 8 juli 
D BRT 1 - 18.10 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.20 
Elektron, popmuziek en wetenschap 
D BRT 1 - 19.00 
Tour '88, samenvatting 
D BRT 1 - 19.15 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
Het keerpunt, film 
D BRT 1 - 22.15 
Filmportret, Jack Lemmon 
D BRT2 - 16.25 
Ronde van Frankrijk, rechtstreeks 
D BRT2 - 20.20 
De sterfdag, thriller 
D BRT2 - 21.10 
Star Festival Knokke-Heist 1988, 
rechtstreeks 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, serie 
D Ned. 1 - 16.20 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned. 1 - 17.40 
De familie Greenwood, jeugdserie 
D Ned. 1 - 18.05 
De Freggles,poppenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.55 
De mysterieuze vreemdeling, serie 
D Ned. 1 - 23.40 
Inspekteur Carella en het Nice-
mysterie, film 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, krimlserie 
D Ned. 2 - 19.00 
De dieren van Afrika, natuurserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Louisiana, dramaserie 
D Ned. 3 - 20.30 
Isadora, dansdrama 

film 
per dag 

Zaterdag 2 juli 
One Light of Love 

Amerik. film uit 1934 met Grace 
Moore, Tullio Carminati e.a. De jonge 
Amerikaanse zangeres spendeert haar 
laatste 500 $ om naar Italië te reizen 
en een kursus zang te volgen. In een 
cafeetje maakt ze toevallig kennis met 
Giulio Monteverde, de beroemde maar 
egoïstische dirigent... (BRT 1, om 
16u.) 

Zondag 3 juli 
The Last Wave 

David Burton werkt in Sydney als ad-
vokaat. Op een dag vraagt een kollege 
hem de verdediging op zich te nemen 
van een paar Aboriginals die van 
moord werden beschuldigd. Austr. film 
uit 1977 met Richard Chamberlain, Oli
via Hamnet en Roy Bara. (BRT 1, om 
20U.40) 

Maandag 4 juli 
Poulet au Vinalgre 

Franse film van Claude Chabrol uit 
1985 met Jean Poiret, Stéphane Au-
dran en Caroline Cellier. In een klein 
Frans provinciestadje hebben de dok
ter, de slager en de notaris groot geld
gewin voor ogen door grondspekula-
tie. Maar de oude mevrouw Cuno en 
haar zoon Louis, de postbode, weige
ren hun eigendom te verkopen... (BRT 
1, om 21 u.) 

Dinsdag 5 juli 
Million Dollar Mermaid 

Amerik. film van Mervyn LeRoy uit 
1951 met o.a. Victor Mature en Esther 
Williams. Op 10-]arige leeftijd leert de 
Australische gehandikapte Annette 
Kellerman zwemmen. Dankzij haar 
doorzettingsvermogen verwerft zij in
ternationale bekendheid. (Ned. 2, om 
16U.37) 

Woensdag 6 juli 
Cover GIri 

Amerik. muzikale film uit 1944 met 
Rita Hayworth, Gene Kelly en Phil Sil
vers. Danny McGuire is de eigenaar 
van een kleine nachtklub in Brooklyn. 
De zaak draait niet al te best maar toch 
wordt er een vrolijk leven geleid. Rusty, 
de roodharige vrouw van Danny, zorgt 
immers geregeld voor verrassingen. 
(BBC 1,om 14U.50) 

Donderdag 7 juli 
Wutherlng Heights 

Amerik. film uit 1939 naar het boek 
van Emily Brontë, met Merle Oberon, 
David Niven en Laurence Olivier. Heat-
cliff wordt als vondeling opgenomen in 
het gezin Earnshaw. Hij groeit er op en 
wanneer de oude Earnshaw sterft 
wordt zijn zoon Hindley de heer des 
huizes... (Ned. 2, om 16u.15) 

Vrijdag 8 juli 
The Turning Point 

Na vele jaren ontmoeten twee vrien
dinnen, Emma Jacklin en Deedee Ro
gers, die samen een balletcarrière be
gonnen, elkaar opnieuw. Emma is een 
prima ballerina, Deedee een huisvrouw 
en danslerares wiens dochter Emilia 
een eigen danscarrière voor ogen 
heeft... Amerik. film uit 1977 met Shir
ley MacLaine, Anne Bancroft en Mik
hail Barisjnikov. (Ned. 1, om 20u.20) 
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Het Is vooral ver 
van huis dat alles 
wat mIJ aan Vlaan
deren doet denken 
sterk onroert. Dat 
heb je of dat heb je 
niet. Ook al weet Ik 
dat zo'n wIJ- gevoel 
als bekrompen, ja 

^ ^ ^ ^ J zelfs als verdacht, 
^ ^ B ^ r f t wordt uitgelegd 
^ ^ ^ ^ ^ ^ p schaam ik ml] er niet 
^ ^ ^ L ^ voor. 

^ ^ ^ ^ ^ Nu ben ik niet een 
• ^ ^ rakker van het rood-
^ L ^ ^ P s t e rood maar toch 
^ H ^ ^ schoten mij ooit de 

tranen in de ogen bij 
het aanhoren van de Internationale. 

De Noordkoreaanse Tupoiev had 
net z'n piepend karkas pal midden 
het vliegveld van Pjongjang neer
gepoot of daar barstte een blikken 
fanfare In een prachtige hlmne los. 
Wellicht het volkslied van dit ver
scheurd land boven de 38ste 
breedtegraad. Maar daarmee was 
de muzikale kous niet af want In het 
rijk van Kim II Sung staat de Inter
nationale hoog aangeschreven. 
Dus bliezen de mannen zich de 
barst, met groot gevoel en veel 
liefde; dat hoorde je zo. 

Verworpenen 
in het goud 

En je denkt, nu sta Ik hier duizen
den kilometers van huls met ont
roering naar een lied te luisteren 
dat onder onze Vlaamse neus gebo
ren werd en vanzelf ga je de Neder
landstalige versie door Tante Jet 
geschreven meeneuriën. En je 
vraagt je af: is het omdat deze 
jongens zo fraai blazen of omdat dit 
wereldverbeterend muziekje een 
stuk van ons Is. Niet dat Ik nu ook 
de Internationale wil claimen, daar 
Is het lied met zijn honderden ver
sies te Internationaal voor, maar 
toch... 

Toen Pleter De Geyter op 23 juni 
1888 In de RIjselse Rue de la Vig
nette dit lied het eerst voorzong zal 
hij wel nooit kunnen vermoeden 
hebben dat een taai- en volksge
noot een eeuw later aan de andere 
kant van de aardiwl even doorslikte 
en de beroemde eerste regels mee
zong. „Ontwaakt, verworpenen der 
aarde. Ontwaakt, verdoemd' In 
hongersfeer." 

De internationale van ons? Een 
beetje toch. 

De toondichter Pleter De Geyter 
werd In Gent geboren. Het groot 
gezin week, als zoveel Vlamingen 
in het midden van vorige eeuw, 
naar Rijsel uit waar de kleine Pleter 
nauweltlks de rokken van moeder 
ontgroeid voor 10 centiemen 9 uur 
per dag werkte. Er was werk ge
noeg in het Rijselse: tekstiel, ko
len, staal. In zijn schaarse vrije tijd 
ging Pieter naar de muziekschool, 
hij was een schrandere jongen. 
Maar de eerste industriële revolutie 
vond de werkloosheid uit en Le 
Nordvterd één miserie. Pieter werd 
lid van de PartI Ouvrier. Ais de 
stakingen losbraken speelde hij op 
straten en pleinen muziek en za
melde geld In voor de hongerende 
gezinnen. 

Uit Parijs bracht een medestan
der hem de militante dichtbundel 
Chants Révolutlonalres van Euge
ne Pottler mee, daarin stond L'in-
ternationale. De tekst verwoordde 
wat Pieter voelde en dacht: op
stand tegen de bazen die het gerin
ge volk onder de duim hielden. 
Pleter wou dat de tekst bekendge-
raakte, zette hem op muziek en 
zong het opstandige lied voor op 
een volksfeest in het l'estaminet de 
la Liberie. Niet meteen een groot 
nummer maar het sprak aan. 

En het melodietje liep de wereld 
rond en kondigde de nieuwe tijd 
aan want "Begeerte heeft ons aan
geraakt. " Het leek een edel vooruit
zicht dat ook Henriëtte Roland 
Horst bezielde toen zij de Neder
landstalige versie schreef. 

Bezielde. Bezielde? 
Ondertussen kropen de verwor

penen der aarde uit 's werelds be-
luiken en wierpen hun lompen af. 
De droom van de jongen uit Gent 
was niet tevergeefs geweest... 

Dacht Ik toch. Tot ik van het 
vliegveld naar het centrum van 
Pjongjang gereden werd en met 
eigen ogen zag wat Pieter De Gey
ter zo hartsgrondig had bekampt: 

>> De staat verdrukt, de wet Is 
logen..." | 
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11 juli kan op de Vlaamse televisie niet anders dan 
een ietwat speciale dag zijn. Wij kijken er naar uit. 
Daarom samen even enkele programma's van die 
feestelijke maandag bekeken... 

OM 16u. kan de dertig jaar 
oude Vlaamse speelfilm 
,.Vrijgezel met 40 kinde

ren" van Jef Bruyninckx bekeken 
worden. Bekende spelers: Char
les Janssens, Sabrina Hey, Co 
Flower, (Nonkel) Bos Davidse en 
Romain Deconinck, om maar de 
voornaamste te noemen. Waar
over gaat deze tragi-komedie? 

In een klein provinciestadje 
leeft Isidoor Van Dam met zijn 
nichtje Monique en zijn trouwe 
huishoudster Marie. Op en mor
gen vindt hij een brief van notaris 
Desmet. 

Isidoor geeft gehoor aan de 
oproep van de notaris en hij ver
neemt, dat hij de erfgenaam is 
van een verre en schatrijke 
bloedverwante. Om echter in zijn 
rechten te kunnen treden, moet 
hij het voortbestaan waarborgen 
van het ,,Home Lux et Vita" en 
eerst een proefjaar doormaken 
waar hij aktief moet deelnemen 
aan het wel en wee van het home. 
Isidoor neemt de voorwaarden 
aan en zo wordt de verstokte 
vrijgezel tegen wil en dank vader 
van 40 verlaten kinderen. De op
vattingen van Isidoor over op
voedkunde komen af en toe in 
botsing met de moderne metho
de van de bestuurster, juffrouw 
Juliette Akkermans. 

Voor wie de film niet wil zien zit 
natuurlijk de rechtstreekse repor

tage (16U.25) van de rit Nancy-
Straatsburg boven aan. In de 
hoop op een Vlaamse ovenwin
ning... 

Om 21 u. wordt een andere 
Vlaamse speelfilm gespeeld: Het 
gezin van Paemel, naar Cyriel 
Buysse. Het was Paul Cammer-
mans die in 1986 dit realistisch 
toneelstuk tot film venwerkte. De 
cast werd gestoffeerd door zowat 
alle grote namen van de Vlaamse 
toneelwereld: Senne Rouffaer, 
Chris Boni, Ronny Waterschoot, 
Jan Decleir, Dries Wieme, Luc 
Philips, Jenny Tanghe e.a. 

De prent werd ook in het bui
tenland naar waarde geschat. In 
1987 kreeg de film de prijs voor 
de beste mannelijke vertolking 
(Barcelona) en de beste vrouwe
lijke vertolking (Portugal). Boven
dien viel deze Vlaamse film een 
selektie te beurt op de festivals 
van Washington en Moskou. Kij
ken dus! 

Om 22U.55 volgt dan een re
portage van de Guldensporenvie-
ring op de Brusselse Grote Markt, 
de uitzending duurt zowat een 
uur. Zang door o.a. Gust Teugels 
en Conny Neefs, gedichten van 
Anton van Wilderode. Verder de 
Frivole Framboos, Kabaret Kom
ma, koreografie door Imago Tijl. 
Presentatie Gertie (Boeketje) 
Christoffels. 

c / H ^ 
Slechts elf lezers stuurden ons de juiste oplossing 

van,,Meespelen (229)", toen we een citaat brachten 
van propagandaleider Jozef Goebbels. 

Lezer H. Hollanders wonende in de Rooigemlaan 
487 te Gent wint ons boekenpakket. 

E Vlaamse politikus wiens 
naam we deze week zoe
ken, speelde lange tijd 

een vooraanstaande rol in de Bel
gische politiek. 

Zo schreef hij in 1919 een 
merkwaardige brief aan koning 
Albert I, waaruit wij enkele stuk
ken publiceren. 

„Sire, 
Zij die, in Uw naam, de verant

woordelijkheid dragen voor 's 
lands bestuur, zij ondermijnen 
Uw troon en zij voeren het land in 
grote gevaren. Er voltrekt zich, 
door hun schuld of verzuim, in de 
schoot van Uw volk, een proces 
van ontbinding, dat in zijn oorza
ken kan worden gekend, het pro
ces der zedelijke onthechting van 
de Vlaamse ziel tegenover de 
Belgische Staatseenheid. 

Oppervlakkige beoordelaars 
zullen wellicht de ernst van het 
verschijnsel onderschatten, om
dat het voorlopig niet zo dreigend 
naar buiten optreedt als het maat
schappelijk vraagstuk, dat Uwe 
regering tot kleinmoedigheid toe 

heeft beïnvloed. Maar de wonden 
die naar binnen vreten zijn niet de 
minst gevaarlijke en ons Vlaamse 
hart is diep gewond; en geen 
macht der mensen zal de band 
van de Belgische Staatseenheid 
in het hart der Vlamingen her
nieuwen, wanneer hij eenmaal 
door verbittering zal zijn wegge
vreten. 

I^en doe de Vlamingen geen 
verwijt. Zij hebben hun liefde aan 
het vaderland niet bedongen. Zij 
hebben ze onvoorwaardelijk ge
geven, tachtig jaar trouw gevoed, 
en vier jaar met bloed bezegeld. 
Maar hun liefde wordt met geen 
wederliefde beantwoord..." 

Indien U weet wie deze woor
den schreef, aarzel dan niet uw 
antwoord naar ons door te stu
ren: WIJ, „Meespelen (231)", 
Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

U hebt kans op die manier 
enkele knappe boeken te winnen. 
Met zicht op de vakantie, is dit 
altijd meegenomen. 

WtL ,w£i., IK W/ir r</£r Off iO N 
êê£Tje 

£n WAT Hotr iy\T 
yOOKsreujÊn ? 

Hir VLAAMS£ 

Waar de mond van vol is... en de rest kent u wel. 
Geen wonder dus dat veel van onze eigennamen 
met eten of drinken te maken hebben. De lijst is lang, 
laten we het daarom eerst even bij de drank houden. 

UITERAARD heeft onze 
oude brouwerstraditie in 
de Vlaamse naamgeving 

heel wat sporen nagelaten. Voor 
de hand liggend zijn namen als 
De Brouwers, Brouwers, Briers, 
Hoppenbrouwers, Brasseur, Del-
brassine, enz. En natuurlijk ook 
Lambik niet vergeten. 

Voor andere namen is de ety
mologische verwijzing naar het 
ambacht minder duidelijk. Zoo 
verwijzen Vercammen, Cam-
maerts en Cammerman naar 
Kam, een definitief in de vergetel
heid geraakt woord voor brouwe
rij. Andere namen als Drabbe en 
Drabs duiden of draf,, Dermout, 
Mouthuys en Molter op mout. 
Nog moeilijker is het met namen 
als De Gruyter, Gruyters, Van 
Griethuysen en aanverwante. Die 
moeten afkomstig zijn van gruit, 
een plantaardig, kruidig toevoeg
sel voor het bier bestemde 
brouwvocht. Namen als Ghist, De 
Geest maken alluzie op gist. 

Familienamen die evenzeer 
naar bier verwijzen zijn Bijtebier 
(een spotnaam voor een zeer zui
nige drinker), Mengelbier (nog er
ger, iemand die zijn bier men
gelt), Minnebier en Suurbier. De 

vrij veel voorkomende naam De-
muyter lijkt op het eerste zich 
afgeleid van muiter... maar die 
ogenschijnlijk rebelse naam kan 
evenzeer een verbastering van 
,,de mouter" zijn, waarschijnlijk 
zelfs. 

Namen die naar overdadig of 
tenminste gulzig bierdnnken wij
zen zijn Slabbaert en Goulart. 
Wijnbereiden is in onze streken 
minder gebruikelijk. Maar de lief
hebbers van deze godendrank 
hebben toch wel voor enkele 
merkwaardige namen gezorgd: 
Bonnewijn, Bonvin, Potvin... en 
bij onze Waalse landgenoten 
voor suggestieve namen als Pis-
sevin en Pisvin. 

Uiteraard vindt men ook in vele 
straatnamen veel verwijzingen 
naar bier, wijn en ander geestrijk 
vocht. En dan mogen we natuur
lijk onze musea niet vergeten: de 
brouwershuizen in Brussel en 
Antwerpen, het jenevermuseum 
in Hasselt en de vele heemkundi-
ge museums die wel een en an
der voorhanden hebben, waar de 
dorstige bezoeker een reden kan 
vinden om ,,er eentje op te gaan 
pakken". 
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ivun ree o 
— De HALLEKONCERTEN, met het Westvlaams Orkest gaan dit jaar 
door op 3, 9 en 16 juli, op de binnenkoer van de Brugse Hallen. Een 
groots repertoire met symfonieën van Beethoven en Mendelssohn, 
wordt aangevuld met aantrekkelijke sfeermuziek zoals de Pulcinella-
Suite van Stravinsky en ongewone concert! voor cello, hobo en voor 
twee gitaren. In elk van de drie konserten werd ook bewust muziek 
geprogrammeerd van Vlaamse komponisten zoals Victor Legley en 
Willy Ostyn. De solisten zijn allen laureaten van de wedstrijd van het 
Gemeentekrediet. Toegang: 250,- per koncert, voorverkoop Dienst 
Toerisme Stad Brugge. Meer info: Het Westvlaams Orkest, tel. 050/ 
33.08.14. 

— Het thema van de doorlopende tentoonstelling in de ,,Onedin 
Galerij" is DE ZEE en water in het algemeen. Er is werk te bezichtigen 
van de ,,magisch-realistische Oostendenaar Paul Yperman, van de 
Gentenaar Roger De Bruyker en van keramist Antoine Van Den 
Broeck. De „Onedin Galerij" ligt dicht bij de Gemeenteplaats: Sint 
Sebastiaanstraat 7 te Linkebeek. Ze is open op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 14 tot 17u., zaterdag en zondag van 13 tot 18u. 

Marines in de Onedin Galerij' 

— In galerij ,,Kunstforum" te Schelderode wordt werk getoond van 
internationaal bekende kunstenaars. Deze boeiende tentoonstelling 
omvat schilderijen, gouaches, tekeningen, grafiek en beelden van 
Karel Appel, Alechinsky, Bram van Velde, Chadwick, Lucebert, 
Reinhoud, Doucet, Jan Cremer, Landuyt, Lindstrom, Max Ernst, 
Sommeville, Wittevrongel e.a. 

In „Studio 1 " is er onder de titel KUNST UIT DE MARGE werk te 
zien van bewoners van het bezigheidshome voor blinden en slecht
zienden ,,Licht en Liefde-Heem". Dit werk toont boeiende aspekten uit 
het leven van mensen die het visueel en intellektueel moeilijker 
hebben. 

De tentoonstelling is te bezichtigen tot 17Juli en van 12 augustus t/m 
4 september. (De galerij is gesloten van 18 juli t/m 11 augustus). 
Weekdagen van 14 tot 18u., maandag en dinsdag gesloten. 

— Tot eind augustus toont galerij ,,Embryo", Naamsestraat 49 in 
Leuven werk van o.a. Cobbaert, Méan, Brems, Van Dijck, Mara, 
Caymax, Beliefroid, Jean-Marie, Detige, Deloose, Glorie, Luykx... en 
grafiek van Alechinsky, Corneille, Appel, Alvar, Tobiasse, Coveau, 
Hémeret en Antonini. 

Sinds kort toont de galerij ook enkele werken van ANTOINE VAN 
DEN BROECK. Naast enkele stukken uit zijn keramiekoeuvre, staan er 
ook een aantal beeldhouwwerken en reliëfs tentoon. 

7P0PFESTWAl§IH0g — Gespreid over 
de zomermaanden 
worden er in Lim
burg niet minder 
dan zeven popfes
tivals georgani
seerd. De Dienst 
Public Relations 
van het Provincie
bestuur van Lim
burg lanceert in 
opdracht van Lim
burgse Provincie
raad, in overleg 
met de zeven festi
valorganisatoren, 
een affichekam
panje voor de tota
liteit van deze festi
vals onder het mot
to LIMBURG 
DAAR ZIT MU
ZIEK IN. 

Volgende festi
vals grijpen nog 
binnenkort plaats: 
,,Zwemdodrock" 
(8 juli, Limmen, tel. 
013/55.41.91); 
,,Belgium Rhythm 
'n Blues (16-17 juli. 

Peer, tel. 011/63.11.11); „Breekend" (12 
011/46.16.92); ,,Neurorock" (20 augustus, 
011/67.17.01); „Pukkelpop" (27 augustus, 
011/40.22.67) en ,,Rockrijk" (28 augustus 
011/22.45.75). 

ROCKHIRK 

ZWEMDOKROCK 
BELGIUM RHYTHm'H BLUES 

BREEKIND 

NEUROROCK 

PUKKEIFOP 

RQCKRMK 

8 .iULi 

yS 1 ̂ '̂-' 
12 AUG 

FHJAUG 

2 T AUG 

Él''"'' 

augustus, Bree, tel. 
Nieuwerkerken, tel. 
Leopoldsburg, tel. 

, Bokrijk-Genk, tel. 

Samenstelling t.s. 

-4Mj 
Een apart debuut van Dirk Dufraing 

Weerbarstig kromhout 
is niet te rechten 

,,...hij nam zich onmiddellijk voor z'n ouwe en 
meer vertrouwde image van overbeterlijl<e dwarslig
ger aan te meten zodat die oenen niet moesten 
denken dat het hen gelukt was dat weerbarstige 
kromhout te rechten..." 

DE ouders en leraren van de 
jonge schobbejak D. zien 
met lede ogen aan hoe 

hun spruit, respektievelijk leer
ling, van een tamelijk onschuldi
ge knaap evolueert naar een on
handelbare puber. 

D. (Dirk Dufraing?) is een intel
ligente jongen die in de beginfase 
van het boek nog keer op keer 
primus van de klas is. Doch al
gauw wordt hij dé grote smoel 
van de klas, het type van leerling 
door het onderwijzend personeel 
gekatalogeerd als ,,wel kunnen 
maar niet willen". 

Vuile manieren 
D. loopt school in een Turn-

houts kollege. Hij is zoals vele 
van zijn leeftijdsgenoten geïnte
resseerd in sport, jeugdbeweging 
(KSA), kattekwaad en leest een 
keer of tien ,,De Witte" van Er-
nest Claes. D., vroegrijp, verlegt 
algauw zijn interessesfeer. Hij 
raakt in de ban van al wat niet 
mag: roken, ,,vuile manieren", 
bier zuipen, meiden versieren en 
het frekwenteren van dubieuze 
kroegen. Hij heeft lak aan gatlek
kers en terroriseert het leraren
korps. Toch weet D. dat er gren
zen zijn, op tijd en stond neemt hij 
wat gas terug. Hij heeft in zekere 
zin begrip voor het onbegrip van 
zijn ouders. Het wereldgebeuren 
volgt hij op de voet. Alle gebeur
tenissen van politiek, sociaal of 
kulturele aard, zowel op nationaal 
als op internationaal vlak door
spekken D.'s ,.dagboek". Eront-

DE BRT van Spanje is de RIVE. 
Vanuit Madrid bestrijkt hij het 
hele land. Sommige provin

cies hebben echter hun lokale uitzen
dingen op vaste uren en voor de regio 
waar het gesproken wordt, is dat 
soms in het Katalaans. RIVE bereikt 
zowat 14.500.000 gezinnen, de Kana
rische Eilanden inbegrepen Uitzen-

NIEUW 
IN DE BIOS 

dingen op twee netten lopen van 8 
uur 's morgens tot 1 u.30 's nachts op 
net 1, en vanaf 12 uur 's middags tot 
Ou.15 's nachts op zender 2. Dat is 
voor de weekdagen. De weekends 
bieden nog méér uren. De Staat is 
heer en meester in RIVE en haalt zijn 
werkingsgelden voor het grootste 
deel uit publiciteit. De programmering 
biedt naast eigen produkten een 
waaier van Amerikaanse (véél) en 
Europese import. Getracht wordt naar 
een evenwicht tussen kuituur en ont
spanning. Soms heeft RIVE heel veel 
geld over voor héél ambitieuze onder
nemingen, zoals de recente Lorca, 
muerte de un poeta. Er waren ook 
series over Goya en Cervantes. 

Het grootste projekt totnogtoe aan
gevat door RIVE (in co-produktie met 
Intl. Network Group) is een zesdelige 
Amores Difficiles, allen gebaseerd 
op verhalen van Gabriel Garcia Mér-

staat aldus een, zij het enigszins 
vreemdsoortige, kroniek, waar
door éénieder die de periode na 
1968 bewust heeft meegemaakt 
de revue der gebeurtenissen nog 
eens opnieuw kan aanschouwen. 

Lachen 
Het boek leest vlot, al is het 

even wennen aan de lange zin
nen (gemiddeld een tweetal pagi
na's) die elk op zich een kort 
hoofdstukje vormen. Niet van iro
nie en sarkasme gespeend naast 
Dirk Dufraing door de tijd heen, 
de zinnen, zijn blijkbaar losjes uit 
pols, op het papier geschud. 
,,Kromhout" bezit overigens de 
zeldzame eigenschap de lezer 
kwasi voortdurend te doen glim
lachen, op menig ogenblik zelfs 
hardop te doen lachen. Toch is D. 
door en door menselijk, heel af en 
toe verandert de toon van het: D. 
blijft zoals de meeste leeftijdsge
noten niet gespaard van het on
begrepen stil verdriet, de onze
kerheden en zelfs de angst, ei
gen aan de adolescentie. 

Dirk Dufraing poot hier een 
figuur neer waar velen in meer of 
mindere mate zichzelf in zullen 
herkennen. Hij relativeert D. (en 
daardoor wellicht zichzelf) zonder 
écht te karikaturiseren. Voor een 
aantal personen is de schrijver 
onverbiddeijk, de onnozelaars, 
de dikzak met z'n niet te vertrou
wen smoelwerk (Mobotoe), Prins 
Charles met z'n zeepsmoel, de 
heer Luns, grootste flauwe grap
jas uit de naoorlogse Nederland

se politiek en de zeikstraal van 
Aardrijkskunde, om er maar en
kele te noemen, worden niet ge
spaard. 

,,Kromhout" van Dirk Dufraing, 
ideale lektuur voor mensen die 
zich niet te graag vermoeien, 
eens graag lachen en toch enige 
interesse tonen voor wat er op 
sociaal, kultureel en politiek vlak 
in de jaren na '68 gebeurde. 

,.Kromhout" van Dirk Dufraing 
is een merkwaardig debuut, met 
enige nieuwsgierigheid kijken wij 
uit naar wat deze jonge schrijver 
in de toekomst nog aan het pa
pier zal toevertrouwen. (t.s.) 

— Kromhout, Dirk Dufraing. Uitg. 
Houtekiet, Antwerpen. 152 biz., 
495 fr. 

Advertentie 

• FRANS VAN ISACKER • 

Averechts 
Verloop 

Eerste deel van een zesdelige 
„Kroniek van een meedogenlo
ze eeuw", bekeken door de 

persoonlijke bril van 
Frans van Isacker. 498 F. 

quez. De verhalen zijn La bella Palo-
mera (De mooie Duivetil) met de Bra
ziliaanse regisseur Rui Guerra; Mila-
gro en Roma (Mirakel in Rome), re
gie: de Columbiaan Lisandro Duque; 
Cartas del Parque (Brieven uit het 
park) is voor de Kubaanse regisseur 
Tomas Gutierrez Alea; Un Domingo 
Feliz (Een gelukkige zondag) krijgt de 
Venezuelaan Oligario Barrera als 
baas; El verano de la Senora Forbe 
(De zomer van Mevrouw Forbe) wordt 
Mexikaans met Jaime Humberto Her-
mosilla en Yo Soy El Que Tü Buscas 

Naast series over Goya en Cervan
tes is er deze over Lorca, degelijk en 
ambitieus. 

(Ik ben die ene die je zocht) blijft in 
Spanje voor Jaime Chavarri. De op
namen van deze laatste werden trou
wens reeds aangevangen, ledere af
levering zal 90 minuten duren. Op de 
valreep werd er nog een zevende film 
toegevoegd, buiten reeks, die heeft 
Pilar Miró in de hand en heet El 
Rastro de Tu Sangre en la Nieve 
(Jouw bloedspoor in de sneeuw). 

Het is voor de eerste maal dat RIVE 
en de Latijnsamerikaanse landen de 
handen in elkaar slaan, om een serie 
te co-produceren. 

Dan zijn er in Spanje natuurlijk ook 
de regionale zenders. Baskenland, 
Katalonië en Gallicië. De Baskische 
Euskal Telebista (ETB) zendt uit op 
twee netten, één in het Castiliaans 
(het doordeweeks Spaans dus) met 
Baskische ondertiteling en de tweede 
in Euskera, met hoofdkwartier in Du-
rango en San Sebastian. Katalonië 
met z'n 6.000.000 inwoners heeft TV3 
(Televisio de Catalunya) en is de 
meest suksesvolle van de regionale 
zenders, uitzending vanuit de buiten
wijken van Barcelona. Uitgezonden 
wordt in het Katalaans — zonder 
ondertitels. 

De meest recente is TVG (Televi-
són de Gaficia), in de lucht van de 
middag tot middernacht. Valencia en 
Andaloesië zullen hun regionale zen
ders krijgen in 1989 en 1990. 

Dat was vanuit Spanje. 

Willem Sneer 
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Een schitterend verjaardagsgeschenk 

Anton van Wilderode: 
een totaalbeeld van mens en werk 

Naar aanleiding van de zeventigste verjaardag 
van Anton van Wilderode heeft Rudolf Van de Perre 
in opdracht van het Davidsfonds een monografie 
geschreven over leven en werk van de dichter. Niet 
dat het ontbrak aan publikaties over het werk van 
Van Wilderode. Maar na de inleidingen van eerder 
beperkte omvang of van dokumentaire aard en na de 
analytische studie van Lieven Rens (Van moerbei
boom tot oeveroever), drong zich een eerste synte-
sewerk op. 

E dichter-essayist Van de 
Perre, die onlangs geko
zen werd tot lid van de 

Koninl<lijl<e Al^ademie voor Ne
derlandse Taal- en Letterkunde, 
is niet aan zijn proefstuk toe bij 
het behandelen van het totaal
werk van een auteur. Zijn monu
mentale studie over André De-
medts kreeg in 1986 de Prijs van 
de Scriptores Christiani. 

Leven en werk 
Daarnaast heeft de auteur in 

vroegere bijdragen aangetoond 
diep vertrouwd te zijn met het 
werk van de priester-dichter. Die 
vertrouwdheid gaat overigens ge
paard met een niet geringe gees-
tesvenwantschap tussen beide 
dichters. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat de zopas versche
nen monografie in alle opzichten 
een merkwaardig boek is gewor
den, weer even monumentaal, 
dat, zoals het overige werk van 
de essayist, gekenmerkt wordt 
door diepgang en leesbaarheid. 

Het boek omvat drie luiken. In 
een eerste deel schetst de auteur 
leven en werk van Anton van 
Wilderode. Een analyse van 
diens dichtbundels volgt in een 
tweede deel. Het afsluitend luik 
brengt alle dragen uit het voor
gaande samen in een sterke syn-
tese. 

Het verhaal van leven en werk 
is duidelijk meer dan een aaneen
rijgen van biografische en literair-
historische elementen geworden. 
Uit de afdelingen over het land 
van herkomst, de familie en de 
vormingsjaren blijkt hoe de dich
ter van Wilderode los daarvan 
niet tenvolle kan begrepen wor
den. Zonder te vervallen in anek
dotiek weet Van de Perre uit die 
eerste levensperiode die gege
vens te weerhouden waarin de 
grote thema's van de latere dich
ter hun voedingsbodem hebben 
gevonden. Overigens wordt het 
dichtwerk zelf voortdurend als re
ferentiekader gebruikt zodat van
af het begin de sterke band tus
sen leven en werk duidelijk naar 
voren treedt. Verrassingen blij
ven daarbij niet uit: de in 1942 
bekroonde novelle (!) ,,Vlaande
ren vóór Umbrië" preludeert met 
het thema van de geboortegrond 
op de kort nadien verschenen 
eerste dichtbundel en ook op het 
latere poëtisch werk (p. 35). 

Veelzijdigheid 
De lange periode van het le

raarschap (1946-1982) deelt de 
auteur op in eèn vijftal zevenjarig 
cycli. Tevergeefts zal men er zoe
ken naar één periode van zeven 
magere jaren. Een overrompe
lende indruk van enorme werk
kracht, voortdurende dienstbaar
heid en poëtische kreativiteit 
spreekt uit deze bladzijden. Hier 
stapelt zich het materiaal op dat 
de achtergrond zal vormen om de 
afzonderlijke dichtbundels in hun 
genese te begrijpen. Doorheen 

alle nog beschikbare teksten een 
magnum opus zou vormen. 

Het tweede deel bevat een uit
voerige behandeling in chronolo
gische orde van het poëtisch oeu
vre van Anton van Wilderode. In 
vijftien sekties, vanaf ,,De moer-
beitoppen ruisten" (1943) tot ,,En 
het dorp zal duren" (1986), wordt 
elke bundel geanalyseerd. Zowat 
elk gedicht wordt er (even) aan
geraakt, soms uitvoerig geciterd, 
steeds in het licht van de thema
tiek die de bundel kenmerkt. Hier 

van Van de Perre dat de zoge
naamde gelegenheidspoëzie van 
Van Wilderode „een integrerend 
deel uitmaakt van het poëtisch 
totaalwerk van de dichter" (p. 
157). Dat geldt zowel voor de vele 
teksten die geschreven werden 
n.a.v. religieuze of volks-nationa-
le gelegenheden of herdenkings-
plechtigheden als voor de twee 
kijkboeken, ,,Daar is maar een 
land" en ,,En het dorp zal du
ren". 

In zijn analyse toont Van de 

Anton van Wilderode, een sepiatekening door Harold Van de Perre. 

de konkrete gegevens tekenen 
zich stapsgewijze ook de kracht
lijnen af die het dichterschap van 
van Wilderode kenmerken. Naast 
en samen met de dichter leren we 
van Wilderode kennen als een 
ongemeen produktief man door 
zijn joernalistiek (!) werk, cause
rieën, TV-scenario's, bijdragen 
voor de schoolradio, enz. Wij 
hebben meer dan het vermoeden 
dat een eventuele bundeling van 

is elke afdeling a.h.w. een zelf
standig essay dat uitnodigt de 
betreffende dichtbundel ernaast 
te leggen en te (her)lezen. 

In deze bespreking van bundel 
na bundel weet de auteur de 
kontinuïteK én de evolutie van het 
dichterschap van van Wilderode 
te tekenen, zowel qua tematiek 
als qua vormgeving. Van bijzon
der grote betekenis is de stelling 

Perre dat op een overtuigende 
wijze aan. Op het einde van elk 
hoofdstuk gaat hij na hoe de 
bundel in de literaire kritiek werd 
onthaald. Hierbij komt hij meer
maals tot de bevreemdende vast
stelling dat er een grote discre
pantie bestaat tussen (het ontbre
ken van) reakties van kritici en de 
enorme respons van de lezers. 
Het hoogtepunt dat van Wildero
de In 1978 bereikt met „Dorp 

zonder ouders" is in die zin tref
fend: weinig aandacht in de kri
tiek maar wel een Driejaarlijkse 
Staatsprijs voor Poëzie en in 
1981 reeds een vierde herdruk: 
„een zeldzaamheid in Vlaande
ren" (p. 191). 

Krachtlijnen 
Totaal nieuw in de benadering 

van de poëzie van van Wilderode 
is het derde deel waar de kracht
lijnen van zijn dichterschap wor
den geschetst. Het konkrete ma
teriaal uit het eerste gedeelte en 
de zorgvuldige analyse van de 
bundels uit het tweede deel krij
gen hier hun bekroning in een 
prachtige syntese. Vijf elementen 
zijn bepalend: de hogere roeping 
van priester-dichter, het span
ningsveld tussen droom en daad, 
het Vergiliaanse voorbeeld, het 
engagement en de religieuze 
aard van van Wilderodes dichter
schap. 

Deze vijf krachtlijnen zijn geen 
naast elkaar staande elementen: 
in het poëtisch oeuvre converge
ren ze voortdurend en ook uit de 
syntese van Van de Perre blijkt 
dat ze op geen enkel ogenblik 
volledig uit elkaar kunnen ge
haald worden. Deze samenhang 
laten zien en op die manier ook 
het wezen van het dichterschap 
van van Wilderode duiden is dé 
grote verdienste van deze mono
grafie. Het lijkt erop dat de van 
Wilderodestudie nu pas definitief 
kan beginnen. De bundels zijn 
geplaatst, de krachtlijnen gete
kend. Het terrein is geëffend voor 
nieuwe benaderingen waarin de 
grote themata van van Wildero
des poëzie verder uitgediept kun
nen worden. 

Over de 
schouders... 

Deze verzorgde uitgave is mooi 
geïllustreerd met dokumentaire 
foto's, manuscripten en plastisch 
werk van vrienden-kunstenaars. 
Een bibliografie van en over An
ton van Wilderode en een over
zicht van de literaire prijzen slui
ten het boek af. 

Het woord van Van de perre 
,,dat Anton van Wilderode zijn 
volk leerde poëzie lezen" (p. 63) 
geldt voor een belangrijk deel ook 
voor hemzelf. Zijn monografie is 
een uitnodiging het werk van de 
dichter uit het Waasland te herle
zen. En herlezen is vaak anders 
lezen, beter lezen. 

Voor de poeta vates uit Moer-
beke is dit zoveelste boek over 
hem wellicht ook het echte Een 
schitterend verjaardagsge
schenk bovendien. En over de 
schouders van de jarige mogen 
wij meelezen. Auteur en uitgever 
wezen ervoor geprezen. 

lp. 

— Anton van WHderode. Een mono
grafie. Rudolf Van de Perre. Ultg. 
Davidsfonds, Leuven, 1988, 289 
biz., 795 fr. 

— DF-autozoektocht door het 
land van Reinaert en van WHdero
de, toeristisch infokantoor, Grote 
Markt 45 te St.-Niklaas of 016/ 
22.18.01 t.a.v. Mark Vanvaeck. 

— Huidezitting van Wilderode op 22 
oktober '88 in de feestzaal van het 
St.-Bavo-instituut te Gent. Inge
richt door IJzerbedevaartkomitee, 
ANZ, DF en VTB-VAB. 
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A. Vergote: het meerstemmige leven 

Gedachten over mens en religie 
,,De integratie van geloof en ervaring voltrel<t zich 

door het kruisen van de opgaande beweging vanuit 
het dynamisch opgevatte bestaan en van de dalende 
beweging van de geloofswoorden die het bestaan 
duiden in een zinrichting die het niet uit zichzelf 
heeft. Geloofservaring is niet een vertrekpunt, maar 
een mogelijk steeds dichter te benaderen eindpunt." 
Zo kenmerkt A. Vergote ons dubbel toebehoren in 
„Het meerstemmige leven", op 'n wijze die aan 
godsdienstfilosoof A. Dondeyne herinnert. 

VLAAMSE utgeverijen heb
ben de jongste maanden 
ruim voorzien in bezin

nend leesvoer. Enkele werken 
vallen beslist op. Voor gelovigen 
en voor ongelovigen zijn ze de 
moeite waard. Bovenaan ons 
lijstje prijkt de jongste publikatie 
van A.Vergote. Voor heel wat stu-
dentenpromoties van de Alma 
Mater is hij het symbool gewor
den van de doorleefde spanning 
tussen geloof en verlangen, Gods 
orde en het rijk van de mens, 
trouw en omgang met nieuwe 
kennismogelijkheden, in dit geval 
de dieptepsychologie. Zo behoort 
hij tot deze Leuvense lijn die van 
het neo-thomisme naar de pro
cesfilosofen loopt, en werk ge
maakt heeft van het krampvrij 
doordenken van de verhouding 
tussen geloof en wereld, geloof 
en wetenschap. De theologie, 
waarin Augustinus nazindert, de 
filosofiie met de lijn van Kant tot 
Heidegger en de psychoanalyse 
van Freud tot Lacan, met inbe
grip van de geestelijke kontekst, 
dragen elk hun steentje bij tot een 
min of meer harmonische kijk op 
het leven. 

Omkeringen 
God valt niet op door miraku-

leuze ingrepen die de natuurlijke 
wetmatigheden tarten. Hij vol
tooit en verlost. Het supernatura-
lisme staat voor één van de mis
kenningen van het rijk van de 
mens en van het rijk Gods. A. 
Vergote beklemtoont de verhe
venheid van God en de autono
mie van het aardse — de moder
ne vuurproef voor alle godsdien
sten — , zonder de verbonden
heid op te heffen. Het leven weeft 
zich meerstemmig in tussen po
len. ,,Een leven dat niet berooid 
en verziekt is laat heel wat meer 
horen dan de ranzige stemmen 
van klacht en verzet. En voor wie 
in God gelooft of verlangt te gelo
ven lijkt het aangewezen een ze
kere harmonie te horen tussen de 
meerstemmigheid van het leven 
en de woorden van God..." 

Tegen de ,,modernen" die de 
nadruk subjektivistisch leggen op 
ervaring die tot geloof leidt, pleit 
de hoogleraar voor geloof dat tot 
ervaring groeit. Deze voorliefde 
voor tegengestelden en onver
wachte omkeringen typeert hem. 
Ze drukken niet enkel de postmo
derne ontgoocheling uit in ideolo
gische schema's. Ze verwijzen 
naar bakens waar niemand bui
ten kan. 

Geloof is 'n gave die niet her
leid kan worden tot de opgaande 
beweging van ervaringen en ,,na
tuurlijke godsdienstigheid" uit. 
God is niet te zien. Hij is onvoor
stelbaar. Wel is het mogelijk, aan
sluitend bij ervaringen en door 
een arbeid van bekering — geen 
uitschakeling — de levende aan
wezigheid van God te vatten in de 
taal over Hem. Het is het pad van 
de religieuze deemoed en van de 
geloofsmoed, basishoudingen 
die de geloofsrelatie en de ethi
sche relatie schragen, ook inzake 

het lijden. Hoofdmomenten in de 
kristelijke mystiek tonen deze ar
beid. Voor haar tijd staat There-
sia van Avila model. A. Vergote 
vertelt hoe deze mystieke natuur 
haar vervoeringen ook op natuur
lijke wijze uitlegde als zwakheden 
van het lichaam, wat de dalende 
beweging van geloofswoorden 
niet vernietigde. Zij realiseert de 
wens van de auteur voor onze 
intellektualiserende en moralise
rende generatie: geloofskultuur, 
een ethiek van het geloven in 'n 
veelheid van hedendaagse ge
stalten. 

Jezus 

Beide lijnen, de dalende en de 
opgaande, duiken eveneens op 
bij de voorstelling van Jezus' per
soonlijkheid. Voor de psychoana
lyticus is Jezus een raadsel: een 
mysticus zonder mystiek verlan
gen, een barmhartige rechtvaar
dige zonder schuldgevoel, de 
boodschapper die zich op God 
beroept om te spreken in de eer
ste persoon. ,,Ervaring" miskent 
de dalende lijn die de struktuur 
van Jezus' spreken en handelen 
kenmerkt. 

Alhoewel A. Vergote veel genu
anceerder is dan 'n aantal voor
gangers, die elk met hun ziekte
beelden gewapend op zoek trok
ken naar Jezus, blijft de vraag 
ook hier overeind of deze tocht 
historisch wel kan. De vraag is de 
meerstemmige deskundige trou
wens niet onbekend. 

Sommigen zullen in dit boek 
onvoldoende raad weten met de 
vraag naar rationele gronden 
voor de aanvaarding van de da
lende lijn. 

Men moet het niet eens zijn 
met de Leuvense hoogleraar-

emeritus om deze bundeling van 
zijn recente lezingen toe te jui
chen. Ze zijn het resultaat van 
een gelukte wetenschappelijke 
loopbaan op internationaal ni
veau. In notedop wordt de lezer 
veel geboden. Lezingen zijn 
daarbij uiteraard toegankelijker 
dan akademische geschriften. 
De veelheid van ondenwerpen, 
vaak hete hangijzers, draagt bij 
tot de betrokkenheid. Dit boek 
verdient de diskussie in een 
breed forum. 

Lévinas 
Wie geen bijbelse weetjes na

streeft maar toch wil weten tot 
wat voor 'n filosofische ethiek de 
bijbelse inspiratie leidt wordt 
deze dagen voortgeholpen door 
Emmanuel Lévinas. Deze Litouw
se Jood heeft 'n aantal moeilijk 
leesbare wijsgerige traktaten op 
zijn naam staan. Nederlandstali
ge wijsgeren zoals A. Dondeyne 
hebben dat denken sedert een 
kwarteeuw stilaan toegankelijk 
gemaakt en zelf voor enkele ver
talingen en een bloemlezing ge
zorgd. Zonder hersenpijn leest 
men Lévinas zelf in ,,Ethisch en 
Oneindig", de vertaling van een 
bundel radiogesprekken, die en
kele jaren terug in Frankrijk op de 

Prof. A. Vergote, symbool van spanning tussen geloof en verlangen, 
tussen trouw en omgang met nieuwe kennismogelijkfieden. 

(foto P. V.D. Abeele) 

markt kwam. R. Bakker zorgt 
voor 'n snelle algemene voorstel
ling van deze meester van het 
ethische fundament. 

Wat geloven? 
Met ,,lk wil wel geloven, maar 

wat?" mikt M. Verhelst op de 
gevoeligheid van jonge VSO-af-
gestudeerden (en gelijkgestel-
den!). Soms krijg je de indruk dat 
hij voor jongvolwassenen schrijft 
zoals kritische volwassenen die 
graag zien. Mogelijks hangt dit 
met het genre samen. In korte 
stukjes tekent hij ,,het profiel van 
een christen" hier en nu. Hij lukt 
er beter in dan Hans Küng een 
aantal jaren terug. Het profiel van 
Verhelst krijgt vlees en bloed, 
vanuit 'n bijbels gefundeerd kom-
munautair personalisme. Wie 
zich een kleine inspanning tot 
volharding wil getroosten, het 
werk soms neerlegt, maar ook 
terug ter hand neemt, kan er veel 
vreugde aan beleven, ook al 
overtuigen niet alle uitspraken in 
dezelfde mate, zoals het onder
scheid tussen kristelijke ethiek en 
de humanistische. Hoe dan ook 
nodigt Verhelst ons uit tot boeien
de vragen. Wie meer vraagt en 
betalen wil, is nog steeds aange
wezen op ,,God is groter", de 
herwerkte en volwassen ge-
loofdsbegeleiding voor volwasse
nen van J. Baers (e.a.). 

M.C.-D. 

Het meerstemmige leven, A. 
Vergote. Uitg. DNB/PeIckmans, 
Kapellen, 695 fr. 

Geloven In vraag en antwoord, 
J. FItzmeyer.Uitg. Patmos, 595 
fr. 

Ethisch en Oneindig, E. Lévi
nas. Uitg. DNB/PeIckmans, Ka
pellen, 295 fr. 

Ik wil wel geloven, maar wat?, 
M. Verhelst. Uitg. Patmos, 395 
fr. 

Christen worden met Lucas, P. 
Schreurs. Uitg. DNB/Pelc-
kmans. Kapellen, 495 fr. 

Momentopnamen uit de Kerkge
schiedenis, R. Boudens. Uitg. 
Altiora, Averbode. 

Een dichtbundel met verrassende en gedurfde inhoud 

Bargoens Beiijden 
Bilzen — Tijdens de voorstelling van het dichtbun

del Barboens Belijden van Ingrid Lenaerts noemde 
burgemeester en volksvertegenwoordiger Johan 
Sauwens tijdens zijn gelegenheidstoespraak deze 
poëzie-avond een moment van stilte, rust en verpo
zing en was hij gelukkig te ervaren dat er nog 
mensen bezig zijn met dit soort kunst en met het 
terug authentieke zoeken naar rechtlijnigheid. 

JEANNINE VAN HAEREN, 
sekretaris van de Tonger-
se Schrijverkring noemde 

Bargoens Belijden een vulkaan 
van losgebarsten doorleefde 
emoties, een vlijmscherp wapen 
tegen instellingen en omgeving, 
een teugelvrije belijdenis, een 
weergave van intense gevoelens 

en een leidraad van levensmoed 
en geesteskracht. 

In het voorwoord schrijft Imelde 
Degraef over Bargoens Belijden: 
,,De dagelijkse realiteit wordt in 
een stramien van weerbaarheid 
gegoten. De gedichten zijn inter
preteerbaar op bestaande situa
ties, zodanig dat deze dichtbun

del kan beschouwd worden als 
een ongewone belijdenis. Na dra
matische en ontgoochelende 
wendingen zegevieren soms ge
temperde verdrukkingen". 

Tederheid 
Ingrid Lenaerts werd geboren 

in 1947 en is momenteel werk
zaam als verpleegster bij een 
rijksdienst. Al van in haar jeugd 
had ze belangstelling voor litera
tuur. Via de Tongerse Schrijvers
kring kon ze haar eerste dicht
bundel uitgeven. Deze dichtbun
del Bargoens Belijden getuigt 
van een ware kunstenaarsziel 
waar woorden voor eenieder een 
aparte betekenis krijgen en beel
den oproepen naar ieders gevoel 
en emoties. Haar gedichten ge
tuigen van een opgaande ge-

voelsclimax om dan plots uit te 
deinen en tot rust te komen in een 
stille gelatenheid, waarin ener
zijds de hardheid van het bar-
goens maar anderzijds ook de 
tederheid van een eigen taal tot 
uiting komt. Zeker de moeite 
waard. De prachtige illustraties 
en tekeningen werden gemaakt 
door haar zoontje Karel Rochus 
en Mariek Van Buel. 

Het bundel Bargoens Belijden 
werd uitgegeven bij de Tongerse 
Schrijverskring. ISBN: 90-
72.379-02-0 en kan besteld wor
den bij Devolder-Degraef, Heide
straat 17, 2360 Oud-Turnhout of 
bij Ingrid Lenaerts, Holt 103 te 
Beverst-Bilzen. Het bundel wordt 
verkocht t.v.v. het ontwikkelings-
projekt ,,Urukundo" Butare-Ru-
wanda, prijs 250 fr. 

H.-J. Ombelets 
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AC Milaan met het kruim van Europa 

Nederland slaat tilt 
Nederland heeft het Europees voetbalkampioen

schap gewonnen. Na een moeizame aanhef groeide 
Oranje, dat vrijwel onafgebroken door het geluk werd 
gediend, naar grote homogeniteit. Waar bijkwam dat 
de ploeg van Rinus Michels in beslissende momen
ten op de sterkste individualiteieten kon terugvallen. 

WANNEER het echt moest 
maakten in de eerste 
plaats Marco Van Bas

ten en vervolgens ook nog Rijk
aard en Gullit het verschil. Het 
kruim van het Europees voetbal 
speelt dus bij het Italiaanse AC 
Milaan van de beruchte mijnheer 
Berlusconi. Voetbal is geld ge
worden en daarmee is zoniet al
les dan toch wel heel veel ge
zegd. 

60.000.000 en meer 
Het EK wordt door de kenners 

als een komplete triomf be
schouwd. Financieel vaarde ie
dereen er wel bij. Geen land ging 
met minder dan zestig miljoen 
naar huis. Omdat de stadions 
voor zesennegentig percent vol
zet waren en omdat de publicitai
re inkomsten en televisierechten 
nooit méér geld opbrachten. Kan 
het venwondering wekken dat de 
niet voor het eindtornooi gekwali
ficeerde landen alvast op een 
ruimere — met méér deelnemers 
dus! — eindbeurt aandringen. Ie
dereen moet immers leven. En 
misschien probeert de Fifa ooit 
nog eens het aantal (14) Europe
se landen dat mag deelnemen 
aan de eindbeurt van de Mundial 
terug te dringen met venwijzing 
naar de acht van het EK. 

Het gevaar bestaat dus dat de 
huidige suksesformule snel wordt 
ondergraven. Want het EK haal
de sportief en publicitair een be
vredigend niveau omdat binnen 
veertien dagen de aandacht mak
simaal blijft toegespitstv en om
dat een minderwaardige ploegen 
tot de eindfase worden toegela
ten. De lange, slepende en saaie 
aanzet van een Mundial blijft in 
een Europees kampioenschap 
voorlopig achterwege... 

Veel geluk 
Met Nederland won vermoede

lijk de beste ploeg. Of alvast de 
kompleetste. Al zal niemand dur
ven ontkennen dat Oranje een 
onwaarschijnlijke dosis meeval 
kende. Zonder geluk geraken de 
Hollanders zelfs niet In de halve 
finale. Engeland bijvoorbeeld had 
met 2-0 kunnen leiden vooraleer 
de ploeg van Michels in bedoelde 
match voor het eerst gevaarlijk 
werd en zonder een schele 
grensrechter speelt niet Neder
land maar wel Ierland in Mun-
chen tegen Duitsland. 

Waarmee we niet hebben ge
zegd dat Erwin Koeman en Adri 
Van Tiggelen in de halve finale 
misstonden. Integendeel. Want 
in Beieren waren de Hollanders 
duidelijk sterker dan de Duitsers 
die weer bruusk met hun grote 
tekortkomingen — een absoluut 
gebrek aan toptalent — werden 
gekonfronteerd. Maar toch moest 
de scheidsrechter ook daar ingrij
pen. Toen de Roemeense Igna 

naar de elfmeterstip wees voor 
een ingebeelde fout op Van Bas
ten — een schitterende voetbal
ler maar ook een gewiekste tui
melaar — ging er een schater
lach op in gans Europa. Zot zijn 
doet geen zeer, zegt de man in de 
straat bij soortgelijke tussenkom
sten. Maar goed. Nederland won 
en niet onverdiend. In de finale 
zelf stond er geen maat meer op 
Oranje. De Russen, die zich eer
der in de week misschien zeer 
hadden gedaan tegen de Italia
nen die in deze fase van het 
tornooi duidelijk nog ,,te jong en 
te groen" uitvielen, geraakten 
nooit in hun spel. Coach Loba-
novski zat zich op de bank zicht
baar te ergeren en haalde zonder 
schroom spelbepalende figuren 
naar de kant. Maar hij kon niet 
beletten dat het trio Van Basten-
Gullit-RIjkaard beslissend op de 
voorgrond trad. 

Marco Van Basten is misschien 
wel de beste middenvoor die het 
Europees voetbal na Cruyff mag 
meemaken. Hij scoort met groot 
gemak en bekoorlijke elegantie in 
de moeilijke omstandigheden. Hij 
is twee klassen beter dan Bos-
mans en Kieft samen. Dat Rinus 
Michels daaraan twijfelde stemt 
tot nadenken. Coaches worden 
soms gelied door onnavolgbare 
redeneringen. Gullit voetbalde 
bijzonder verstandig. De aan
voerder van Oranje voelde de 
vermoeitenissen van een slopend 
seizoen en stelde zijn talent dan 
ook onmiddellijk ter beschikking 
van ,,de ploeg". Het bleek een 
wijze een doeltreffende keuze. 
Rijkaard was de beste achterspe
ler van het tornooi. Imposant in 
zijn tussenkomsten en bedreven 
én geïnspireerd bij het uitverdedi
gen. Dat dit drietal volgend sei
zoen voor één en hetzelfde Ita
liaans clubelftal zal uitkomen, 
voorspelt weinig goeds voor de 
tegenstanders. Overigens mag 
Nederland zich in de komende 
jaren aan een systematische 
leegloop verwachten. Precies 
zoals na Munchen '72 zullen de 
geldgieren weer neerstrijken in 
Amsterdam, Rotterdam en Eind
hoven. Want Oranje bezit inder
daad weer veel grote (en jonge) 
spelers die door linke trainers — 
ze ""ulIen weer massaal uitzwer-
me . >m elder de wereld opnieuw 
te y>--!i •,,onderwijzen" — en lepe 
manage' ~ op bergen goud zullen 
worden gezet. Zo marsjeert dat 
nu eenmaal. Anderzijds behoort 
ook die Nederlandse koele af
standelijkheid definitief tot de le
gende. Hollanders zijn nuchter 
en objektief wanneer ze zelf niet 
ter diskussie staan. Maar de hys
terie en het chauvinisme dat door 
het jongste sukses werd losge
weekt zouden de Fransen hun 
onmogelijk hebben verbeterd. 
Nederland sloeg 24 u. lang tilt. 
Dat men zestien jaar na Munchen 
'72 van een sportieve weenwraak 
spreekt kan onze simpele Vlaam-

Oranje-gekte die niet voor mogelijk werd geacht bij de nuchtere Ollanders... (foto Photo news) 

se ziel al maar moeilijk vatten 
maar dat men in de euforie (?) 
ook nog tot in de eerste helft van 
de jaren veertig teruggaat... 

Einde en begin 
Met dit EK is er dan toch een 

einde gekomen aan het veel te 
lange voetbalseizoen. Al is ook 
dit maar een relatief begrip want 
vorige maandag herbegon Stan
dard alvast te trainen en in de 
loop van deze week worden ook 
elders nog de troepen voor het 
eerst opnieuw verzameld. Voet
bal is geen seizoensport meer. 

Het ganse jaar door moet het 
handeltje blijven draaien. 

Vandaar dat onze eigenste 
voetbalbond luidop verkondigt 
dat Italië '90 absoluut moet wor
den gehaald. De Rode Duivels 
mogen op het schiereiland om 
vele, maar vooral financiële, re
denen niet afwezig blijven. De 
zestig miljoen van Duitsland doet 
de KBVB al pijn genoeg... Pre
cies daarom kunnen we alleen 
maar glimlachen wanneer de 
Uefa-top zijn bekommernis uit
spreekt over het overal alsmaar 
groeiend aantal rechtstreekse uit
zendingen. Het voetbal heet de 

speelbal te zijn van een wilde 
konkurrentieslag. Onzin natuur
lijk. Het voetbal (de klubs en de 
bonden) vragen niets liever. Wan
neer de kamera's niet naar het 
stadion komen, komt het stadion 
wel naar de kamera's. Vraag dat 
maar aan de organisatoren van 
de jongste Belgische supercup. 
Overigens blijkt er niet direkt een 
relatie te bestaan tussen de tele
visieuitzendingen en het aantal 
toeschouwers. Hoe anders ver
klaren dat het toeschouwersge
middelde in de hoogste klasse in 
het afgelopen seizoen met maar 
liefst 23,52 procent steeg? 

Flandrien 

Kampioen op dertig 

De wilde titelrusli 
Etienne De Wilde is in Doornik Belgisch wegkam

pioen bij de beroepsrenners geworden. Een heerlijke 
beloning voor een goed coureur. De Wilde behoort al 
langer bij de betere renners van dit land. Hij trekt 
zich zowel op de piste als op de weg goed uit de slag. 
Hij geniet een stevige en betrouwbare reputatie. Het 
is geweten dat De Wilde kan sprinten. Men brengt 
hem beter niet mee naar de eindstreep. 

IN Doornik maakte men zich 
desondanks al op voor een 
massaspurt. Het was immers 

duidelijk dat Criquielion en Van 
de Vijver maar moeilijk zouden 
kunnen stand houden. 

Machtsmens 
De Wilde speelde het echter 

slim. Hij verraste iedereen door 
zelf vanop 1500 meter van de 
streep de,,sprint" in te zetten. Hij 
stoof op de verzwakkende koprij-
ders af, liet ze ter plekke en bezat 
nog genoeg krachten om op volle 
snelheid tot onder het spandoek 
door te gaan. Van een wilde titel-
rush gesproken. Niemand had 
zo'n ontknoping voorzien. Of in 
zo'n scenario toch zeker niet met 
De Wilde rekening gehouden. 

De triomf moet de machtsmens 
uit Laarne zoet hebben ge
smaakt. Hij reed immers al vaak 
scherp naast het grote sukses 
door. Er scheen fataal altijd wat 
te moeten misgaan. Maar deze 
keer werd de droom realiteit. 
Voor de ploeg Teirlinck een ge
weldige opsteker. Men weet dat 
in deze formatie nieuwe trai
ningstechnieken werden inge

voerd, dat beroepsernst en disci
pline hoog worden ingeschat. 
Wanneer de suksessen dan uit
blijven wordt er gemakkelijk mee
warig geglimlacht. Het is dan een 
kwestie van volhouden, van gelo
ven en geduld uitoefenen. Om al 
die redenen kunnen we ons ge

makkelijk met de driekleur van 
De Wilde verzoenen. 

Geen cracks 
Overigens trad er in géén na

tionaal kampioenschap een 
crack van de eerste orde op de 
voorgrond. Caritoux (Frankrijk), 
Juan Fernandez (Spanje), Peter 
Pieters (Nederland), Pierino Ga-
vazzi (Italië), Hartmut Bolts 
(West-Duitsland) en Hubert Seiz 
(Zwitserland); geef toe dat de 
komende Tourwinnaar en de toe
komstige wereldkampioen méér 
dan waarschijnlijk een andere 
naam zullen dragen. De tijd van 
de onomstreden grootmeesters 
is inderdaad voorbij. 

Gert-Jan De Wilde werd door vader op het schavotje gehesen. Een 
Flandrien-familie viert meel (toto Coecke) 
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Hel paitiibesluur deelt mee... 

Na afloop van het 
Volksunie-Partijbestuur 
van maandag 27 juni j.l., 
heeft ondervoorzitter 
Jaal< Vandemeulebrou-
cl<e volgende mededelin
gen verspreid ten behoe
ve van de pers... 

Het Partijbestuur van de Volks
unie hoorde het verslag van vice-
eerste minister Hugo Schiltz over 
het verloop van de voorbereidin
gen inzake de wijziging van de 
bijzondere wet van 1980. 

Naar de gewesten 

Het Partijbestuur verheugt zich 
erover dat het ekonomisch beleid 
m zijn volheid en als een princi
piële bevoegdheid naar de ge
westen zal worden overgeheveld 
Aldus zal Vlaanderen eindelijk 
zijn eigen ekonomisch en indus
trieel beleid zelf kunnen bepalen 

Ook de nieuwe omschrijving 
van de Ekonomische en Monetai
re Unie kan de instemming van 
het VU-bestuur wegdragen, 

naast de vanzelfsprekendheid 
dat de gewesten hun ekonomisch 
beleid volgens hun eigen inzich
ten kunnen aanpakken, zal de 
centrale overheid slechts over 
een beperkte en limitatieve lijst 
van bevoegdheden blijven be
schikken, die trouwens straks 
meestal onder de Europese ge
voegdheid zullen resorteren 

De nieuwe bijzondere wet 
wordt dus onmiskenbaar een 
hele stap voorwaarts inzake de 
overdracht van bevoegdheid
spakketten Naast het ekono
misch beleid is daar immers ook 
de overheveling van openbare 
werken en de hele voogdijrege-
ring 

Niettemin blijft de Volksunie 
aandringen op een evenwichtige 
verdeling in de fazering 

Nationaliteiten in de USSR 
De Volksunie vestigt de aan

dacht op het belang van de spe
ciale konferentie van de kommu-
nistische partij van de USSR, die 
morgen te Moskou begint 

Voor de Vlaams-nationale Par
tij IS deze bijeenkomst specifiek 
belangrijk omwille van de autono-
mie-bewegingen in Estland, Let

land en Litauwen, waarvan de 
afgevaardigden op deze konfe
rentie politieke, ekonomische, so
ciale en kulturele posities zullen 
bepleiten die door de Volksunie 
krachtig worden gesteund 

De talrijke, naar zelfbestuur 
strevende republieken en bewe
gingen in de Sovjetunie (Kazak
stan, Georgië, de Krimtartaren, 
bv ) zijn voor de VU belangrijke 
partners, wier belangen in deze 
konferentie zouden moeten ge
diend worden 

Tenslotte hoopt de VU vooral 
dat bij deze gelegenheid (ook al 
zou dit probleem naar verluidt 
met op de dagorde staan) een 
gunstige oplossing zal gevonden 
worden voor de wensen van de 
Armeniers van Nagorno Kara-
bach, die zich van de republiek 
Azerbeidjan willen losmaken om 
zich bij de SU-republiek Armenië 
te voegen zoals dat voor 1923 het 
geval was 

De Volksunie spreekt de wens 
uit dat de positieve tendenzen die 
door de perestroika-politiek van 
partijleider Gorbatsjov, zowel bin
nen de USSR als naar buitenuit 
worden veroorzaakt, ook de Sov-
jet-nationaliteitenkwestie gunstig 
zouden beïnvloeden 

Mits degelijke voorbereiding 

Mentaal gehandikapten moeten 
zelf kunnen stemmen 

Volwassen mentaal gehandikapten moeten gebruik kunnen 
maken van hun demokratlsche rechten. Dit brengt met zich mee 
dat mentaal gehandikapten, mits de nodige voorbereiding, vor
ming en begeleiding, straks op 9 oktober zelf moeten kunnen 
stemmen. Het zonder meer terugvallen op het bestaande vol
machtensysteem is in de meeste gevallen overbodig. 

Dat IS de stelling van de vzw De 
Kei, een vormmgsdienst met vor-
mingsprojekten voor mentaal gehan-
dikapte werkenden en werkzoeken
den, en het Brabants Vormingscen
trum 

STEM 

VROUW 
FVV-stickers 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen liet als propaandamate-
riaal voor de komende gemeente
raadsverkiezingen stickers drukken 
met de slogan ,,Stem Vrouw" 

De stickers m zwart/gele uitvoering 
bestaan in twee formaten 

— grote stickers (75 x 51 mm) 5,-/ 
stuk of 80,-/blad van 16 

— kleine stickers (34x21 mm) 20,-
/blad van 15 

Deze stickers kunnen tijdens de 
kantooruren op het FVV-sekretariaat, 
Bennesteeg 2, 9000 Gent, telefoon 
091/23 38 83, rek nr 447-0066531-
11, besteld worden 

Op een perskonferentie lichtten 
beide organisaties het projekt Men
taal gehandikapten en gemeente
raadsverkiezingen vol macht om zelf 
te stemmen nader toe 

Integratie 
Naast de integratie van mentaal 

gehandikapten in woon-, werk- en 
vrije tijdssituaties, moet ook op lokaal 
politiek vlak voor een zo maximaal 
mogelijke integratie worden gezorgd 

De komende gemeenteraadsver
kiezingen zijn bij uitstek geschikt om 
deze integratie een nieuwe kans te 
geven De gemeente is immers een 
milieu dat herkenbaar is en dicht bij 
het bevattingsvermogen aansluit 

Licht mentaal gehandikapten be
schikken over — ZIJ het beperkte — 
verstandelijke vermogens, doch 
staan bij ,,nieuwe situaties" telkens 
voor heel wat aanpassings- en reor-
ganisatieproblemen Het inoefenen 
van deze nieuwe situaties, het zo 
konkreet mogelijk ,,spelen" ervan, 
biedt in vele gevallen een daadwerke
lijke oplossing voor de gestelde pro
blemen 

Voorbere id ing 

De Kei en het Brabants Vormings
centrum doen dan ook een oproep tot 
alle betrokkenen om te werken aan 
de voorbereiding op het zelf gaan 
stemmen Hierbij wordt konkreet ge
dacht aan ouders, opvoeders, bege
leiders, leerkrachten en de diverse 
verenigingen en vormingsorganisa
ties voor gehandikapten 

Als ondersteuning van deze voor
bereiding stelden bovengenoemde 
organisaties een brochure samen 

Op een twintigtal bladzijden wor
den enkele praktisch uitgewerkte en 
duidelijke uitgetekende werksche
ma's bij de voorbereiding van de 
stemakt weergegeven De intiatiefne
mers menen hiermee een zo goed als 

gebruiksklaar menu als voorbereiding 
op het stemgebeuren te kunnen aan
reiken 

Daarnaast worden in de brochure 
tevens enkele elementen aangebo
den om nader in te gaan op enerzijds 
de gemeente en haar diverse be
stuursorganen en anderzijds de ver
schillende politieke partijen 

Meteen wordt deze brochure ook 
bruikbaar voor de begeleiding van 
mensen uit socio-kultureel zwak funk-
tionerende groepen 

N.M. 

— Mentaal Gehandikapten en ge
meenteraadsverkiezingen. De Kei, 
Ter Rivierenlaan 152 te 2100 Deur-
ne. Prijs: 100 fr. 

Het werd reeds 
een traditie! 

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

Allen daarheen' 

Ook dit jaar zullen duizenden Vlamingen dit unieke 11 juli-spektakel 
bijwonen op de Brusselse Grote Markt De viering vangt aan om 20 u. 
onder het motto,,Brussel, ikgeloofinUi" Aan het programma werken 
mee: Connie Neefs, De Frivole Framboos, Gertie Chnstoffels, Gust 
Teugels en vele anderen... 

Het gemeenteiijic zaicboeicje 
Welke zijn de gemeentelijke be

voegdheden, taken en mogelijkhe
den'? Wie kan verkozen worden"? En 
hoe ' 

Wat staat er in de gemeentewet"^ 

Vragen die u wel enkele telefoon
tjes en enig zoekwerk kunnen kosten, 
als u het allemaal heel precies wil 
weten 

Het Gemeentelijk Zakboekje vertelt 
op ruim 550 pagina's, alles wat u 
dient te weten over gemeenten, 
OCMW's en provincies 

De gemeenten bruisen van politie
ke aktiviteit Oktober is met ver meer 
Daarom is nu het moment aangebro
ken om u het Gemeentelijk Zakboekje 
aan te schaffen Het kan zelf gratis 
Als u nu een abonnement neemt Jan 
krijgt u de juist verschenen ed'tie 
volledig gratis (normale verkooprijs 
835 fr) en krijgt u bovendien een 

korting van 15 % op de volgende 
edities 

Grijp deze unieke kans en zend uw 
bestelling vandaag nog aan Kluwer 
Wetenschappelijke Uitgeverij, Sant-
voortbeeklaan 21-23 te 2100 Deurne 
(tel 03/360 02 11) 

vu-Radio
tribune 

Vandaag 30 juni om 18u 46 op BRT 
1, verzorgt de VU een politieke radio-
tribune met o a een gesprek met 
volksvertegenwoordiger Vic Anciaux 
en senator Hans De Belder over de 
grondwetsherziening 

Niet vergeten dus vanavond een 
kwartuur voor het nieuws van 19u 

Wie helpt een handje? 

Frans-Viamlngen zoeken 

Vlaamse gastgezinnen 
De werkgroep VOVO-Contakt wil 

tijdens de komende zomermaanden 
opnieuw een aantal Frans-Vlamingen 
een gastverblijf in Zepuws-Vlaande-
ren of Vlaanderen aanbieden met de 
bedoeling beter Nederlands te spre
ken dan het restje ,,vloams" dat hen 
soms IS overgebleven 

Dit initiatief is met nieuw in het 
verleden trokken reeds tientallen 
joenge Frans-Vlamingen naar een 
gastgezin om het Nederlands bij te 
werken Het geheel kadert in een 
kulturele kursus 

De periode van de taaistage wordt 

voorzien voor minstens 14 dagen, dit 
om het verblijf maksimaal te kunnen 
benutten Tijdens bedoelde taaloplei-
ding, die gratis aangeboden wordt, 
wordt naast de Nederlandse taal te
vens uitgebreide aandacht besteed 
aan het bezoeken van kulturele be
zienswaardigheden, eigen aan de 
Vlaamse kuituur 

Langs deze weg wordt dan ook een 
oproep gedaan om zich als gastgezin 
in te schrijven bij VOVO-Contact, 
Aartshertogstraat 4 te 8400 Oostende 
of 059/50 84 80 

30 JUNI 1988 



-M^t 
19 

,,Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is" 

Verontruste kabouters te Kontlch 
Zaterdag 18 juni trokken enkele tientallen kinderen, verkleed als 

kabouters, doorheen het Kontichse dorpscentrum. Met een grote 
paddestoel, karretjes, schopjes, lantaarns waren zij op zoek naar 
een groene plek om het jaarlijkse kabouterfeest te vieren. Na een 
lange tocht dienden zij echter naar hun grotten terug te keren. Bij 
de aanvang van de kabouterstoet werden de kinderen, hun ouders 
en talrijke verraste belangstellenden toegesproken door de ka
bouterkoning en door de plaatselijke VU-voorzitter Erwin Brent-
jens. 

Uit die toespraal< van de l<abouter-
l<oning lichten wij enl^ele passages. 

„Het is als kind helemaal niet ge
makkelijk meer om ergens een veilig 
speelterrein te vinden. Je vindt wel 
veel parken maar er fietsen mag niet, 
je moet op het weggetje blijven en 
vooral niet op het gras of tussen de 
bloemen lopen. Op het einde van de 
straat vinden we hier en daar een 
klein speelplein, maar daarrond rij
den zoveel snelle auto's, dat het toch 
gevaarlijk wordt. Heel wat huisjes 
hebben geen tuintjes, zodat de druk
ke straat voor vele kinderen het enig
ste speelterrein wordt. E/i als we al 
eens naar een groot bós willen dan 
moeten we wachten tot zaterdag of 
zondag wanneer vader of moeder tijd 
hebben. Dan moeten we dikwijls een 
uur of meer met de auto rijden. Maar 
in zo'n bos zijn dan weeral zoveel 
kinderen, dat je eigenlijk niet meer 
echt kunt spelen. 

Jullie grote mensen bouwen steeds 
meer huizen, fabrieken en brede we
gen. Weiden en velden verdwijnen. 
De kinderen van morgen zullen mis
schien niet meer weten hoe een koe 
eruit ziet. 

Steeds meer auto's rijden snel door 
de straten. Getoeter, vuile lucht, ge
vaar. 

Gras dat nog groen is 
Natuurlijk is het fijn om nieuwe 

bomen te planten. We hebben ons 
toen echt geamuseerd en tekeninen 
gemaakt hoe wij graag ons bos zagen 
in onze gemeente. Maar we waren 
plots heel kwaad toen we veel vracht
wagens en grote machines zagen 
rondrijden op een heleboel weiden 
rond ons dorp. 

Een mijnheer heeft oooit eens een 
heel mooi liedje gemaakt: Laat ons 
een bloem en wat gras dat nog groen 

Kabouters lezen hun brief voor aan VU-afdelingsvoorzitter Brentjens, kamer
lid Lauwers en arr. voorzitter Bob Loete. (foto FIK) 

is. Die mijnheer kon het lang geleden 
al weten en hij had gelijk. 

Mijnheer de burgemeester, vergeet 
voor één keer hoeveel geld een mil
joen is en geef de kinderen in uw dorp 

een heel groot bos, een plein, een 
park, waar zij rustig kunnen spelen, 
eventjes luisteren naar de stilte, de 
verre roep van een vogel en kijken 
naar de visjes in het water van de 
beek." 

Tijd voor verandering 

Bonheiden-Rilmenam stelt lijst voor 
RIJMENAM — Tijdens een perskonferentie op 23 juni 1988 

lichtte de groep Volksbelangen, waarvan de Volksunie deel uit 
maakt, haar programma voor de komende gemeenteraadsverkie
zingen toe. 

De groep Volksbelangen wijst erop 
dat een gemeentebestuur de aard en 
het uitzicht van een gemeente, en 
daardoor het leven van haar bewo
ners grondig kan veranderen. 

De gemeente Bonheiden-Rijme-
nam onderging, vooral de jongste 10 
jaar, een belangrijke wijziging. Een 
hoofdzakelijk van land- en tuinbouw 
levend dorp, met vele open bossen en 
heide evolueerde naar een randge
meente van Mechelen, met villabe
bouwing, die thans in een versneld 
tempo verder gaat. Deze verandering 
brengt drukker verkeer in de dorps

kern mee die de veiligheid en de 
nachtrust van de bewoners bedreigt. 
Vervuilende bedrijven veroorzaken 
steeds meer overlast, bossen worden 
verder verkaveld en de heide ver
dwijnt. 

Oorzaak van deze toestand is het 
beleid dat de vorige gemeentebestu
ren voerden. Over deze ordeloze toe
stand heeft de huidige gemeentelijke 
overheid geen of tegenstrijdige opvat
tingen, ze improviseert maar wat of 
geeft sistematisch toe aan partikulie-
re belangen. Als deze ontwikkeling 
zich verder zet wordt Bonheiden-Rij-

In het teken van Jozef Simons 
Guldensporenzangfeest 
te Wommelgem 

Op zondag 10 juli 1988 gaat in zaal ,,Keizershof" te Wommelgem de 
jaarlijkse 11 juli-viering door met het traditionele Guldensporenzangfeest, 
ingericht door de Kulturele Kring Jan Puimège. 

VU en VUJO verlenen hieraan hun medewerking. 
Hoofdbrok van deze Guldensporenzangavond blijft uiteraard de samenzang. 

Verder is er het optreden van verschillende koren: het Sint-Maartensfonds 
Scheldekoor o.l.v. Jan Fossey; en het koor ,,Die Ghesellen" o.l.v. Jan Maes. 

Zoals steeds is er het Koperensemble o.l.v. Joz. De Houwer dat instaat voor 
de muzikale omlijsting van het geheel. Joz. De Houwer zelf staat in voor het 
leiden van de samenzang. 

Dit jaar wordt bijzonder aandacht besteed aan de figuur van Jozef Simons, 
dichter en komponist. 

Gastspreker is dit jaar senator Walter Luyten, voor velen zeker geen 
onbekende. 

Dit Guldensporenzangfeest gaat door in zaal ,,Keizershof", Dasstraat 24 te 
Wommelgem. De inkom is gratis, aanvang 20u. 

Gemeente Kapellen 
(Prov. Antwerpen) 

Het gemeentebestuur van Kapellen brengt ter kennis aan de bevol
king dat aanvragen tot het bekomen van een gemeentelijke sociaal-
medische toelage of een gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage bij 
het gemeentebestuur kunnen ingediend worden tot l september a.s. bij 
de daartoe bestemde formulieren, die op aanvraag ter beschikking 
gesteld worden. 

Deze toelagen worden verleend als financiële tegemoetkoming ofwel 
in de bestendige behulpzaamheid aan volwassen gehandicapten of 
bejaarden, ofwel in de verzorging en opvoeding thuis van zwaar 
gehandicapte kinderen. 

Verder inlichtirigen kimnen bekomen worden op de dienst secretari
aat van het gemeentehuis, Christiaar Pallemansstraat 71 te 2080 
Kapellen (tel. 664.73.70 binnenpost 12 of 29). 

De Schepen voor 
Sociale Zaken, 

menam een volgetx)uwde slaapstad 
van Mechelen. Dat mag, en kan vol
gens de groep Volksbelangen niet. 

Verandering 
De groep Volksbelangen wil dan 

ook de open ruimten, bossen, land
bouw- en natuurgebieden die nu nog 
resten behouden. 

De groep pleit voor het stimuleren 
van stille ontspanning, sport en kui
tuur. 

Er blijft verder nog plaats voor be
perkte bebouwing, voor milieuvrien
delijke land- en tuinbouw en voor een 
aangepaste toeristische infrastruk-
tuur (hotels, restaurants). De tewerk-
stellin kan gezocht worden in de dien-
stensektor (hospitalen, opvangcentra 
e.d.) en in niet-vervuilende KMO's. Er 
moet volgens de groep Volksbelan
gen gestreefd worden naar verkeers
veilige dorpskernen: voetgangers en 
fietsers krijgen speciale aandacht. Er 
is in Bonheiden-Rijmenam ook geen 

plaats voor grote werken zoals een 
ring om Mechelen, ekspreswegen of 
een TGV, ook niet voor autorally's, 
motorcrossen enz. 

Als hefboom voor het sociaal beleid 
stelt de groep Volksbelangen een 
algemene belastingsverlaging voor. 

Lijst 
Lijsttrekker van de groep Volksbe

langen in Bonheiden-Rijmenam is de 
dertigjarige Peter Valkeniers, licen
tiaat in de Rechten en zaakvoerder. 
Hij is de zoon van staatssekretaris Jef 
Valkeniers. De gekende toneelspeler 
(van het Mechels Miniatuurteater) 
Jaak Van Assche vervoegt eveneens 
de lijst, net zoals de actrice Jenny 
Janssens. Verrassend is ook het 
groot aantal vrouwelijke en jonge kan
didaten op de lijst waarvan student 
Koen Caers (24) wel de jongste is. 

De groep Volksbelangen gaat dan 
ook met het volste vertrouwen de 
stembusslag van 9 oktober tegemoet! 

tiii'iivijiijjj 
JULI 

1 O.L.VROUW-WAVER: Gulden-
sporenviering in de parochiezaal om 
20U.30. M.m.v. De Notenbalg. Gast
spreker is prof. h. Mertens. Org.: 
Berthouderskring Kat.-Waver. 

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. 

3 HERENTALS: Guldensporenvie-
ring met het Scheldekoor van het 
SMF. Gastspreker: Walter Luyten. 
Aanvang: 15u. Org.: VU-Herentals. 

7 KALMTHOUT: Reis naar Utrecht 
en Dr.Vogel-bezoekerscentrum. In
lichtingen José Van Thillo 
(666,57.77). Org.: FVV-Kalmthout. 

8 MORTSEL: Guldensporenvie-
ring. Om 19u.30 Te Deum in H. Kruis
kerk. Om 20u. in het Mark Liebrecht-
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 KONTICH: Om 11 u. Te Deum in 
St.Martinuskerk, om 13u.30: Over
handiging van ,,Oorkonde van de 
Vlaamse Kring", aan een inwoner 
van Kontlch die zich speciaal heeft 
ingezet voor het welzijn v.d. mede
mens. Zaal D'Ekster, Ooststatiestraat 
1. Korte toespraak door E. Brentjens. 

10 KONINGSHOOIKT: Guldenspo-
renfietszoektocht. Vertrek -t- inschrij
ven tussen 13 en 14u. Aan parochie
zaal Mechelbaan. Inleg 80 fr. Org.: 
VU-Koningshooikt. 

10 HERENTALS: GezInsfletseling 
gevolgd door barbecue. Deelname
prijs 200 fr. Org.: VUJO-Herentals. 

10 WOMMELGEM: Guldensporen
zangfeest in het teken van Jozef Si
mons. In zaal Keizershof, Dasstraat 
24 om 20u. Met optreden van ver
schillende koren. Gastspreker is Wal
ter Luyten. Org.: Kulturele Kring Jan 
Puimège. Inkom gratis. 

19 HERENTALS: Het grote Bes
teest. Drie dagen amusement voor 
jong en oud. Org.: VU-sportkring 
,,Kempenland"-St.Jozef fanfare-Cor
pus Sanum. Info: 014/22.31.86 (Bert 
Laureys). Ook op 20 en 21 juli. 

Te huur of te koop 
Dortmunder Thier Brau-Hof 
Brugse Steenweg 
Hulste (Kortrijk) 

Is eerstdaags vrij. 
Tel. 016/46.03.11. 

GOED-lijst in de maait 

Opnieuw verruiming te Arendünl( 
Op de laatste bestuursvergadering van de Arendonkse Volks

unie-afdeling werd met kwasie algemeenheid van stemmen aan
genomen dat de Arendonkse Volksunie met een verruimde lijst zal 
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober '88. 
Zoals in 1982 zal dit gebeuren onder het letterwoord GOED. 

GOED staat voor Gemeentebelan
gen, Openheid, Eerlijkheid, Demo-
kratie. Volgens de Arendonkse Volks
unie zijn precies dit de tema's waarte
gen andere partijen, vooral dan de 
CVP, het meest zondigden. 

Verruiming 

De GOED-lijst zal enerzijds be
staan uit Volksunie-bestuursleden en 
leden, en anderzijds uit een aantal 
verruimende kandidaten welke voor-

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester. 
R. Hannes. J. Buchmann. K. Helsen. 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN lEPER 

TWEEDE OPROEP 

De betrekking van ontvanger is te begeven bij het O.C.M.W.-Ieper. 
Vereist diploma: diploma welk in aamnerking komt voor de betrekkin
gen van niveau 1 bij de Rijksbesturen. 
Nadere inlichtingen betreffende de benoemingsvoorwaarden, be-
kwaamheidstitels en het examenprogramma kunnen opgevraagd wor
den aan de Personeelsdienst van het O.C.M.W. leper (tel. 057/20.48.31). 
Uiterste inschrijvingsdatum: 12 augustus 1988, te 12 uur (poststempel 
geldt als bewijs). 
Inschrijvingsrecht: 500F, te storten op postrekening nr. 000-0019078-66 
van het O.C.M.W. leper, vóór 12 augustus, met vermelding „ontvanger". 
De schriftelijke kandidaturen dienen, samen met de bewijsstukken, 
aangetekend, gericht aan de Voorzitter van het O.C.M.W., Rijselse-
straat 38 te 8900 leper. 

alsnog niet VU-partijgebonden zijn. 
Belangrijke voorwaarde voor de 
nieuwkomers-verruiminskandidaten 
is dat ook zij de codex van de manda
tarissen van de VU dienen te aan
vaarden. 

Wat de kandidatenlijst betreft werd 
nog geen beslissing genomen. Wel is 
duidelijk dat gestreefd wordt naar 
verjonging en tevens naar een zo 
goed mogelijke bezetting van de lijst 
over jeugd, vrouwen, nieuwkomers 
en uittredende mandatarissen. De 
drie uittredende mandatarissen, Vik 
Hermans, Mare Blockx en Jef Ver-
berck, hebben reeds toegezegd kan
didaat te zijn. 

Wat het programma betreft: hier
aan wordt momenteel gewerkt. Dit 
gebeurt op basis van het VU-pro-
gramma, voorgesteld op het 26e Vü-
kongres te Gent, toegespitst naar de 
gemeente Arendonk toe. 

H. Hermans 

ZO€K^RC]€ 

Te huur 
D Te huur in de Haan aan Zee, voor 4 
personen. Gem. App. - eetplaats, 
keuken, stortbad -t- WC, 2 slaapka
mers -H garage. Inlichtingen: 050/ 
82.44.63. 
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20 Wï\ 
Met het oog op 9 oktober '88 

Vlaamse kartel In twaalf Brusselse gemeenten 
v u , CVP, PVV en SP hebben sinds 22 februari herhaaldelijk op 

Brussels agiomeratleniveau vergaderd over de lijstvorming voor 
de gemeenteraadsverkiezinen van 9 oktober a.s. 

Tal van formele en informele bijeenkomsten hebben deze 
overlegvergaderingen voorbereid en geïnspireerd. 

Op woensdag 22 juni j . l . kon een overeenkomst aan de pers 
worden voorgelegd. 

Drie essentiële doelstellingen ston
den daarbij voorop: 

— de aanwezigheid van Vlamingen 
in de gemeenteraden versterken, om 
zo de belangen van de Vlaamse ge
meenschap te Brussel te waarbor
gen. 

— de negatieve etfekfen van het 
gemeentelijk kiesstelsel, dat de klei
nere lijsten sterk benadeelt, tegen 
gaan en zorgen dat zoveel mogelijk 
Vlaamse kandidaten verkozen wor
den. 

— een realistisch-evenwichtige ver
deling van de plaatsen op de kartellij-
sten opmaken, daar waar de Vlaamse 
partijen samen stemmen moeten 

aanbrengen om tot één (soms meer
dere) verkozene te komen. 

In 12 gemeenten 
De onderhandelaars kwamen over

een dat zij voorafgaand aan en tijdens 
hun gesprekken volledig respekt zou
den opbrengen voor de optie van 
bepaalde partijen om in sommige ge
meenten de keuze te (blijven) maken 
om met hun franstalige zusterpartij op 
Ie komen. 

De gesprekken, die in een open en 
positieve geest verliepen, hebben ge
leid tot een akkoord om in een twaalf
tal gemeenten met drie of vier partijen 
tot een kartelovereenkomst te beslui
ten. 

Het resultaat van deze overeen
komst zal zijn dat in deze gemeenten 
ten minste een tiental zetels méér zal 
behaald worden dan indien deze sa
menwerking niet zou gerealiseerd 
worden. 

Eigenheid bewaren 

De onderhandelaars hielden voor 
ogen dat in een achttal gemeenten — 
zonder samenwerking — het gevaar 
bestond dat geen enkele Vlaming via 
de Vlaamse lijsten zou verkozen wor
den. Voor een zestal gemeenten zou 
dit zelfs in voorkomend geval tot ge
volg kunnen hebben dat er geen 
Vlaamse vertegenwoordiging in de 
gemeenteraad wordt bereikt. 

De onderhandelaars hebben er 
echter de nadruk op geled dat de 
kartelformule van hun samenwerking 
inhoudt dat iedere partij haar eigen
heid zowel voor als na de verkiezin
gen behoudt. 

Wat de VU betreft werden volgende 
plaatsen bekomen: In Anderlecht de 
derde plaats. In Eisene de derde 
plaats. In Etterbek de tweede plaats. 
In Oudergeem de vierde plaats. In 
St.Gillis de vierde plaats. In St.-Jans-
Molenbeek de derde plaats. In St.-
Joost-ten-Noode de eerste plaats. In 
St.-Lambrechts-Woluwe de tweede 
plaats. In St.-Pieters-Woluwe de der
de plaats. In Ukkel de tweede plaats. 
In Vorst de eerste plaats. In Water-
mael-Bosvoorde de laatste plaats. 

CVP en VU komen in evenveel 
gemeenten (12) op de kartellijst. De 
PVV in 10 gemeenten, de SP slechts 
in 5. 

In Brussel en Jette dient de VU een 
eigen lijst in. In Evere en in St.-
Agatha-Berchem vormt ze samen lijst 
met de PVV. 

Namens de VU werd de overeen
komst getekend door Vic en Bert 
Anciaux. 

Twee excellenties voor één lint 

Sociale woonverkaveling 
te Bodegem 

Op 4 juni j . l . was gemeenschapsmi
nister P. Breyne te gast in St.-Mar-
tens-Bodegem waar hij de sociale 
woonverkaveling ,,Molenvijver" van 
de Brabantse Landmaatschappij in
huldigde. 

Schepen Verschaffel lichtte zijn be
leid toe inzake Ruimtelijke Ordening 
en schetste het totstandkomen van 
deze wijk. VU-gemeenteraadslid Jan 
Van Den Houte, afgevaardigde van 
de gemeente bij de maatschappij, 
had het in een krachtige toespraak 
vooral over de integratie van de nieu
we bewoners in de Bodegemse ge
meenschap. 

Burgemeester en staatssekretaris 
dr. J. Valkeniers en gemeenschaps

minister Paul Breyne, die toevallig 
allebei voor de sociale huisvesting 
verantwoordelijk zijn in Brussel en in 
Vlaanderen, hadden het respektieve-
lijk over de kleinschalige uitbreidings-
projekten (door renovatie) en over 
een investeringsbeleid met een socia
le dimensie. 

De Fanfare van St.-Martens-Bode-
gem zorgde voor een feestelijke 
stemming terwijl de gueuze en kriek 
de nodige warmte brachten bij een 
eerder dreigend wolkendek. 

Op bijgaande foto zien we Staats
sekretaris bur£,emeester Jef Valke
niers en gemeenschapsminister Paul 
Breyne bij het doorknippen van het 
lint. 

Koitnieuws uit Tielt-WInge 
Dit jaar is de Vlaamse socio-kultu-

rele kring van Tielt-Winge er vroeg bij 
met haar barbecue op zondag 10 juli 
op de terreinen van het IHageland te 
Boekhout. Vanaf 17 uur komen de 
lekkerbekken er aan hun trekken. 
Naast het vullen van de hongerige 
magen wordt er gezorgd voor ont
spanning, zowel voor de volwassenen 
als voor de kinderen door volksspe-
len, het optreden van zanggroepen 
en speciale attrakties. Prijs in de 
deelname bedraagt slechts 150 fr. 
voor volwassenen en 100 fr. voor 

kinderen van 6 tot 12 jaar. Inschrijven 
kan gebeuren bij Willy Van De Walle 
— tel. 016/50.16.14. 

Wandelen 
Vanaf 1 juli start de lustrumeditie 

van de jaarlijkse (nu reeds vijfde) 
wandelzoektocht. Deze loopt iedere 
dag vanaf 11u. en tot 10 september, 
tevens de dag van de prijsuitreiking. 

Alle inlichtingen bij Willy Van De 
Walle, Haksberg IA, 3211 Tielt (016/ 
60.16.14). 

Ministerieel gel<nip te Bodegem, een nieuwe sociale verl<aveling is 
geopend. 

Zelfstandige verpleegkundigen 
organiseren zich in MIdden-Brabant 

Teneinde te komen tot een nog 
betere kwaliteit van thuisverzorgin
gen, besloten zowat alle zelfstandige 
verpleegkundigen uit Midden-Bra-
bant zich te verenigen in een lokale 
kring. 

Net zoals de huisartsen voelden de 
zelfstandige verpleegkundigen al 
lang de nood aan zich ook lokaal te 
verenigen teneinde aan kollektieve 
belangenverdediging te doen. De pa
tiënt vaart hier wel bij want door 
goede onderlinge afspraken zal de 
kontinuïteit van de verzorging nog 
beter verzekerd zijn. Via de kring van 
zelfstandige verpleegkundigen zal 
men een duidelijk aanbod van ver
pleegkundige hulp kunnen richten 
naar de bevolking, de huisartsen, de 
mutualiteiten, de ziekenhuizen en de 
officiële instanties. 

Ook hopen de zelfstandige ver
pleegkundigen hiermede te bewijzen 
dat zij een volwaardige discipline met 
professionele ingesteldheid zijn in de 
eerstelijnsgezondheidszorg. 

Onder impuls van de Vlaamse Be
roepsvereniging voor Zelfstandige 
Verpleegkundigen werden reeds der

gelijke kringen opgericht te Mol, Me-
chelen, Groot-Dendermonde, Noord-
Antwerpen, de Rupelstreek en Klein-
Brabant, Menen-leper, de Noorder
kempen, Gent, Groot-Leuven, Brug
ge, de Kust en Houtland, Kortrijk-
Waregem, Roeselare-lzegem en 

Aalst-Ninove, Lier-Helst o/d Berg, het 
Meetjesland, de Brusselse agglome
ratie, Groot-Antwerpen en de West
hoek. 

Stippen wij nog aan dat in Vlaande
ren ongeveer 1.500 zelfstandige ver
pleegkundigen aktief zijn en dat deze 

Om landelijk karakter te beklemtonen 

Wemmels volksfeest 
Ter gelegenheid van 11 juli richtte de Vlaamse Kring in het 

verleden een gezellig samenzijn in. Vorig jaar werd het program
ma reeds uitgebreid met een toneelopvoering, voordracht en 
zang. 

Dit jaar slaagden de Vlaamse Kring 
en de Federatie van Vlaamse Vrou
wen erin, om de medewerking te 
krijgen van de Kulturele Raad, De 
Zandloper en een aantal verenigin
gen, aangesloten bij de Raad. Hef 
programma is dan ook het landelijk 
karakter van Wemmei ééns te meer 
benadrukken, door aktiviteiten op het 
programma te zetten waaraan jong 
en minder jong kan deelnemen. 

Dit Volksfeest gaat door op zondag 
10 juli in de Zandloper en omgeving. 

Programma 
— Tussen 14 en 15u. kan er gestart 

worden voor een wandeling (± 9 km), 
via Wemmelse boerderijen. Op deze 
boerderijen zijn er telkens aktiviteiten 
voorzien en kan men er genieten van 
een heerlijk streekbier. De niet-wan-

discipline ongeveer 35 % van alle 
thuisverpleging invult. 

De kontaktadressen van de vzw 
Kring van Zelfstandige Verpleeg
kundigen van MIdden-Brabant zijn: 
St. Genovevastraat 40 te 2901 Steen-
huffel (tel. 052/30.34.88), Linthout-
weg 5 te 1881 Brussegem (tel. 02/ 
460.19.45), Achtbunderstraat 31 te 
1850 Grimbergen (tel. 02/268.59.70) 
en Molenstraat 66 te 2900 Londerzeel 
(tel. 052/30.31.59). 

delaars kunnen zich rechtstreeks 
naar de boerderijen begeven. 

— Tegelijkertijd is er ook in de 
Zandloper volop animatie. Men kan 
daar terecht voor aktiviteiten zoals 
volksspelen, wipschutterswedstrijd, 
enz... 

't Kliekske 
Vanaf 17u. verwachten wij de wan

delaars en niet-wandelaars in de 
Zandloper terug, waar de hongerige 
magen zich kunnen tegogd doen aan 
een Breugheliaanse tafel en waar 
dorstige kelen kunnen gesmeerd wor
den. 

Waar mensen tesamen komen om 
feest te vieren, mag uiteraard muziek 
en dans niet ontbreken. Hiervoor 
zorgt de volksgroep 't Kliekske, met 
haar optreden, later op de avond 

BRABANT 
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 AARSCHOT: Guldensporenfeest 
i.s.m. Vlaamse verenigingen in de 
,,Nederlanden", Stationsstraat. 
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. Celis 
(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. 
10 WEMMEL: 11-juliviering in De 
Zandloper. Van 14 tot ong. 22u. Met 
o.a. wandelen, volksspelen -i- optre
den 't Kliekske. Org.: Vlaamse Kring 
Wemmei. 
10 MACHELEN: Gemeentelijke 
Guldensporenvierin. Van 's morgens 
Harmonie St.Cecilia en groep Koep 
Mezon. Om 19u. viering op het De 
Cockplein te Diegem met koreografie, 
fanfare. Feestrede door minister 
Hugo Schiltz. Achteraf receptie in het 
Kultureel Centrum. 
I I LIEDEKERKE: 2e Grote Vinken-
zetting — Vlaamse Vinkenzang. Om 
18U.30 in café Pajot, Stationsstraat 7. 
Org.: VU-Liedekerke. 

Stevige traditie 
11-Jull-viering 
te Lennik 

Na de acht vorige zeer geslaagde 
11-Juli-vieringen grijpt de negende 
11-Juli-vierin plaats op 8 juli 1988 
onder auspiciën van de Gemeentelij
ke Raad voor Kuituur en Kulturele 
Vrijetijdsbesteding en in samenwer
king met het gemeentebestuur van 
Lennik. 

Het wordt zeker opnieuw een feest 
op hoogstaand peil. 

Niemand minder dan VU-voorzitter 
Gabriel zal de feestrede uitspreken. 

De feestviering ziet er uit als volgt: 
Op het marktplein 
Algemene bevlagging van de hui

zen op 8, 9, 10 en 11 juli. 
Samenkomst van uit de deelge

meenten op het marktplein rond 
19U.30. 

Optreden van de Strobandersgilde 
van Lennik onder muzikale begelei
ding. 

Optreden van meerdere muziek
maatschappijen. 

In het ontmoetingscentrum 
Welkomswoord door de voorzitter 

van de Gemeentelijke Raad voor Kui
tuur en Kulturele Vrijetijdsbesteding. 

Samenzang. 
Voordracht door een leerling van 

de Lennikse Muziekschool,,Peter Be-
noit". 

Optreden van ,,De Vaganten". 
Feestrede door J. Gabriels. 
Samenzang en slotzang. 
Nadien gezellig samenzijn met Fer

nand Turcksin aan het orgel. 
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Met muziek naar 9 oktober 

VU-Wetteren stelt lijst voor 
Het afdelingsbestuur heeft haar Volksunie-lijst aan de pers 

voorgesteld en mag er terecht fier op zijn over een sterke lijst te 
beschikken. 

Voorzitter Herman De Wulf heeft de pers er op gewezen dat de 
VU haar lijst heeft verruimd, verjongd en vernieuwd. 14 kandida
ten namen nooit eerder deel aan gemeenteraadsverkiezmgen, 12 
kandidaten zijn jonger dan 35 jaar, vier kandidaten beneden de 35 
vinden we terug bij de eerste 10. 

De lijst werd verruimd met waarde
volle kandidaten uit het Wetters kultu-
reel, sociaal en politieke leven Remi 
Van Bellegem is voorzitter van de 
fanfare Volksopbeuring uit Masse-
men, Michel Hespeels is voorzitter 
van de Harmonie St Anna uit ten Ede 
— er zit muziek in de lijst — dr Tom 
Van Heuverswijn is internist en dr 

Hugo Capiau is gemeenteraadslid 
van de fusiepartij Nieuw Weiteren 

De lijst waarvan voorzitter Herman 
De Wulf overtuigd is dat ze zetelwinst 
zal opleveren, wordt aangevoerd door 
VU-gemeenteraadslid Gust Van den 
Brande, 2 Francis Van Lindt (32j), 
kabinetsmedewerker bij J Valke

niers , 3 Remi Van Bellegem (47j), 4 
Maurits Vion (48j) maatschappelijk 
werker en vooruitgeschoven als 
OCMW-kandidaat, 5 Herman De 
Wulf (32j) VU-voorzitter en inspek-
teur bij een openbare kredietinstel
ling, 6 Luk Eeckhaut (30j) en VUJO-
voorzitter, 7 Lucienne Rasschaert 
(54j) bejaardenhelpster, 8 Hendrik 
Bauwens (63j) voorzitter VOS, 9 
(met medegedeeld), 10 Peter-Jan 
Van Der Gucht (32j) afgevaardigd 
beheerder, 11 Jan Driesen (57j) ver
zekeringsagent, 12 Lou Bauwens 
(34j) kabinetsmedewerker bij H 
Schiltz, 13 Katnen Van De Velde-De 
Bruyker (26j) bode bij het Vlaams 
Ziekenfonds, 14 Herman Swarte-
broeckx (48j) regionaal verantwoor

delijke voor het Rode Kruis, 15 So-
lange Van Der Elst-Fran?ois (56j) 
huisvrouw 16 Guy Clinkaert (34j) 
maatschappelijk werker en VU-sekre-
taris, 17 Luk Brondeel (32j) voorzit
ter lokaal wijkkomitee en postbode, 
18 Mark Buysse (32j) graficus, 19 
Roger Vervliet (63j), 20 Johan De 
Smet (38j) leraar en bestuurslid bad-
mintonklub Challenge, 21 Emiel De 
Bruycker (54j) bediende, 22 Michel 
Hespeels (58j) veehandelaar, 23 
Rafael Snoeck (33j) landbouwer, 24 
Gerard De Brauwer (34i) bouwvak
ker, 25 Tony Van Heuverswijn (37j) 
internist, 26 Andre D'Hauwe (53j) 
landbouwer en gemeenteraadslid en 
27 Hugo Capiau (58j) huisarts en 
gemeenteraadslid 

Advertentie 

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. 

Nazareth-Eke 

Donderwolken 
boven Integra(tie) 

Op en aan de zandwinmngsput van 
de E-17 te Eke is er een uniek initiatief 
ontstaan 

Validen en andersvaliden hebben 
een volledig geïntegreerde waterski
vereniging opgencht met de toepas
selijke naam Integra 

Op 19 januan '78 besliste wijlen 
Robert Orient, algemeen voorzitter 
van de W W en voorzitter VTB-VAB 
om een gedeelte van het watervlak 
aan te kopen Als voorwaarde stelde 
R Orient dat Integra zou toetreden tot 
de W W en dat de vereniging een 
politiek zou voeren ter bevordering 
van de integratie van de andersvali
den via de watersport en tot demokra-
tiseren van de watersport 

Integra werd de bakermat van net 
waterskien voor andersvaliden in bin
nen- en buitenland 

Plots bedreigen zware donderwol
ken Integra Een pnvé-firma heeft een 
bouwaanvraag ingediend om 35 vil
la's te mogen oprichten langs de 
oevers van de waterplas 

Dit zou het einde betekenen van 
dat enig expenment van geïntegreer
de watersport Oswald Van Oote-
ghem, eresenator, dnngt er dan ook 
bij het gemeentebestuur van Naza
reth en bij de Vlaamse Gemeenschap 
aan om er voor te zorgen dat er een 
oplossing uit de bus komt, zodat dat 
plekje natuurschoon met samen met 
Integra ten onder gaat 

OOST-VL. 
JULI 
1 GAVERE: 6e Ham-barbecue 
Gastspreker Senator Bob Van Hoo-
land 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 in de gemeentelijke 
jongensschool, Ed Gorrebeeck-
straat Gratis toegang Org VU-Krui-
beke i s m gemeentebestuur 
2 MALDEGEIM: Ter gelegenheid 
van het Feest van de Vlaamse Ge
meenschap kleinkunstavond met Rik 
Gorissen om 20u in Jeugdherberg 
,,Die Loyale", Gentsesteenweg 124 
Org VOS, DF en Vlaamse Knng 
Maldegem 
9 ZOTTEGEM: Minister André 
Geens nodigt uit in naam van Vlaam
se Vriendenknng-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 
9 WICHELEN: 3e Guldensporenbe-
lotting in lokaal De Monaan Inschrij
ven vanaf 19u Begin stipt om 20u 
Inleg 50 fr Prijzen 4000 fr gratis 
Org VU-Wichelen 
10 IMPE-LEDE: 31e Gewestelijke 
11 Juli-vienng Om lOu traditionele 
11 juli-mis in open lucht op het dorps
plein met kanselrede door e h H 
Waterschoot Na de mis feestrede 
door Romain Poté Mogelijkheid tot 
middagmalen in Gasthof Godefroid 
Volw 300 fr , kinderen 150 fr In
schrijven tot 1/7 op tel 053/80 29 24 
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 f r , wk 100 fr 
Spreker Walter Peeters Org VU-
kerngroep Kuituur en Milieu 

• * » * » » * « » ' • 

Kontaktadressen voor Diksmuide 

Waasland leeft toe 
naar 61ste IJzerbedevaart 

Op zondag 28 augustus vindt te Diksmuide de 61ste IJzerbede
vaart plaats. Deze Vlaamse vredesmanifestatie kreeg het motto 
„Vlaanderen in wijk en wereld". De IJzerbedevaart wil hiermee 
duidelijk maken dat Vlaamse zelfstandigheid nodig is om beter te 
kunnen inspelen op lokale problemen en terzelfdertijd Vlaanderen 
een eigen stem te geven op het internationale forum. 

Het IJzerbedevaartkomitee heeft 
met het oog op de bedevaart zijn 
werking en propaganda grondig ge-
herstruktureerd Zo werd ook in het 
Waasland een Ijzerbedevaartwerk
groep opgericht Deze bouwde een 
net uit van adressen waar bedevaar
taffiches te verkrijgen zijn In nage
noeg elke deelgemeente bevindt zich 
een verdeelpunt Partikulieren kun
nen met langer affiches bestellen via 
het bedevaartsekretanaat m Diksmui
de, maar dienen rechtstreeks kontakt 
op te nemen met de verdeler m hun 
deelgemeente 

Sint-Niklaas 
Sint-Niklaas Johan Boodts, Kui

perstraat 66 (tel 776 82 19), Joris De 
Backer, Heimolenstraat 148 
(776 32 61), Lieven Dehandschutter, 
Dr Verdurmenstr 24/5(778 04 99), 
Kns Verguit, Bekelstraat 21 
(778 0188), lokaal „Steenstrate", 
Nieuwstraat 86 (enkel zondag 11-13 
uur) 

Belsele Guido Stevens, Schoon-
houdtstraat 56 (772 46 00) 

Nieuwkerken Jan Van der Loo, 
Vrasenestraat 198 (776 40 72) 

Sinaai Marcella Anthuenis, Hulst-
baan 11 (772 33 99) 

Beveren 
Beveren Julien Verhulst, Berken

hof 6 (775 97 00) 
Haasdonk Koenraad Van Duyse, 

Zandstraat 77 (775 43 52) 
Kallo Robert Vercammen, Fa-

bneksstraat 20/2 (775 51 11) 
Kieldrecht Lucien Deckers, Molen

straat 58 (773 44 62) 
Melsele Constant Smet, Nieuw-

landstraat 2 (775 94 08) 
Verrebroek Amedee Kegels, Fort 

28 (773 49 98) 
Vrasene Orpha Segers, Kerkstraat 

88 (775 84 82) 

Kruibeke 

Kruibeke Emiel De Brauwer, Kat-
testraat 133 (774 16 29) 

Bazel Karel Canfijn, Parklaan 98 

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 inlichtingen Oswald Van Ooteghem, tel 091/30 72 87 

Rupelmonde Raymond De Roeck, 
Kalverstraat 119 

Lokeren 

Lokeren Liliane Roels, Heilig Hart-
laan 29 (091/48 36 34) 

Eksaarde Paul Dehaene, Haze-
winkelstraat 14 (091/46 92 05) 

Moerbeke 
Moerbeke Peter Coupe, Opper-

straat 85 

Sint-Gil l is 

Smt-Gillis Romain De Grave, 
Eeckbergstraat 20 (770 70 62 

De Klinge Lieve Van Duyse, 
Trompwegel 49 (770 56 73) 

Sint-Pauwels Gilbert D'Hollander, 
Dries 7 (776 18 89) 

Stekene 

Stekene Jan De Bruyne, Heikant 
58 (779 18 89) 

Kemzeke Wies Mortier, Stations
straat 75 (779 75 36) 

Temse 
Temse Albert Van Britsom, Karel 

Aubroecklaan 1 (771 02 61) 
Elversele Wim Van Acker, Nieuwe 

Steenweg 25 (052/47 23 36) 
Steendorp Willy Borghgraef, Ka

pelstraat 94 (774 54 50) 
Tielrode Herman Kegels, Antwerp

sesteenweg 107 (771 20 13) 

Waasmunster 
Waasmunster Mon Bruggeman, 

Dommelstraat 25 (052/46 10 54) 

Alle telefoonnummers zonder 
zone-aanduidingen behoren tot de 
zone 03 

Deze week 
in Knack Magazine 

Fiskus: het plan 
Staatssekretaris voor Financien Herman Van Rompuy stelt 
deze week het fiskale plan van de regering voor. Hoeveel 

belastingverlaging zit erin? Wie wint en hoeveel? 
Het plan, deze week in Knack. 

Het SCK-schandaal 

De parlementskommissie die het af-
valschandaal bij het Studiecentrum 
voor Kernenergie in Mol onderzocht, 
heeft haar werkzaamheden beëindigd 
Hoe ziet de balans eruit'' Deze week 
in Knack. 

Armand Hammer 

Waren de topontmoetingen tussen 
Ronald Reagan en Mikhail Gorbats-
jov mogelijk geweest zonder de tus
senkomst van olie-miljardair Armand 
Hammer? Hammer, al zeventig jaar 
verbindingsman tussen Washington 
en Moskou. Een gesprek, deze week 
in Knack. 

Oktober in Kortrijk 

BIJ de gemeenteraadsverkiezingen in 
Kortrijk is er strijd op twee mveau's. 
Eerst IS er de CVP tegen de rest, en 
daarnaast is er de strijd binnen de 
CVP om de burgemeesterssjerp Kort
rijk, deze week in Knack 

Het schisma 

Als aartsbisschop Marcel Lefebvre de
ze week inderdaad vier bisschoppen 
wijdt zonder de toestemming van Ro
me, beleeft de katholieke kerk haar 
eerste schisma in 120 jaar. Lefebvre 
en zijn beweging, deze week in Knack. 
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In het teken van Willem De Meyer 

6de Guldensporen-Zangfeest te Kortrijk 
Na het geslaagde lustrum In het Guldensporenjaar 1987, wordt 

op zondag 10 juli 1988 om 20 uur een nieuwe reeks Guldensporen-
Zangfeesten Ingezet, opnieuw In de stadsschouwburg van de 
Guldensporenstad Kortrijk. In het historische Kortrijk ,,waar het 
gebeurde", wordt een ruim en vernieuwd guidensporenprogram-
ma aangeboden. 

Onder impuls van nationaal voorzit
ter Frans De Meyer, die met zijn vader 
Willem De Meyer 40 jaar terug in 
1948 erbij was toen het 1ste na
oorlogs Vlaams Nationaal Zangfeest 
te Kortrijk plaats had, werd via de 
kulturele verenigingen een nationale 
oproep gedaan tot de Vlaamse Bewe
ging. Een aktuele verwoording daar
van wordt toevertrouwd aan Richard 
Cells, voorzitter van het ANZ. 

„Als de Winden vri j !" 
Vanuit dit thema wordt het Zang

feest gespeeld door gekende akteurs 
als Aria Theys, Chilo Vanlerberghe en 
jongeren als Chantal Verspaille en 
Jan Poot. Op een oorspronkelijk sce
nario van Jaak Corijn moeten zij een 
spoorslag geven tot volksverbonden 
samenzang, onder impuls van ,,Cho
rus", koor met of zonder orkest o.l.v. 
Johan Coulembier en met Christine 
Morisse en Mare Lewyilie als solisten. 

Ald(ordeon-Zangfeest 
Het muzikaal-nieuwe van dit Gul

densporen-Zangfeest is de promotie 
van ,,akkordeon" in grootorkest als 
zangfeest-begeleiding. We hadden 
wel de 5 jaar geleden overleden Wil
lem De Meyer die met zijn akkordeon 
tot in de verste uithoeken jongeren 
deed ,,zingen". Nu orkestreerde Ro
sette Vanacker deze Vlaamse volks
liederen ter begeleiding van de sa
menzang door het Westvlaams Ak-
kordeonorkest o.l.v. dirigent André 
Berten. De volksdirigenten zijn Hil-
mer Verdin en Bert Peeters. 

Troubadour Herman Elegast 

Dit jaar wordt ter animatie opnieuw 
beroep gedaan op Drumband en Ven-
delgroep ,,Uilenspiegel" o.l.v. Willy 

De Troyer, assistent van regisseur 
Bert De Wildeman, stichter-direkteur 
van het Westvlaams Theater Antigo-

In dezelfde lijn zingt troubadour 
Herman Elegast eigen lied en mee-
zinglied. In dit Gantoisjaar worden 
ook de Vlamingen van ,,over de 
schreve" verwacht zoals de volks
kunstgroep ,,De Belleduveltjes" uit 
Belle in Frans-Vlaanderen. Tenslotte 
zijn er de liederen door streekompo-
nisten als Daniël Clement (Heuvel
landlied) en Prosper Van Eechaute 
(Bezemlied) en vooral in dit herden
kingsjaar op teksten geïnspireerd 
door Jozef Simons (,,Eer Vlaanderen 
vergaat") en Ernest van der Hallen 
(,,De wind waait"). 

Iets voor vakantiegangers en andere mensen 

Guldensporen te Blankenberge 
Op zaterdag 9 juli om 17u. wordt er 

verzameling geblazen aan het stand
beeld van Sterken Dries aan de Vuur
toren. 

Na het neerleggen van een 
bloemenkrans ter nagedachtenis van 
de op zee gebleven vissers en het 
zinen van de Vlaamse Leeuw wordt 
daar gestart met de Guldensporen-
wandel- en fietstocht. De lengte van 
het fietsparcours bedraagt 16 km, de 
wandeltocht 6 km. Het eindpunt is 
gelegen bij de opslagplaatsen van de 
BVBA Van Oost, Scharebrugstraat 

225, waar de rest van het programma 
wordt afgewerkt. 

1e Guldensporenloop 
Om 19u. is er de eerste Guldenspo

renloop voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. Er is een 800 meter lange om
loop uitgestippeld in de Lega-wijk en 
er wordt gelopen in 2 kategorieën: 8, 
9 en 10 jaar start om 19u. en 11-12 
jaar met start om 19u.15. 

ledere deelnemer ontvangt bij de 
aankomst een aandenken en een 

drankje. De eerste drie van de 4 
reeksen krijen daarenboven een Gul
den Spoor. De deelnemingsprijs be
draagt 20 fr. Alle deelnemers zijn 
verzekerd en het Vlaams Kruis staat 
in voor eventuele verzorging. 

Om 19U.30 begint dan de eigenlijke 
Guldensporenviering. De toegang is 
gratis, maar wie wil visproeven moet 
wel 120 fr. betalen. Kaarten hiervoor 
zijn te verkrijgen bij de bestuursleden 
van het Davidsfonds, bij de medewer
kende verenigingen of bij C. Vergau-
wen-Boute, Zuidlaan 52 (41.80.13). 

Op zondag 10 juli om IOu.30 wordt 
er in de Sint-Antoniuskerk een eucha
ristieviering gehouden ter gelegen
heid van de Vlaamse feestdag. 

Beviaggingsaktie 
In het kader van de steeds uitbrei

dende regionalisering van ons land is 
het zeker gepast dat op iedere vlag
gende huisgevel, ook de vlag van 
onze Vlaamse gemeenschap terug te 
vinden is. Leeuwevlaggen zijn op be
stelling te verkrijgen bij Steven Ver-
gauwen, Serg. de Bruynestraat 45 
(41.80.13). Het basismodel (katoen
polyester, 1 m50 op 1 m50) kost 600 fr. 
maar ook andere modellen zijn ver
krijgbaar. 

Alle info bij S. Vergauwen, S. De 
Bruynestraat 45, te 8370 Blankenber
ge (050/41.80.13). 

Tweede autozoektocht 

Voltreffer te Deerlllk 
De onlangs gehouden 2de familiale 

autozoektocht t.v.v. gehandicapten, 
minderbedeelden, en mensen van 
het rustoord H. Familie te Deerlijk, 
werd een groot sukses. 

Winnaar werd: Patrick Verstaan uit 
Deinze voor Els Debaere uit Deerlijk 
en Bernard Vancauwenberhe uit An-
zegem. 

Op de foto ziet u de trotse winnaars 
(kleurentelevisie) met de organisato
ren van de zoektocht en enkele be
stuursleden: vinr. Janneke Verbrug
ge, Bernard Verschuere, Hans Le-
mayeur, André Eylenbosch, de geluk
kige winnaar Patrick Verstaen, Dirk 
Demeurie (voorzitter VU-Deerlijk) en 
Guido Verhoeve (algemeen koördina-
tor van de zoektocht). 

VU-Roeselare-Tlelt: 

Geen radloaktlef afval In onze bodem 
De arrondissementele raad van de 

Volksunie Roeselare-Tielt was op 22 
juni 1988 in vergadering bijeen en 
nam kennis van de zones voor het 
gebeurlijk opslaan van laag radioak-
tief afval, zoals dit werd voorgesteld 
In een voorstudie van de Nationale 
Instelling voor Radioaktief Afval en 
Splijtstoffen (NIRAS). 

De raad stelt vast dat deze zones 
gelegen zijn in West-Vlaanderen en 
voornamelijk gekoncentreerd zijn in 
het arrondissement Roeselare-Tielt. 

De raad wijst erop dat 

1. het hier gaat om een dichtbevolk
te streek en gebied, die zeer waarde
vol zijn voor landbouw, toerisme en 
de natuur. 

2. een zone aangeduid buiten ons 
arrondissement (nl. Beernem) een 
waterwinningsgebied is dat instaat 
voor de bevoorrading van een gedeel
te van ons arrondissement. 

3. de kwaliteit van het grondwater 
in ons arrondissement reeds fel be

dreigd is door onder meer het teveel 
aan mest dumping. 

De raad vraagt daarom aan de 
bevoegde overheden andere alterna
tieven te zoeken voor de verwerking 
van het radioaktief afval en andere 
veiliger plaatsen voor het opslaan van 
dit afval en dringend werk te maken 
van de ontwikkeling van alternatieve 
energiebronnen en van een politiek 
van rationeel energiebeleid. 

Zitdag-regeling voor Guido Van In 
Samen met de verhuizing van een 

aantal stedelijke diensten naar het 
nieuwe administratief centrum ,,Brug
se Vrij", koos Guido Van In als Brug
se schepen voor Sociale Zaken en 
Ontwikkelingswerk, definitief kantoor 

bij zijn dienst: Blinde Ezelstraat 1, 
8000 Brugge, tel. 050/44.82.51. De 
ontvangsturen zijn bepaald op maan
dagvoormiddag van 11 tot 12u., don
derdagnamiddag van 16 tot 17u.30. 

Met minister Hugo Schiltz 

11-jullfeest te Kortrijk 
Op zondag lOjulie.k. van11u.30af 

organiseert de VU-Entiteit Kortrijk 
haar jaarlijks 11-jullfeest, ditmaal in 
de Gwijde van Namenstraat te Kort
rijk. 

Na de suksesrijke uitgave van de 
vorige jaren, o.m. te Beïlegem en te 
Heule, wenst de VU deze traditie in 
ere te houden. 

De VU-Entiteit Kortrijk vergast alle 
leden, sympathisanten en hun fami
lie, vrienden en kennissen op een 
gezellige namiddag in familiaal ver
band. 

Op het programma: (van 11u.30 
af) 

— aperitief 
— reuze-barbecue 
— gevarieerd namiddagprogram

ma met o.m. Sinksenbruid uit Veurne 
en een doedelzakspeler 

— Gastspreker: Hugo Schiltz, vice 
eerste minister 

— bekendmaking van de VU-lijst: 
de kandidaten voor de VU-lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 9 
oktober e.k. zullen aan de pers en 
aan het publiek voorgesteld worden. 

zmMuqi 
D 50-jarige sociaal assistent, met 
ervaring aan o.a. R.U.G. en 
P.M.S.centra, met ruime kulturele be
langstelling, viertalig, zoekt werk als 
sociaal assistent te Brussel of in de 
driehoek Brussel-Asse-Halle. Voor 
inl. tel. naar het kabinet van staatsse-
kretaris Valkeniers 02/513.83.00, 
post 311. 

D 26-jarige gehuwde vrouw, volledi
ge humaniora, kennis van dactylo, 
tweetalig en kennis van Engels, met 
ervaring, zoekt werk als bediende in 
Brussel of ten westen van Brussel. 
Voor inl. tel. naar het kabinet van 
staatssekretaris Valkeniers 02/ 
513.83.00, post 311. 

• 35j. gehuwde dame met 3 kinderen 
van 10, 8 en 7j. oud, zoekt een 
betrekking in de streek van Halle, 
Pepingen, Lennik of St.-Pieters-
Leeuw als huishoudster of hulp in 
keuken of onderhoud. Voor inl. zich 
wenden tot staatssekretaris-burge-
meester dr. J. Valkeniers, tel. 02/ 
569.16.04. 

Toegangsprijs: 300 fr. voor volwas
senen en 200 fr. voor de kinderen. 

De VU-Entiteit Kortrijk roept alle 
aanwezigen op om ook aan de Gul-
densporenoptocht en het Guldenspo-
renzangfeest deel te nemen. 

WEST-VL. 
JUNI 
30 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u.30: De 
Vlaamse bejaardentehuizen: hemel 
of hel?. Org.: Welzijnszorg W.VI. 
JULI 
2 ASSEBROEK: 3de Treffuif in res
taurant ,,'t Leitje", voor alle Trefpunt-
sympatisanten. Deuren om 20u.30. 
Kaarten 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. 
5 GISTEL: 11-juliviering met Volk-
sanger Johan van den Berge en gast
spreker Bob Vanhaverbeke. In feest
zaal van het St.Godelievekollege. In
kom 100 fr., wk. 80 fr. Org.: VVVG-
Gisel en DF-Gistel. 
6 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: Geneti
sche afwijkingen bij de mens: hoe ver 
staat het onderzoek. Om 19u.30: Oud 
worden en intellektuele aftakeling. 
Org.; Welzijnszorg W.VI. 
7 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u.30: De kin-
denwens van kinderloze echtparden. 
Org. Welzijnszorg W.VI. 
8 IZEGEIM: Vlaams Huls, vanaf 
20u. vijfde kaarting. Ook op 10 juli 
vanaf lOu. Org.: Kaartersklub 
Vlaams Huis. 
9 VER-ASSEBROEK: 11-juli-vie-
ring. Om 18u.30 eucharistieviering. 
Om 19U.30 Receptie in 't Leenhof met 
gelegenheidstoespraak door e.h. 
Vranckx. Om 20u.15 Barbecue en 
gezellig samenzijn. Deelnameprijs: 
300 fr. (3 gangen + 2 konsumpties); 
kinderen tot 8j. 90 fr. Inschrijven bij 
bestuursleden van DF-Ver-Asse-
broek. 
9 IZEGEIVI: 11 juli-viering. Om 
16U.30. Org.: Stedelijke Kulturele 
Raad. 
10 IZEGEM: Vlaams Huis, om 
13u.30 start wandeling te Beselare 
o.l.v. L. Theunis. Org.: Wandelklub 
Vlaams Huis. 
10 DEERLIJK: Jaarlijkse 11 juli-vie
ring. Varken aan het spit. Op het 
Gaverdomein. Volwassenen 300 fr., 
kinderen 150 fr. Inschrijven bij A. 
Eylenbosch (71.61.40) of D. Demeu
rie (71.88.02). Org.: VU-Deerlijk. 
10 KORTRIJK: 20u. Nationaal Gul
densporen-Zangfeest in de Stads
schouwburg, met strijdrede door Ri
chard Cells (voorzitter AhlZ). Animatie 
door Herman Elegast en Westvlaams 
Accordeonorkest. Regie: Bert De Wil
deman. 
11 IZEGEM: 11 juli-viering. H. Mis 
in Paterskerk met homilie door C. 
Moeyaert. Om 20u. in auditorium, 
feestavond met rede door K. de Meu-
lemeester. Om lOu. Beiaardkoncert 
met Frank Deleu. Om 11 u. receptie in 
Stadhuis door Stadsbestuur. 

Hugo Schiltz in Brugge 
Op maandag 4 juli is niemand min

der dan vice-eerste minister Hugo 
Schiltz in Brugge te gast, en dit op 
uitnodiging van het arrondissemen
teel VU-bestuur. 

Hij komt er spreken over de nood
zakelijke aanwezigheid van de Volks
unie in de regering. Bedoeling is dat 
de aanwezigen na de uiteenzetting 
ruimschoots de kans krijgen om met 
de minister in debat te treden. 

Inleider is arrondissementeel voor
zitter Luc Grootaerdt, terwijl joernalist 
Pol Van Den Driessche als gespreks
leider zal fungeren. 

De konkrete afspraak is maandag 
4 juli om 20.30 uur in de fraaie boven
zaal van de Brugse Hanze in de 
Steenstraat 96 te Brugge. Alle geïnte
resseerden zijn welkom. 

Kantoor van Notaris Louis VANDE PUTTE, 
te Brugge, 

Spiegelrei, 17. Tel. (050) 33.58.50 
OPENBARE VERKOPING VAN: 

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

Koop 1: Een perceel LANDBOUWGROND, aan de Bruggestraat, 
gekadastreerd in de sektie G nummer 582/E, groot: 98 a 71 ca. 
Koop 2: Een perceel LANDBOUWROND, met uitweg naar de Brugge
straat, langs en achter de school van O.L.Vrouw ten Bunderen, gekada
streerd in de sektie G nummer 580/C en 581/H, samen groot: 77 a 45 ca. 
Beide kopen zijn in seizoenpacht gegeven tot 15.11.1988. 
Op beide kopen rust een jachtrecht tot 30.6.1990. 
ENIGE ZITDAG: Dinsdag 5 juU 1988, om 15 uur in café „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 huwelijkskontrakt of in het bezit van een behoorlij
ke volmacht. 
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Vlaams Zomerfeest te Izegem 
VU-lzegem, Vujo-lzegen, FVV-lze-

gem, VVVG-lzegem, Wandelklub 
Vlaams Huis, Kaartersklub Vlaams 
Huis en Voetbelklub Vlaams Huis or
ganiseren opnieuw hun Vlaams Zo
merfeest, en wel op 19, 20 en 21 
augustus 1988. 

Programma. 
Vrijdag 19 augustus 
17u.. Bar open. 
20u.' Interverenigmgenkwis. Muzi

kale animatie met Pieter Derieuw. 

Zaterdag 20 augustus 
14u : Bar open. 
15u Gezinsfietstocht 

20u.. Avondfeest met The Crook 
Town Jazz Band. Kaarten: 120 fr. — 
voorverkoop 100 fr. 

Zondag 21 augustus 
lOu.' Bar open 
11u : Muzikaal aperitief met Pieter 

Deneuw. 
13u ; Reuzebarbecue (vooraf in

schrijven) 
14U.30' Animatie voor de kinderen. 
16u.: Spel zonder grenzen Optre

den van de drumband van de Padvin
ders van Sint-Joris 

Het feest aat door m Domein De 
Gussem, Sasstraat 10 te Izegem-
Kachtem 

Kuijpers in Brugge 
Het 11-juli-komitee van de stad 

Brugge heeft niemand minder dan 
Europarlementslid Willy Kuijpers ge
vraagd om op de vooravond van de 
Vlaamse feestdag de gelegenheids
toespraak te houden. 

Deze dag heeft in Brugge altijd iets 
biezonders. Bijna zeven eeuwen ge
leden was deze stad immers de 
woonplaats van twee topfiguren tij
dens de memorabele slag der Gulden 
Sporen en tot op vandaag prijken zij, 
weliswaar m brons, op de Markt. 

Zondagavond 10 juli om 18 uur 
worden alle Vlaamsgezinden ten 
stadhuize ontvangen en voor dit jaar 
heeft het organiserend komitee o.l.v. 
Mare Boey dus Willy Kuijpers bereid 
gevonden om de korte toespraak te 
houden. Nadien is er de traditionele 
kransneerlegging aan het dubbel
standbeeld van Breydel en De Co-
ninck, met daaropvolgend het avond
feest op de Burg. Aan dit laatste 
nemen behalve het koperkwintet Di
vertimento ook Will Ferdy en de dans
groep Aglaja deel. 

In het kader van de 11-juli-viering te 
Brugge grijpt voorts ook de Brugse 
Mettentocht plaats, evenals de twee
de Gulden-Sporen-Marathon. 

Wi\ 

LIMBURG 
JULI 
9 BREE: 11-juli-herdenking Om 
17u Eucharistievienng m St.Mi
chielskerk. Om 18u. feestzitting met 
koncert door K H. De Verenigde 
Vrienden en feestrede door dr van 
Egeraat, in de binnentuin van het 
Ontmoetingscentrum. Slotwoord door 
Jaak Gabnèls. Om 20u. Bal van de 
burgemeester in feesttent op Vrijthof 
10 HERK-DE-STAD: Guldenspo-
renviering in domein ,,Olmenhof" 
Om lOu eucharistievienng. Om 11 u. 
feestrede door Sooi Daems. Samen
zang o.l.v H. Adams. Org.: Vlaams 
Kring Herk-de-Stad 

10 NEEROETEREN: 11 Juli-vienng 
op ,,De Borg" Om 15u. Optreden K. 
Harmonie De Voortgang, St.Jozefs-
feinfare 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 

Op 11 juli-
herdenking 

Dr. van Egeraat 
te Bree 

De 11 juli-viering op 9 juli te Bree 
aeiooft opnieuw een treffer te worden, 
e meer daar de eminente Vlaamsge-
jinde dr. L. van Egeraat werd aange-
jocht om de feestrede te houden. 

Hier het programma: 
Om 17u.: eucharistieviering in de 

St.-Michielskerk. 
Om 18u.: feestzitting met koncert 

door de Koninklijke Harmonie ,,De 
Verenigde Vrienden" en feesttoe-
spraak door dr. L. van Egeraat, in de 
binnentuin van het Ontmoetingscen
trum. Slotwoord door onze burge
meester J. Gabriels. 

Om 20u.: Bal van de burgemeester 
in de feesttent op het Vrijthof. 
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25 jaar bij Vlaanderen 

11 juii te Voeren 
De 11-juliviering gaat door in ,,Het 

Veltmanshuis", kultureel centrum 
van de Vlaamse Gemeenschap te 
Sint-Martens-Voeren (Paviljoen) op 
zondag 10 juli 1988 om 14u 30. 

Deze feestelijke 11-julivienng wordt 
georganiseerd door de Gemeentelij
ke Kulturele Raad van Voeren i s m 
het kultureel centrum van de Vlaamse 
Gemeenschap ,,Het Veltmanshuis" 
en Davidsfonds Voeren. 

Verder werken hieraan mee: het 
zangkoor van Moelingen, de Ijzerbe
devaartwerkgroep Voeren, het 
Vlaams Overlegkomitee van de Voer
streek, de VVV ,,De Voerstreek", de 
vzw ,,Opbouwwerk Voeren", de 

Vlaamse Volksbeweging, leerlingen 
van de Rijksmuziekakademie van 
Voeren, de judoclub en tal van losse 
medewerkers 

's Anderendaags, 11 juli dus, is er 
om 20 uur in het Paviljoen te Smt-
Martens-Voeren een gezellig samen
zijn Samen drinken, samen zingen 
en samen dansen .. 

Voor u speelt die avond oud-Voere-
naar Raymond Huynen, een tovenaar 
op het elektronisch orgel i Inkom gra
tis. 

Een wel biezondere viering nu dit 
jaar Voeren 25 jaar officieel bij Vlaan
deren hoort 

Guldensporenvlering te Herk-de-Stad 
Het Davidsfonds en de Vlaamse 

Knng organiseren traditiegetrouw de 
11 juli-viermg te Herk-de-Stad. De 
viering vindt plaats in het unieke ka
der van het domein ,,Olmenhof" Om 
lOu staat er een euchanstieviering 
op het programma, die opgeluisterd 
wordt door de harmonie Sint-Martinus 

en door het Jeugdkoor van Donk. 
Omstreeks 11u. zal gastspreker Sooi 
Daems een feestrede houden De 
samenzang gebeurt o I v. dingent H. 
Adams zodat deze Vlaamse feestdag 
waardig afgerond wordt En voor de 
aanwezigen hebben de organisato
ren nog een verrassing in petto .. 

FVV-TessenderIo bezoekt Keulen 
Op zaterdag 2 juli beoekt FW-

Tessenderlo de stad Keulen. Het pro
gramma ziet er uit als volgt. 

Vertrek. Engsbergen om 6u.45 
(Chalet), Tessenderio om 6u 55 (Vis
markt). 

Voormiddag- geleid stadsbezoek 
met inbegrip van de Dom (3 uur). 

Middagmaal: vrij. 
Namiddag: ofwel gezamenlijk be

zoek aan Wallraff-Richartz-muzeum 
(1 der Duitse top musea, pas sinds 
1986 open), ofwel vrij winkelen, luie
ren of terrasjes doen. 

Thuiskomst rond 21 uur 

Prijs: 650 fr. (inbegrepen busreis 
en gids voor stadswandeling), te beta
len bij de inschrijving. 

Alle inlichtingen bij- Irene Camps, 
Sparrenweg 82, tel. 31.20.79; Lieve 
Kenens, Sparrenweg 87, tel 
31 15.40; Thérèse Gobert, Dieste-
straat 3, tel 66.10 80. Nicole De 
Bruyn, Biesdelle 59, tel 66 34.12; 
Marie-Thérèse Janssen, Baal 5, tel. 
66.21.52; Greetje Henkens, Proces
sieweg 12, tel 66.24.85 en Lily Pais, 
Kerkstraat 23, tel. 66.18 45 

Ruiterkamp voor 
beginnende ruitertjes van 
7 t/m 15 jaar (Juli/Aug.'88) 
Kasteel hoeve Litzberg 
Hoeveweg 145 
3650-DILSEN-Lanklaar 
tel. 011/65.75.65 (Mevr. Gus-
senhoven-lwanicki Hedwige) 
prijs: van zondagav. tot zaterdag
namiddag: 5.000 Fr alles incl. 
info op hogervermeld adres. 

ymmmi 
'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u. Maandag gesloten 

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 verhuring 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 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
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 
Ferenczl 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 

typo - ofTset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, 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 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

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 

Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aaibt 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEIVl 9471 

Leopoldsiraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames heren- en kinderkleding 
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Ludo De Schryver, pedagogisch direkteur van De Hoge Rielen 

„Hier is de naciit nog éclit donicer" 
KASTERLEE - Deze week is het weer zover: 

horden vakantiegangers ontvluchten ons heimatje 
op zoek naar een straaltje zon. Kinderen op de 
achterbank, de surfplank op het dak, de hond bij oma 
en opa en liters zonnebrandolie in de koffer. Toch 
neemt lang niet iedereen deel aan de grote karavaan 
naar de zuiderse goudgele stranden, duizenden 
jongens en meisjes duiken voor enkele weken onder 
in onze kempische bossen... 

FIETSEN op de heide en hos
sen in de bossen, waar kan 
dit beter dan in het domein 

de Hoge Rielen in Kasterlee? 
De Hoge Rielen was een Bris 

militair domein, 230 ha groot. In 
1975 werd het eigendom van de 
Vlaamse Gemeenschap. De oor
spronkelijke bedoeling om dit do
mein in te richten als nationaal 
kampeercentrum ten behoeve 
van het Vlaamse jeugdwerk, 
werd vrij vlug verruimd. Het werd 
een verblijfcentrum waar alle 
groepen uit de brede waaier van 
het socio-kulturele werk terecht 
kunnen. 

WIJ: Is het beheer van de 
Hoge Rielen volledig In handen 
van de Vlaamse Gemeen
schap? 

L. De Schryver: „Neen, op 18 
februari 1977 werd het beheer 
overgedragen aan de vzw Alge
mene Dienst voor Jeugdtoeris-
me. Deze vzw is in feite een 
uniel(e formule: overheid samen 
met het vrije jeugdwerk beheren 
dit domein dat eigendom is van 
de Vlaamse Gemeenschap. De 
opdracht van de vzw is veelom
vattend: dit enorme domein be
heren volgens de principes van 
een goed en rendabel gerund 
bedrijf (dat betekent ondermeer: 
aankoop- en pesoneelsbeleid, 
bepaling van de bedrijfstarieven, 
maatregelen om het domein kind
en natuurvriendelijk te laten ont
wikkelen), maar ook adviezen for
muleren voor de overheid i.v.m. 
de infrastruktuele uitbouw en de 
inrichting van de gebouwen. 

Het kontrakt met de minister 
zegt dat we zelffinancierend moe
ten zijn. De investeringen voorde 
gebouwen en voor het onderhoud 
zijn ten laste van de gemeen
schap, omdat er ook een belang
rijke pedagogische doelstelling 
aan de grondslag ligt van dit 
domein die maakt dat die investe
ringen niet door het beheer kun
nen gedragen worden. 

Levend leren 
WIJ: Wat zijn die pedagogi

sche doelstellingen? 
L. De Schryver: ,,De doelstel

lingen liggen hierin vervat: we 
willen groepen een komfortabel 
verblijf aanbieden temidden van 
een nog genietbaar natuurge
bied. 

De voorbereidingen van het be
geleidingsaanbod voor klas- en 
jeugdgroepen is momenteel vol
tooid, zodat wij klaar staan om 
groepen een programma aan te 
bieden. Het zijn projekten die de 
natuur als uitgangspunt hebben, 
maar waar evengoed taal, wis
kunde als ekspressie aan bod 
kan komen. Bovendien kunnen 
we ook op een specifieke vraag 
van een groep een begeleidings
aanbod uitwerken. 

De pedagogische methode die 
we hanteren is gesteund op de 
principes van het ,,Levend Le
ren": vertrekkend van de waar
neming van wat werkelijk aanwe
zig is, ingaan op de zelfaktiviteit 
van de kinderen. Het is ons om 
beweging te doen, goed leren 
kan niet alleen stilzittend." 

EEN 
STERK 
STAALTJE 

AAN 
MOGELIJKHEDEN 

• \(,pavi\)oenen voor 13, !7, 26, 36, 40, 45, 52, 
o/ 70 personen, compleet met ingerichte keu 
ken, eetzaal en dagverbfi//, soms meerdere ver 
gader- ol speelruimten, slaapkamers (2,4 ol 6 
personen j, ol slaapzalen, hygiënisch sanitair, 
warme stortbaden, badkamer * Een jeugdho 
tel, zov/el voor groepen als voor individuele 
verbhjvers • Voor vergader-studie-ol kursus-
groepen werd een speciaal gebouw geconci
pieerd de vergadenuimten "De Rul" (2 zaal
tjes voor 20 personen, een voor 80, een voor 12) 
• Teiater 300 zitplaatsen, grote vrije ruimte, 
proiectiecabme » SPORTHAL en SPORTVEL 
DEN * SPEEL en BEHENDIGHEIDSWIN • 
Een restaurant, een herberg en een winkel • 17 
kampeergronden voor kleine, grote en heel 
grote groepen, telkens een eigen sanitair ge
bouwtje met wasbekkens, loilelten en warme ol 
koude stortbaden • 

Heel deze inirasiructuur ligt verspreid over een 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • l ^ ^ ^ ^ ^ ^ H rustig natuurgebied 230ha groot' 

DE PEDAGOGISCHE DIENST van de Hoge Rielen, biedt een schitterend belevingspro
gramma aan een vijltalprojecten "levendleren", een avonturometei, 13 bosateliers, een 
vakkenstage voor normaalscholen (vraag gratis de nieuwe lolder van het "pedagogisch 
aanbod" aani 

Molenstraat 62 2460 Kasterlee Tel 014.555 770-555 976 

De Hoge Rielen, een sprookje voor kinderen en voor groot geworden 
kinderen met heimwee naar het sprookje. 

WIJ: Welke taak Is er hier 
voor de pedagogisch direkteur 
weggelegd? 

L. De Schryver: ,,Naast mij is 
er hier ook een administratief di
rekteur werkzaam, die vooral 
voor de rekeningen en het bijhou
den van de begroting zorgt. Van 
in het begin heeft men gewild dat 
er een belangrijke inbreng zou 
zijn vanuit het jeugdwerk, bij het 
beheer van dit domein. Ik kom uit 
de Scoutsbeweging, dat had 
evengoed een andere jeugdbe
weging kunnen zijn, maar men 
heeft dus iemand uit het jeugd
werk gekozen om er voor te zor
gen dat de waarden van het 
jeugdwerk hier op zoveel moge
lijk vlakken zouden vertaald wor
den. Dit gaat van het mee beden
ken van een bouwprogramma tot 
het mee uitwerken van de admini
stratie en het onthaalsisteem. 
Ook met de dienstverlening aan 
de groepen heb ik de handen vol. 
Vandaar de titel Pedagogisch Di
rekteur, om aan te duiden dat wat 
het jeugdwerk wi,l hier in alle 
facetten doorsijpelt." 

WIJ: U hebt het steeds over 
groepen, komen individuen 
hier dan niet? 

L. De Schryver: ,,Individuele 
bezoekers zijn hier welkom, maar 
we richten ons daar niet op. Als 
we deze mensen kunnen onder
brengen binnen de bestaande ak-
kommodatie, bvb. kamperend of 
in het jeugdhotel, dan mogen die 
gerust binnen. Indien we ons wer
kelijk tot individuele bezoekers of 
gezinnen zouden richten, zou dit 
een wijziging van de infrastruk-
tuur van het domein met zich 
mee kunnen brengen, die schade 
aan de natuur kan veroorzaken. 
De behoefte van families of indivi
duele bezoekers zijn groter en 
van een andere aard dan die van 
groepen. Een voorbeeld, wij heb
ben hier na tien jaar nog steeds 
geen wegverlichting aange
bracht, ondanks sommige ver
zoeken. Dit maakt het de Hoge 
Rielen nog één van de weinige 
domeinen in Vlaanderen is waar 
de nachten nog écht donker 
zijn." 

Betaalbaar 
WIJ: Ook buiten de zomerva

kantie is het domein toeganke

lijk? Is dit een tegemoetkoming 
naar de scholen toe? 

L. De Schryver: ,,Helemaal in 
het begin heeft men eraan ge
dacht het domein slechts twee 
maanden open te stellen, om een 
zo goed mogelijke akkommodatie 
te kunnen verzorgen. Een zéér 
grote groep van onze bezoekers 
zijn jongeren uit het jeugdwerk 
maar ook bijzonder veel scholen. 
In de jaren 60-70 hadden zowel 
de vertegenwoordigers van het 
jeugdwerk als de betrokken amb
tenaren van de dienst Jeugdwerk 
op het ministerie gemerkt, dat er 
in Vlaanderen heel wat tekort was 
aan infrastruktuur voor de jeugd. 
Die werd in bepaalde mate aan
geboden door de privé-sektor, 
maar dat waren vaak minder
waardige akkommodaties, bo
vendien verhuurd aan een be
paalde kostprijs. Onze bedoeling 
was dan ook het beste aan te 
bieden tegen een betaalbare 
prijs. Alsde privéhuizen of de in
frastruktuur die verhuurd wordt 
door het jeugdwerk. We zitten in 
dezelfde prijzenklasse. We zijn er 
niet op uit om anderen weg te 
konkurreren." 

WIJ: Wat zijn zoal de moge
lijkheden voor groepen die hier 
komen? 

L. De Schryver: ,,Wij kijken 
steeds naar de noden van de 
groepen. Neem nu bijvoorbeeld 
de scholen, daar hebben we spe
cifiek ontworpen paviljoenen 
voor, hetzelfde voor de vormings-
groepen. Er zijn ook min of meer 
eenvoudige paviljoenen die eer
der geschikt zijn voor de jeugd
verenigingen. Er zijn aangepaste 
gebouwen waar groepen families 
terecht kunnen. Ook mindervali
den en psychiatrische patiënten 
komen hier naar toe. Vorig jaar 
lag het aantal gehandikapten dat 
het domein bezocht rond de ne
gen procent, hetgeen toch meer 
dan het dubbele is van de popula
tie van de gehandikapten in 
Vlaanderen. 

Maar er is méér: de sportak-
kommodatie werd uitgebouwd 
(met als sluitstuk de sporthal die 
nu voltooid wordt). Er is ook een 
restaurant en een herberg, waar 
groepen terecht kunnen. Je kan 
ook zelf koken want de meeste 
paviljoenen zijn uitgerust met een 
keuken. Belangrijk is ook dat we 
nu over een teater beschikken 

dat multifunktioneel gebruikt kan 
worden, dus niet alleen voor op
tredens of toneel maar ook voor 
voordrachten of kongressen, 
enz... 

Het is zo dat de groepen zelf 
aktiviteiten kunnen inrichten in dit 
teater, maar daarnaast hebben 
we wel een eigen beperkt pro
gramma-aanbod gerealiseerd. 
We hebben ook een pedagogi
sche dienst opgericht om ervoor 
te zorgen dat groepen die het 
domein pedagogisch willen be
nutten, hierin gehopen worden." 

Andere maten 
WIJ: Hoeveel volk kan U hier 

herbergen? 
L. De Schryver: „Als hier ge

lijktijdig tussen de duizend en de 
tweeduizend mensen verblijven 
merk je dat nauwelijks, de gebou
wen zijn zo breed uitgezaaid dat 
je zelden andere gasten tegen
komt. In 1986 boekten we zo'n 
106.633 overnachtingen waarvan 
86.659 in de gebouwen en 
19.974 op de kampeergronden." 

WIJ: Zoveel volk over de 
vloer, of beter over de heide, 
tast dat de ongereptheid van de 
Hoge Rielen niet aan? 

L. De Schryver: „Die duizend 
tot tweeduizend mensen zijn er 
gelukkig niet dagelijks. De kans 
zou dan inderdaad groot zijn dat 
we de natuurlijke omgeving aan
tasten. Dit domein is eigenlijk de 
uitwerking van de gedachte uit de 
jaren 60-70 rond omgaan met 
natuuren verantwoordeekologie. 
We proberen dit een beetje in de 
praktijk om te zetten zonder er 
grote teorieën over te verkondi
gen. De ondertitel „je andere na
tuur" heeft daar wel mee te ma
ken. " 

WIJ: Bots je met zulke idea
listische opvattingen niet met 
de burokratie? 

L. De Schryver: „De samen
werking met de overheid staat 
teoretisch op punt, de samenwer
king tussen de dienst Jeugdwerk 
van het ministerie en het domein 
is uitstekend. Wat de jongste 
twee jaren stroever verloopt is de 
opvolging van dossiers betreffen
de de infrastruktuur. Iedereen die 
gehoopt had op de totstandko
ming van een groot ministerie 
voor de Vlaamse Gemeenschap, 
goed gerund zoals men steeds 
vooropstelde, zal toch wel wat 
ontgoocheld zijn. Ik denk niet dat 
we hier met onwil hebben te ma
ken, maar dat het eerder aan de 
lange administratieve weg die elk 
dossier, hoe gering ook, moet 
aflegen alvorens het uitgevoerd 
wordt. Naar de toekomst toe is 
het erg belangrijk dat de infra-
struktuurwerken worden opge
volgd. We zitten nu in ons elfde 
werkjaar, in het begin is alles 
mooi en nieuw, onze belangrijk
ste opdracht is nu dit domein en 
de gebouwen goed in orde te 
houden. Wij moeten dagelijks 
een produkt aanbieden aan de 
klant, als de medewerkers nu 
voortdurend moeten vaststellen 
dat dit of dat niet in orde is, dan 
dreigt dit op een zekere ontmoe
diging uit te lopen. Hopelijk komt 
hier spoedig verandering in!" 

{t.s.) 
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