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N looms Notionoal Weekblad 6C§J 

,,Als een overtreding in woorden van de ministeriële deontologie al tot sanktionering leidt, 
dan moet, om de verhoudingen in acht te nemen, bij daadwerkelijke overtredingen de 

minister meteen de laan uitgestuurd worden. (...) Maar zo te zien bestaan er in dit land nog 
steeds twee maten en twee gewichten en... vormen Wallonië en België voor de Vlamingen 

tot nader order nog steeds een probleem." 
(Kommentator Stefan Huysentruyt in de Financieel Ekonomisciie Tijd van woensdag 13 juli 1988) 

Unitaristen 
trekken noodrem 

Het lijkt er inderdaad op dat sommige invloedrijke krachten 
een operatie „Beschadig de Volksunie" hebben ingezet. Het 
minste incident wordt mateloos opgeschroefd, de kleinste lapsus 
komt op de frontpagina, elke verdachtmaking wordt meteen 
omgezet in een kwasi veroordeling en bepaalde uitspraken 
krijgen zelfs koninklijke belangstelling. De aanvallen komen 
uit verschillende richting. De zenuwen van de Volksunie-leiding 
worden wel biezonder erg gekweld en het zal nogal wat zelfbe
heersing vergen om deze dagen ongeschonden door te komen. 

Vooreerst is er de kritiek uit de eigen rangen, of in de 
onmiddellijke buurt daarvan. Een aantal Vlaams-nationalisten 
en andere Vlaamsgezinden hebben hun ongenoegen over het op 
stapel staande projekt tot omvorming van de staat publiek 
kenbaar gemaakt. Alhoewel zij erkennen dat er nu een wel erg 
grote stap vooruit wordt gezet in de richting van een autonomer 
Vlaanderen, menen zij dat er te veel negatieve punten vervat 
zitten in de diverse wetsontwerpen. Hun kritiek is niet helemaal 
onterecht. Geen van de verdedigers, ook wij niet. zijn blind voor 
een reeks onvolmaaktheden die vasthangen aan met name de 
regeling voor de randgemeenten. 

De keuze was nochtans eenvoudig. Ofwel greep men de unieke 
kans aan. Ofwel liet en laat men de boel gewoonweg verder 
rotten, waardoor alles bij het oude blijft. Sommigen zijn de 
mening toegedaan dat de Volksunie deze laatste „strategie" had 
moeten steunen. Gelukkig was het VU-kongres de mening 
toegedaan dat dit onverantwoord en een ernstige partij onwaar
dig is. De VU kon in de gegeven omstandigheden inderdaad 
geen vaandelvlucht te plegen, temeer omdat deze regering zich 
voorgenomen heeft de staatshervorming niet te willen loskoppe
len van de noodzaak om een echt herstelbeleid te voeren. 
Uitgerekend de Volksunie had de kiezer op deze noodzakelijke 
binding gewezen. 

De Volksunie heeft dan ook geantwoord op de risikovolle 
uitdaging van een tweede regeringsdeelname. Niet in het minst 
omdat zij gelooft in het revolutionaire van de geplande hervor
ming. Niemand kan immers loochenen dat deze staatsomvor-
ming de meest verregaande is die België ooit beleefde. Liefst 40% 
van de middelen worden straks naar de Gewesten en Gemeen
schappen doorgeschoven teneinde het indrukwekkende pakket 
bevoegdheden te kunnen overnemen van de centrale staat. 
Decennia eisten wij op IJzerbedevaarten, Zangfeesten en beto
gingen of ter gelegenheid van 11-juli-vieringen, VU-kongressen 
en soortgelijke manifestaties meer Vlaamse macht. Al die tijd 
riepen wij om de kommunautarizering van het onderwijs, de 
buitenlandse handel, het wetenschapsbeleid, de openbare wer
ken, het verkeer, enz... Nu de Volksunie in de regeringsploeg zit, 
kan deze buit eindelijk worden geroofd. Weliswaar met het 
gevaar dat we bij het stukslagen van de beschermende ruiten 
een snijwonde oplopen. 

Het grootste gevaar bestaat er echter in dat de bewakers van 
de Belgische eenheidsstaat zullen lukken in hun poging om te 
verhinderen dat die Vlaamse buit straks effektief wordt binnen
gehaald. Van bij het begin hebben zij zich verzet. Aanvankelijk 
bijna onzichtbaar maar nu dus heel nadrukkelijk keren zij zich 
tegen de aanwezigheid van de Volksunie in de regering. Deze 
unitaire krachten zetten alles op alles om vooralsnog te vermij
den dat deze staatshervorming eerlang gestemd wordt en uitvoe
ring krijgt. Binnen en buiten de regering staan zij op de remmen, 
en in ultieme gevallen trekken zij de noodrem. Hetgeen maan
dag gebeurde. 

Vice-eerste minister Schiltz is geen separatist, de Volksunie 
evenmin. Het is genoegzaam bekend dat de Volksunie opteert 
voor een ingrijpende aanpassing van de Belgische staat in 
konfederale zin. Toch heeft men een citaat uit de kontekst van 
een 11-juli-redevoering, die Schiltz hield voor VU-kaderleden en 
-militanten, gerukt en bewust verkeerd geduid. Wie de toe
spraak immers leest, merkt dat Schiltz aan de Vlamingen wou 
zeggen dat door deze staatshervorming een einde zal worden 
gemaakt aan de obstruktie vanwege België en/of Wallonië in het 
streven naar Vlaamse emancipatie. Niettemin werd het Hof 
ingeschakeld en de Belgicistische krant bij uitstek schreeuwde 
meteen om het ontslag van de VU-voorman. 

Het zal hierbij niet blijven. We mogen ons aan nog wel meer 
slagen, truukjes en maneuvers verwachten vanuit deze en 
andere kringen. Ook dit is niet nieuw. Er was een tijd dat ijveren 
voor meer Vlaamse zelfstandigheid zondig werd verklaard. 
Onlangs nog werden het behoud van de Belgische munt, het loon 
van de arbeider en het belang van het Belgisch grootkapitaal als 
tegenargumenten ingeroepen. Nu heet het dat de plichtenleer 
van dienaars van de koning werd geschonden. 

Eigenlijk zou dit amechtig gehuil vanwege de verdedigers van 
de Jakobijnse eenheidsstaat als muziek in de oren van Vlaams
nationalisten moeten klinken. Het wekt enige verbazing dat 
sommigen onder hen dit duidelijk niet op die manier interprete
ren. WIJ 

/ 

De liberale belastingshervorming 

„Morgen 
scheert men gratis" 

Belastingsverlaging is een thema dat al jaren tot 
het vaste politiek jargon van België behoort. Voor de 
verkiezingen van 81, 85 en 87 pakten de Vlaamse 
liberalen telkenmale uit met de vaste belofte om de 
belastingen drastisch te verlagen. ,,Niet U, maar de 
Staat leeft boven z'n stand" was een slogan die deze 
partij geen windeieren heeft gelegd. 

W IE deze woorden voor 
werkelijkheid nam is al
tijd van een koude ker

mis thuisgekomen. Tussen 81 en 
85 is de staat rustig boven z'n 
stand blijven leven, en waren het 
de burgers die een stevige duit in 
de zak van de fiskus mochten 
doen. De globale fiskale druk 
steeg van 43,3% van het BNP in 
1981 tot 46,0% in 1985. De twee
de rooms-blauwe regering skoor-
de al niet beter. In 1987 bedroeg 
de fiskale druk nog 44,8% van 
het BNP. De daling valt gedeelte
lijk toe te schrijven aan een daling 
van de opbrengsten uit de indi-
rekte belasting en een daling van 
de bijdragen aan de sociale ze
kerheid. 

Van enige fiskale verlichting 
tijdens de zes jaar dat de Vlaam
se liberalen het regeringsroer 
mee in de hand hielden was bij

gevolg geen sprake. Integendeel, 
de fiskale druk nam toe. Kan het 
ook anders? Hoe men het ook 
draait of keert, de wisselwerking 

tussen belastingen en overheids
begroting is direkt en onvermijde
lijk. Als men aan de ene kant van 
de balans een werkelijke en voel
bare belastingsvermindering wil 
toestaan, dan zullen aan de an
dere kant de inkomsten van de 
overheid dalen. Bij de huidige 
staat van de overheidsfinanciën 
betekent dit onvermijdelijk een 
toename van het begrotingste
kort. Tenzij ook de uitgaven van 
de overheid naar beneden wor
den gehaald. 

(lees door biz. 5) 

Vlaanderen 
op z n zomers 

Duizenden jongeren kamperen momenteel in bos en hei. 
We gingen eens praten met de verbondskommissaresse 
van het 75-jaar jonge Vlaams Verbond van Katolieke Scouts 
en Meisjesgidsen, Linda Boudry (bIz. 24). 

Op bladzijde 10 en 11 leest u enkele scouts- en gidsen-
herinneringen van VU-leden. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in, evenals scheld- en smaadbrie-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

ZAIRE 

Met verbazing heb ik het radio-
interview gehoord waarin de VU-mi-
nister voor Ontwikkelingssamenwer
king bi) de terugkeer van zijn Afrika-
reis zijn zienswijze over de mense-
nechten in Zaïre weergaf 

Indien de VU een fnsse en jeugdige 
wind wil laten waaien m het departe
ment Ontwikkelingssamenwerking en 
er haar vooropgestelde nieuwe en 
andere politieke kuituur tegenover de 
vroegere Belgicistische en affainsti-
sche aanpak ter zake wil stellen, zou 
minister Geens best het boek „Uitda
ging aan de Vlaamse meerderheid" 
van vice-premier Schiltz raadplegen, 
waar op biz 132-133 het volgende 
staat te lezen ,,Nog gevoeliger ligt 
voor ons de vraag wat betekent Zaïre 
voor de V lamingen ' Op het eerste 
gezicht gaat het om een belangrijk 
Afrikaans land, rijk en met grote no
den, dat dus op onze bijstand aan
spraak kan maken Maar zal dat meer 
of minder gebeuren dan met zovele 
andere naties uit de Derde Wereld, 
die in een gelijkaardig geval verke
r e n ' Met Kinsjasa kunnen wij wellicht 
gemakkelijker een internationale rela
tie opbouwen, gewoon wegens histo
rische toevalligheden In de onderlin

ge betrekkingen past echter een gro
te mate van behoedzaamheid, zoals 
aangewezen is voor het omgaan met 
soortgelijke regimes in vergelijkbare 
landen Wij kunnen in dit evenaars-
land steunpunten vinden, zoals er 
met veel zijn, waarop wij als klem volk 
in de internationale ekonomische re
laties kunnen terugvallen Wij zullen 
ze echter even omzichtig benaderen, 
als WIJ elders m gelijkaardige omstan
digheden zouden doen " 
D. Van de Kerckhove, An twerpen 

GERNIKA (1) 

In de pennetwist over het nazi-
Duitse Gernikabombardement van 26 
apnl 1937 in Baskenland wijst JV, 
Merksem, de Britse geschiedschrij
ving als vervalst af Bovendien roept 
hij op zijn beurt de stadarchitekt van 
Gernika (een ,,spaanskil jonse" be
noeming) als getuige m Hij beweert 
dat de Duitsers op dat ogenblik geen 
luchtmacht bezaten en dus ook geen 
bommentapijt konden ,, leggen" Tot 
slot wil hij de Gernikaslachting als 
een ,,aksidentele dood " doen door
gaan Mag ik aan dit alles enkele 
gegevens toevoegen zoals die te le
zen zijn in ,,Die Wehrmacht" uit de 
tijd en ,,Die Deutsche Luftwaffe im 
Spanischen Kr ieg" — uitg Militar-

archiev — Freiburg 1955 — door 
Freiherrvon Beust, Eskaderkomman-
dant tijdens de Gernika-aanval ' (Op 
het einde van de oorlag zal hij 480 
bombardementsakties op zijn aktief 
hebben, waarvan 30 op Londen) 

Wat vernemen we d a a r i n ' Rond 
maart 1937 bevonden er zich + 5 OOG 
duitse soldaten in Spanje -i- Basken
land Naast tankeenheden en mari-
nespecialisten het Condorlegioen, 
Hitler's beginnend luchtwapen Het 
bombardeerde o a Madrid, wierp 
voedselvoorraden uit boven het om
singelde Alcazar van Toledo en ver
melde in Baskenland hele stadsdelen 
van o m Bilbo, Durango en Gernika 
Vanuit Burgos en Vitoria stegen die 
26e apnl 1937 10 Henkels ' 5 1 , 30 
Junekers '52 en 6 Messerschmitts op 
J F (Borgerhout) beweerde dat Ger
nika hoofdzakelijk houten huizen tel
de vandaar die grote brand' Dit 
bewijst dat hij noch het fotomatenaal 
uit die tijd kent, noch de stenen bouw-
trant van de Basken De brand ont
stond door de afgeworpen brisant- en 
brandbommen en het hoge doden
aantal groeide door de duizenden 
vluchtelingen die vanuit het oorloszui-
den in deze meer beschutte bergstad 
hun toevlucht hadden gezocht Maar-
schald H Gonng beschreef m maart 
1946 — tijdens het Nurenbergproces 

— deze bombardementen als ,,oefe-
naktiviteiten" voor de jonge nazi-
luchtmacht J V wil het werk van 
Gordon Thomas en Max Morgan-
Witts met aanvaarden Dat er fouten 
m zullen voorkomen, lijkt me logisch 
38 jaar na de feiten Maar deze rede
nering geldt voor iedere bron Alleen 
acht ik deze studie, berustend o m 
op een onderzoek bij 42 ooggetuigen 
(en velen die onbekend wilden blij
ven), 12 Condorlegioenleden, 24 ar
chieven, kloostergemeenschappen 
en instellingen, erg bewijskrachtig 

V.G., Wllsele 

GERNIKA (2) 

Lieden zoals wij — Willy Kuijpers, 
J Verbiest en ikzelf en zovele ande
ren — die oprecht begaan zijn met het 
lief en leed van mensen en volkeren 
in oorlog en vrede, zoeken moeizaam 
naar inzicht in de ware toedracht van 
schokkende gebeurtenissen Onze 
eigen ervanng is uiterst beperkt, het 
aanbod aan informatie uit allerlei 
bronnen daarentegen overweldigend 
Die bronnen zijn helaas al te dikwijls 
door vooringenomenheid bezoedeld 
en hoe moeten wij, die geen ge
schoolde historici zijn en die zeker 
ook tegen eigen partijdigheid moeten 
opboksen, al die vertekende verhaln 
en gekleurde interpretaties sorteren 
om er een betrouwbaar beeld aan 
over te h o u d e n ' 

( ) 
Ik wil hier met dieper op in gaan 

Wel wens ik er bij deze gelegenheid 
mijn ongenoegen over uit te spreken, 
dat sommigen in de VU geen gele
genheid laten voorbijgaan om de tal
rijke — hoewel uitstervende — partij
genoten die door kollaboratie en re
pressie werden getekend, met de pro-
pagandalenzen van de huidige we
reldheersers om de oren te slaan Zij 
gaan er nochtans prat op de zwakke
ren in bescherming te nemen Waar
om mij dit uitermate e rge r t ' Ten eer
ste acht ik deze twistvragen zonder 
aktueel belang voor de Vlaamse Be
weging Ten tweede blijven alle vra
gen rond oorlogsschuld en oorlogs
misdaden voor mij open zolang ,,vast
gestelde historische feiten die geen 
nader bewijs behoeven" de markt 
van de geschiedschrijving beheer
sen Ten derde vind ik dit natrappen 
vooral wansmakelijk, omdat het zoals 
gezegd ook ons, gewezen kollabora-
teurs, steeds pijnlijk treft Laat deze 

kwesties rusten, tenzij gij naast de 
ortodokse ook de revisionistische ge 
luiden laat horen, maar daar is veel 
moed toe nodig en het is politiek met 
opportuun 

J . Fossey, Borgerhout 
( ingekort) 

Red. B IJ deze slui t de redakt ie de 
polemiek rond Gernika, zij dankt de 
lezers voor dit boeiend , ,penne-
d u e l " . . . 

GRENDELS 

Wie zou het ooit gedacht hebben 
dat onze Vlaamse vertegenwoordi
gers hun meerderheid zouden prijs
gelden' 

Grendels goedkeuren is Vlaande
ren aan banden leggen, opsluiten 

R. Sabbe, Izegem 

MADAME LIZIN 

Het IS, zoals WIJ (7 juli j I ) stelt een 
mooi gebaar vanwege deze dame 
bereid te zijn om in te gaan op het 
verzoek van Europarlementslid W 
Kuijpers een Eurofoonfolder, die bol 
staat van Nederlandse en Duitse taal
fouten, met aan de pers voor te stel
len en als dusdanig te laten versprei
den 

Het IS wel een vingerwijzing aan 
haar franstalige landgenoten, die al te 
vaak onze Nederlandse taal onder
schatten Ik vind het echter logisch 
dat een belgisch minister of staatsse-
kretaris de taaivan z'n anderstalige 
kollega's eerbiedigt en waardeert 
Moet Vlaanderen daarom de franstali-
gen eeuwig dankbaar z i j n ' Het is 
alsof een lerares haar leerlinge dank 
betuigt omdat deze haar best doet om 
te studeren 

In dit land wordt een Vlaams rege
ringslid geacht als zijnde tweetalig, 
maar langs franstalige kant hoeft dat 
met Het ergert met ook dat in , ,WIJ" 
steeds sprake is van ons land, België 
bedoelend Het land van de Vlamin
gen IS Vlaanderen, en met dat een-
eengeknutseld land dat vanaf z'n ont
staan getracht heeft onze taal uit te 
schakelen (de franstalige versie is 
hier alom bekend) en ons volk onmon
dig te houden, daarbij onze kuituur 
gedurende anderhalve eeuw gemi
nacht heeft 

De naam van dat misbaksel anno 
1830 zou, naar mijn overtuiging, uit 
Vlaanderen moeten verdwijnen 

Jan De Dier sr., Erembodegem 

V lepel & vork 
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stationsstraat 42 W/ymenier 4a 

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 
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ELLINCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

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

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munder Thier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tonger lo-Wester io 
Te l . 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

ZO€K€RC]€ 
Nederlandstalige dienster 

gevraagd. Voor nadere inlich
tingen zich wenden: herberg 
„Viking", Arduinkaai 5, 1000 
Brussel. 02/218.01.27. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Te l . 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

APSPANNING-HERBbtïG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur i 
S|3ecialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

tboerenhof 
GAFE - RESTAURANTT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
P r i j zen voor g r o e p e n 
o p a a n v r a a g . 

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

Koffiebranderij 
Emie l W i t t m a n n s t r a a t 36 , 1030 Brusse l 
02 -734 .56 09 - 460 48 8 7 

Jor is Van den Dr iessche 
zaakvoerder 

e»<*^ R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Te l , : 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Te l . 091-67.57.12 

Een advertentie in WIJ rendeert. 

Vraag inlichtingen: 

02/219.49.30 of 
(redaktie) 

02/380.04.78 
(Karel Severs) 

RESTAURANT 

l|l •tgrga. i Hoek 
- ' ^ " ' ' " I W o l v e n g r a c h t 

en 

iBior.M.A^i Leopo lds t raat 

Tel 217 91 53 

W a a r V l a m i n g e n 

t h u i s z i j n . 

m "t h a r t j e v a n B r u s s e l 

B a n k e t b a k k e r i j 

ANTWERPIA 
'*^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

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 
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Hugo Schiltz: 
No rose 
garden 

Nieuwe staat... 

Onder de titel „Een nieuwe 
staat Een nieuwe start" hield 
adjunkt-kabinetchef Algemeen 
Beleid Godfried Van de Perre van 
het kabinet van vice-premier 
Hugo Schiltz een toespraak in de 
Vlerick School voor Manage
ment Godried Van de Perre ver
ving de vice-premier, die door 
stemmingen in het parlement ver
hinderd was 

Hugo Schiltz gelooft dat de 
vorming van een nieuwe staat 
ook een nieuwe start kan beteke
nen De vice-premier wil noch
tans geen ijdele beloften doen, 
een meer zelfstandig Vlaanderen 
staat met gelijk met de intrede in 
het paradijs („I've never promi
sed you a rose garden") Schiltz 
IS er wel van overtuigd dat we de 
kansen die een autonoom Vlaan
deren biedt moeten grijpen 

Het lijdt bvb weinig twijfel dat 
we er in Vlaanderen relatief mak
kelijker zullen in slagen om een 
duurzame regering te vormen om 
zo een meer stabiele machtsuit
oefening te verkrijgen De ver
houding overheid versus prive-
sektor zal anders en vermoedelijk 
beter zijn, al was het maar tenge
volge van de dimensieverklei-
ning Het zullen ook de Vlamin
gen zijn die bepalen welk ekono-
misch beleid zij wensen te voe
ren Dit biedt het onloochenbare 
voordeel dat dit beleid beter zal 
kunnen worden afgestemd op de 
maatschappelijke en sociologi
sche realiteit in Vlaanderen 

...nieuwe start 
De vice-premier hecht er ook 

veel belang aan dat straks de 
Gemeenschappen en Gewesten 
voor de materies waarvoor zij 
bevoegd zijn een eigen buiten
lands beleid zullen ontwikkelen 
Vlaanderen kan zich zo ontpop
pen als Westeuropese topregio, 
en zal met gefnuikt worden in 
haar ekspansiekansen omwille 
van verschillende en verkwisten
de Belgische remmingsmecha
nismen die ons in het unitaire 
tijdperk zo hebben geschaad 
Met zicht op 1992 en de wereld-
verspreide internationalisering 
hadden en hebben wij volgens 
Schiltz geen minuut meer te ver
liezen Voorts noemt de vice-pre-
mier de nieuwe spelregels m b t 
de ekonomische monetaire unie 
een prefiguratie van wat de Euro
pese EMU zal worden Deze 
moeten het mogelijk maken dat 

iMt 
de te voeren ekonomische poli
tiek afgestemd wordt op het ver
schillend ekonomisch karakter 
van de onderscheiden regio's 
maar binnen de omkadering van 
een gewaarborgde machtseen-
heid 

Volgens Schiltz zullen we, in
dien deze revolutionaire hervor
ming lukt, metterdaad moeten 
bewijzen dat wat we zelf doen, we 
ook beter doen We zullen met 
langer het Belgisch alibi als eks-
kuus kunnen inroepen voor alle 
onheilzame toestanden 

Minister Schiltz diepte tot slot 
een vers van Hennette Roland 
Holst uit 1920 op ,,Wij zijn de 
bouwers van de tempel met, wij 
zijn slechts de sjouwers van de 
stenen" Bijna zeventig jaar later 
meent Hugo Schiltz dat we wel 
degelijk aan de bouw van de 
tempel begonnen zijn En daar
voor kunnen we best nog goede 
architekten en knappe bouw
meesters gebruiken 

Red Adair 
als redder 
in nood 

Red Adair 
De legendarische Paul ,,Red" 

Adair heeft totnogtoe geen suk-
ses geboekt met zijn pogingen 
om de brand op het olieplatform 
Piper Alpha te blussen De Ame
rikaan IS nochtans met aan zijn 
proefstuk toe 

Sinds 1938 bedwong de krasse 
zeventiger meer dan 2 000 bran
dende olie- en gasbronnen In 
heel die periode gebeurde er met 
de ploeg van Adair nog geen 
enkel dodelijk ongeval Daardoor 
werd Adair een typisch Ameri
kaanse held In 1968 vertolkte de 
intussen overleden John Wayne 

NUF5SII?' 
Nora Tommelein, 

vice-voorzitter 
van de Nationale Vrouwen Raad 
• U maakte deel uit van de 
Vlaamse delegatie, die naar 
Washington trok om de alge
mene vergadering van de Inter
nationale Vrouwen Raad bij te 
wonen. Hoe is die Raad samen
gesteld en wat beoogt zij? 

BIJ de Int Vrouwen Raad zijn 
74 nationale vrouwenraden aan
gesloten Volgens de statuten 
gaat alle aandacht naar de gelijk
heid van mannen en vrouwen op 
elk vlak, voor de uitschakeling 
van discnminatie op grond van 
ras, geslacht, geboorte, taal en 
religie, voor de vrede en voor de 
deelneming van de vrouwen aan 
de beslissingsprocessen 

• Hoe funktloneert zo'n Inter
nationale Vrouwen Raad? 

De Internationale Vrouwen 
Raad telt 13 kommissies die wer
ken rond thema's als kunst, kind 
en gezin, recht, vrouwenarbeid, 
onderwijs, milieu, gezondheid, 
economie, internationale relaties 
en vrede, media, migratie, socia
le zaken, en ontwikkelingssa
menwerking 

De I V R IS met advizerende 
stem vertegenwoordigd in alle or-
ganizaties van de Verenigde Na
ties Het Europees Centrum van 
de Raad verwierf eveneens een 
konsultatief statuut Op die ma
nier worden de standpunten en 
de verzuchtingen van de vrou
wen verspreid 

• Deze Algemene Vergadering 
had wel een feestelijk lintje, 
wegens haar 100-jarig bestaan 
en de verkiezing van de Vlaam
se Lily Boeykens tot voorzit
ter? 

Het IS inderdaad 100 jaar gele
den dat enkele Amerikaanse 
vrouwen zich verenigden met als 
voornaamste doel het stemrecht 
te veroveren De strijd van de 
suffragettes werd, tijdens de 
tweede emancipatiegolf ver
plaatst van de bourgeois salons 
naar de straat, met de oprichting 
van nieuwe feministische bewe
gingen (Dolle Mina, ROSA, 
PAG, ) Lily Boeykens, voor
zitter van de Nationale Vrouwen 
Raad, heeft het aangedurfd haar 
kandidatuur te stellen voor het 
Int Voorzitterschap, tegen de 
Noorse Birgit Wieg Lily haalde 
het dank zij de steun van de 
Afrikaanse en Amerikaanse lan
den, en dan vooral uit de ontwik
kelingslanden Haar uitgebreide 
talenkennis was hierbij een wei-
gekomen steun 

• Welke aksenten 
strategieën wil L. 
leggen? 

of nieuwe 
Boeykens 

Lily IS van mening dat de Vrou
wenraden veel te amateuristisch 
te werk gaan, mede doordat ze 
hoofdzakelijk op vrijwilligerswerk 
draaienj Zij pleit dan ook voor 

een professionele aanpak en be
tere dossierkennis Zij vindt ook 
dat de vrouwenbeweging de strijd 
voor meer macht moet aanbin
den I^ACHT IS een mannen-
woord dat lange tijd taboe was in 
de vrouwenwereld En die macht 
verwierf je enkel via de politiek, 
waar vrouwen nog steeds onder
vertegenwoordigd zijn 

• Komt het onderscheid tus
sen mannen en vrouwen in de 
hele wereld op dezelfde wijze 
tot uiting? 

Neen, natuurlijk niet In de der
de wereld is 2/3 van de vrouwen 
analfabeet en in onze financiële 
en zakenwereld tref je zelden 
vrouwen aan Dit heeft ook te 
maken met werkgelegenheid Ar-
beidsreglementering moet duide
lijk omschreven worden in de ont
wikkelingslanden, waar de mis
bruiken en de exploitatie van de 
vrouw bijzonder groot zijn 

Op Boeykens programma staat 
ook de modernisering van de in-
frastruktuur van het secretariaat 
van de raad in Parijs en hoe 
eigenaardig het ook moge klin
ken Lily werd ook door de Frans-
sprekende landen gesteund, om
dat deze de toenemende „veren
gelsing" van de Raad vrezen en 
de ,,Francophonie",, beter ge
diend achten door een Vlaamse 
voorzitter 

AlENSENiN 

de rol van Adair in de speelfilm 
,,Hellfighters" 

De karrière van Adair begon in 
'38 Tegen een karig loon werkte 
Adair toen in een olieveld bij Ok
lahoma m de Amerikaanse staat 
Texas Bij een van de boortorens 
begaf een veiligheidsklep het en 
er ontstond een enorm olielek 
Iedereen zette het op een lopen, 

Ui 'i 

Voor de negende keer reeds genoot een breed Vlaams publiek op de 
Brusselse Grote Markt van een boeiend 11-juli-spektakel ,,Brussel, ik 
geloof in U" vond gestalte in de aandacht van duizenden Vlamingen i 

(foto Dann) 

maar Adair zette doodgemoede
reerd de klep terug op zijn plaats 
Door die roekeloze daad kwam 
hij m dienst van het hoofd van de 
bestrijdingsdienst van oliebran-
den, Myron Kinley Toen deze 
laatste met pensioen ging richtte 
Adair zijn eigen bedrijf op, de Red 
Adair Company 

Volgens Red Adair en de 
meeste andere deskundigen ligt 
een menselijke fout altijd aan de 
bron van rampen zoals nu met 
Piper Alpha Zo'n ,,blow-out" ont
staat als het olie- en gasmengsel, 
dat onder enorme druk staat, via 
de boorschacht ontsnapt en alle 
kontrolemechamsmen het bege
ven 

Indianen 
Momenteel leven er, verspreid 

over een twintigtal landen, onge
veer 40 miljoen Indianen die hun 
eigen taal spreken en nog eens 
zoveel die dat met meer doen Op 
het eerste gezicht erg veel, maar 
op een simposium van Musiro, 
een m Nederland gevestigde 
stichting voor Indiaanse kuituur, 
werd gezegd dat sinds Colombus 
voet aan wal zette in Amerika, de 
Indianen verdrukt werden Ge
woon al door het feit dat de volks
mond van ,,de ontdekking van 

Amerika" spreekt, terwijl het land 
op dat moment al zo'n 30 000 
jaar door Indianen bewoond 
werd, blijft de indruk bestaan dat 
de Indianen eigenlijk van weinig 
belang zijn 

De onderdrukking van de India
nen gaat van individuele of kol-
lektieve uitmoording tot een zo
danige uitbuiting dat ze er hun 
eigenheid bij verliezen en ophou
den als volk te bestaan Ontbos
singen, armoede, burgeroorlo
gen waarvan de Indianen het 
slachtoffer worden (zoals in Peru) 
doen hen naar de steden vluch
ten, waar ze ontdaan van hun 
eigen kuituur en gewoonten het 
subproletariaat vervoegen 

Musiro wil ook verandering 
brengen in de nog steeds verte
kende beeldvorming over de In
dianen Het stereotype van de 
Oef-Oef-Indiaan uit cowboy-films 
en stripverhalen is vaak het enige 
beeld dat hier in het geïndustriali
seerde Westen over de Indianen 
leeft Daarom wil Musiro ruimte 
scheppen voor de visie van de 
Indianen zelf, hun rechten en be
langen ondersteunen en onder
zoek zoveel mogelijk door de In
dianen zelf laten verrichten Op 
het simposium te Amsterdam 
voerden dan ook geen blanken, 
maar uitsluitend Indianen het 
woord over de problemen die de 

Indianen over de gehele wereld 
aanbelangen 

l\/iassis 
De Vlaamse stuntman en 

krachtpatser John Massis heeft 
zich van het leven beroofd Voor
al de tanden van deze kleurrijke 
figuur spraken tot de verbeel
ding Sinds 1967 staat hij in het 
Guiness Book of Records ver
meld als de man met de sterkste 
tanden ter wereld en nog enkele 
andere rekords zoals het voort
trekken van een reizigerswagon 
en het tegenhouden van een op
stijgende helikopter Enkele jaren 
geleden richtte hij een politieke 
partij op, ,,de Positief Radika-
len" Het was de bedoeling om 
dit jaar deel te nemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Gent De laatste tijd deed het 
gerucht de ronde dat Massis zijn 
zinnen met meer allemaal bij el
kaar had 

Ook Otorongo (Adolf De Win
ter), IS overleden Bij een trai-
nmgsrit op de piste achter zijn 
hoeve werd de 60-jarige paarden
liefhebber op ongelukkige wijze 
uit de sulky geslingerd en brak hij 
zijn nek Otorongo verwierf in 
heel Vlaanderen bekendheid als 
de Indiaan uit het TV-feuilleton 
,,Johan en de Alverman", dat 
halverwege de jaren zestig op de 
BRT liep 

John Massis: 
zelfmoord 
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VTM 

VTM (Vlaamse Televisiemaat
schappij) heeft Jef Martens, chef-
technikus bij de BRT en hoofd 
van de ENG-kameraploegen, 
aangeworven als technisch direk-
teur 
Na afgevaardigde beheerder 
Carlo Gepts en program mad irek-
teur Guido Depraetere werd hier
mee de derde centrale funktie bij 
de toekomstige Vlaamse kom-
merciële zender ingevuld De 
roofbouw op de BRT gaat daar
mee verder. Wie weet welke 
BRT-mensen nog allemaal uit de 
mouw van VTM zullen komen. 
VTM heeft immers nog stapels 
sollicitatiebrieven liggen. Mo
menteel IS het wachten op de 
benoeming van een hoofdredak-
teur voor de nieuwsdienst van de 
kommerciële zender. Uit door
gaans welingelichte bron verne
men we dat Daniël Buyie daar
voor alvast niet in aanmerking 
komt. 

In een bepaald niet gemoedelij
ke sfeer slaagde de huidige 
meerderheid in de Vlaamse Raad 
er intussen in om de uitvoerings
besluiten bij het kabeldekreet 
goed te keuren. De satellietzen
ders Sky Channel, Super Chan
nel en MTV kregen van Dewael 
de toestemming om op de Vlaam
se kabel te verschijnen. Of de 
kaas van het brood van VTM 
daarmee in het gedrang komt 
moeten we nog afwachten. 

Mars 
Na de Amerikanen in 1976 

hebben nu ook de Russen 2 ruim-
tetuigen naar Mars gelanceerd. 
Phobos 1 en 2 zullen na een 
vlucht van 200 dagen en 190 

miljoen kilometer twee tot drie 
maanden rond Mars draaien om 
er o m de atmosfeer te bestude
ren Daarna zullen de marstuigen 
op het 27 km grote marsmaantje 
Phobos meettoestellen neerla
ten 

Momenteel staat het voor 99% 
vast dat er op Mars geen leven te 
bespeuren valt De Phobos-mis-
sie moet meer over de geschie
denis van Mars te weten komen, 
over de geschiedenis van ons 
zonnestelsel en onze eigen pla
neet 

De wetenschappers nemen op 
dit moment aan dat Mars vroeger 
een dichtere atmosfeer had en 
een warmer klimaat, misschien 
zelfs stromend water. 

Russische geleerden zijn er
van overtuigd dat rond 2010 men
sen voet aan land zullen zetten 
op de rode planeet. Voor die tijd 
zal een eerste vlucht naar Mars 
ondernomen worden met auto
matische tuigen. Rond de eeuw
wisseling moeten er dan bodem
monsters naar de aarde worden 
teruggebracht. 

De eerste menselijke voet op 
Mars lijkt hoe langer hoe minder 
onwaarschijnlijk. Wordt de 22° 
eeuw daarmee de eeuw van de 
ruimtekolonisatie? 

Brentjens 
In een open bnef aan het O W 

roept Enwin Brentjens, gewezen 
voorzitter van het Taal Aktiekomi-
tee, de Vlaamse Beweging op om 
eindelijk eens af te stappen van 
,,het haast klassiek geworden de
fensief ingestelde rollenpatroon 
t.o V. het huidig regeerakkoord". 
Volgens Brentjens hebben we 
daarmee in het verleden geen 
stap verder gezet op de weg naar 
Vlaams zelfbestuur maar inte-

,,Onze natuurlijke leefomgeving wordt, ondanks pogingen om het tij te doen keren, steeds verder 
aangetast door schadelijke stoffen die ingrijpend werken." Zo leidden Europarlementslid Willy Kuijpers en 
senator Roger Blanpain het opmerkelijke dossier ,,De vuile was uithangen" in. 

Bedoeling van hun dossier was om een van de grote vervuilingsfaktoren van onze waterlopen, met name 
de fosfaathoudende wasmiddelen, aan het licht te brengen. Voor 20 tot 25 % zijn deze verantwoordelijk 
voor de fosfaatvervuiling. 

Om aan te tonen dat wasprodukten ook proper kunnen zijn haalden zij daadwerkelijke voorbeelden aan 
van landen waar fosfaat in wasmiddelen verboden is en bewezen dit door een gigantische opbouw met 
propere produkten. 

Onze mandatarissen werden in hun betoog bijgestaan door de Leuvense wetenschapper Stefan 
Ghekiere. Wij brengen in een volgende uitgave dit dossier, dat een belangrijke stap kan betekenen tot een 
nationale aktie voor zuiverder water. (foto Moysard) 

gendeel in eigen vel gesneden 
wanneer het de eensgezindheid 
m eigen rangen betrof. 

Het huidig regeerakkoord bete
kent, aldus de oud-TAK-voorzit-

ter, een fikse stap voorwaarts 
naar Vlaams zelfbestuur, hoewel 
de Vlaamse onderhandelaars rui
terlijk toegeven dat de voorge
stelde regeling voor Voeren en de 
gordel met bepaald als een 

MENSBEEI.D 

Valsdr>l5e !& ook de tljö dat 
Jobstudenten mn betaald 
hartdje toesteken. Oe beim-
genverdediging van deze tij-
d6ljik# werkkrachten i$ e w 
0%ié tmr. Vakbonden maar 
ook de vzm Jobwerking (Oosl-
erjde) proberen de wetteJijke 
bepafiflgen in bet 009 U hou
den en te doen loepassert, wat 
niet altijd lukt 

Aars on^e ky^t werken 20'n 
8000 jc^tud^ntem met een 
kontrökt maar, ^dus Jobwet" 
king, Ir» werkeÖjKh^id zijn er 
dat 3 maat zoveel Voor het 
ganse Rijk lett men 96 000 
lobstudenten met een kon-
trakt, het aantaJ i;v*artwefkefs 

iribegrepen wwKen «f in ait 
land 2;o'n kwartmilioerv jobstu-
denter>. 

Aan de kust wordt het 
meest in de horeca en bij de 
kleme middenstander ge
werkt Waar vroeger het ver
diende geld gebruikt werd om 
materiële versnaperingen te 
kopen wordt het meeste loon 
nu gespaard om de studies te 
betalen. 

Klachten nemen in aantal 
toe, gaande van extra-lange 
werktijden (van 10 tot 12u), 
mensonwaardige huisvesting, 
willekeurige afdanking, met of 
onvoldoende uitbetaling van 
het verdiende loon 

Kleme en grote drama's zijn 
legio, vooral door nietverzeke-
flng tegen arbeidsontgevatlen. 
deze variëren van sr^lj- er» 
brandwonden tot zware onge
vallen van- en naar bel werk' 

Lonen worden ais volgt be
paald 1 maand werken is ge
lijk aan een brutomaandloon 
(RSZ dient met te worden be
taald) Een jobstudent moet 
evenveel verdienen als een 
vaste werknemer voor hetzetl-
de werk En daar wnngt het 
meestal 

Enkele krasse en recente 
voorbeelden 

— een jobstudent die op 

percent werkte diertdé aan z'n 
baas 6 400 fr. bedrijfsvoofhef
fing vooraf te betalen 

~ een jobstudent van 16 
jaar presteerde tjjdens de 
voorbije jïaasvakantie 78.S 
uren in eer» winkel, ontving 
daarvoor 2 600 fr t p v de 
wettelijke 10 230 fr 

— een jobstuderit werkte Z 
dagen bij wijï© van proef maar 
werd afgedafïkt wegens slecht 
presteren, met lege handen 

Deze slechte voorbeelden 
mogen ons echter met doen 
vergeten dat er ook nog eerlij
ke bazen zijn' 

Vlaamse overwinning kan afge
schilderd worden. 

Brentjens waarschuwt er voor 
om het regeerakkoord met te ver
werpen, omdat het dossier 
staatshervorming dan voor lange 
tijd ingevroren zou worden De 
interesse van de Vlamingen voor 
de kommunautaire problemen 
daalt immers en vooral de onver
schilligheid van de jeugd tegen
over de Vlaamse Beweging er
vaart Brentjens als verontrus
tend. ,,Als gewezen KSA-leider 
en onderwijzer leer ik hun proble
men, inzichten en idealen ken
nen en merk ik dat de klassieke 
Vlaamse Beweging hierop met 
inpikt, geen vulling geeft en vrij
wel geen initiatieven neemt naar 
een eigen Vlaamse opvoeding 
toe", zegt Erwin Brentjens nog. 

De gewezen TAK-voorman 
somt als voorbeelden hiervan de 
afwezigheid van de Vlaamse Be
weging op in het debat over de 
milieuverontreiniging, het onder
wijs, mediabeleid en andere be
langrijke problemen als de na
kende ontgrenzing van Europa. 

,,Her en der stelt men dat de 
Vlaamse Beweging een genera
tie gemist heeft, omdat ze de 
jeugd met meer heeft. Wel, de 
Vlaamse Beweging is druk bezig 
ook de volgende generatie te ver
spelen", beweert Brentjens. Hij 
besluit dat indien de Vlaamse 
Beweging aan al die uitdagingen 
geen invulling kan bieden, ze zal 
verwateren tot een ,,marginaal en 
morrend klubje en een onbelang
rijke pion zal worden op het Euro
pese schaakbord, een kollektief 
K.O." 

BOIC 
We meldden verleden week in 

onze rubriek ,,vijf vragen" dat 
minister Dewael de Vlaamse 
Raad voorstelde om ter gelegen
heid van de Olympische Spelen 
naast de reeds voorziene 15 mil
joen nog eens 15 miljoen frank 
ekstra van het Sportfonds ter be
schikking te stellen aan het 
BOIC. Deze 15 miljoen ekstra 
moest natuurlijk 5 miljoen ekstra 
zijn. Met onze ekskuzes! 
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iMt 
De liberale belastingshervorming 

„Morgen scheert men gratis" 
(Vervolg van biz. 1) 

Ook op dit vlak zijn zes jaar 
liberale regeringsverantwoorde
lijkheid, vele mooie verklaringen 
en voornemens én een Sint-Anna 
besparingsplan niet van die aard 
geweest om nu al grote kado's in 
de sociale of de fiskale sfeer uit te 
delen. Het netto te financieren 
saldo bedraagt nog steeds 8,5% 
van het BNP, 4,5% punten hoger 
dan het peil waarbij de rentes
neeuwbal in de overheidsuitga
ven wordt doorbroken. Voordat 
dit doel bereikt wordt is het on
denkbaar en onverantwoord om 
de begroting op enigerlei wijze te 
belasten, hetzij met nieuwe bijko
mende uitgaven, hetzij door de 
inkomsten van de overheid te 
hypothekeren. 

Martens VIII 
Toch heeft de vorige regering -

in een pre-elektorale sfeer - een 
beslissende stap gezet in de her
vorming van de belastingen. Het 
mag gezegd, vooral onder impuls 
van de liberale begrotingsminis
ter. Wijselijk werd er voor geop
teerd om in de eerste plaats een 
herschikking in de belasting
sdruk ten gunste van de gezin
nen en de inkomens uit de arbeid 
na te streven. De hele operatie 
had betrekking op 88,7 miljard 
frank. 43 miljard hiervan zou ge-
rekupereerd worden via het ver
minderen of schrappen van fiska
le voordelen of aftrekken. De to
tale last die hierbij op de vennoot
schappen zou terecht komen 
mocht maksimaal 20 miljard be
dragen. 

Een gegeven waarmee ook de 
liberale regeringspartijen ak
koord waren. Voor de rekuperatie 
van de overblijvende 45 miljard 
werd klaarblijkelijk gerekend op 
de zogenaamde terugverdienef-
fekten. Intern waren evenwel 
reeds afspraken gemaakt over de 
verhoging van de indirekte belas
ting. Herinneren we ons de leven
dige tv-diskussies tussen uittre
dende regeringsleden in dit ver
band. 

Sinds augustus van vorig jaar 
zijn de begrotingsgegevens en 
de ekonomische omgeving van 
België niet ten gronde gewijzigd. 
Voor wat de toestand van de 
overheidsuitgaven betreft werd 
zelfs een verslechtering ten op
zichte van de toen vooropgezette 
cijfers vastgesteld. De ruimte om 
een verlaging van de belastingen 
door te voeren is niet groter ge
worden. Psychologisch gezien 
zal het daarentegen zelfs een 
harde dobber zijn om een nieuw 
spaarplan uit te werken en aan
vaardbaar te maken. Op dit ei
genste ogenblik durven de 
Vlaamse liberalen uitpakken met 
een belastingsplan dat op korte 
tijd opnieuw een gat in de schat
kist zal slaan. Dit is niet meer 
ernstig. Men kan zich zelfs de 
vraag stellen of het de bedoeling 
is van de PVV om elke burgerzin 
die de noodzaak tot verdere sa
nering van de overheidsfinanciën 
inziet, te ondermijnen. 

Fiskaal paradijs? 
Het fiskaal wetsontwerp, dat de 

PVV zal indienen zou lachwek
kend zijn indien het niet zo'n 
onverantwoorde sfeermakerij zou 
kunnen kreëren rond de mythe 
van een fiskaal paradijs. 

De halve waarheden (en hele 
leugens) beginnen al bij de inter
nationale voorbeelden waar de 
PVV te pas en de onpas mee 
uitpakt. In de Verenigde Staten 
werd de zogenaamde radikale 

hervorming van de belastingen al 
even radikaal teruggedraaid om
dat de fameuze terugverdienef-
fekten, waarop de Fiscal Act ge
baseerd is, een slag in het water 
bleken te zijn. In Frankrijk wordt 
de lage personenbelasting aan
gevuld met een vele hogere indi
rekte belasting (14,9% BBP in 
plaats van 11,4% BBP bij ons) en 
hogere sociale bijdragen (21,4% 
BBP tegen 15,5% BBP bij ons). 
De totale heffing komt overeen 
met de onze, idem dito voor Ne
derland. In Duitsland werd de 
sinds 1986 ingezette hervorming 
al sterk afgezwakt en gespreid in 
de tijd. G root-Brittannië is het 
nieuwste stokpaardje omdat het 
plannen voorstelde voor een 
drastische hervorming. Wellicht 
is het goed er aan te herinneren 
dat de Thatcher-regering eerst 
het tekort op de lopende uitgaven 
herleidde tot nul-komma-nul 
pond, met alle sociale miserie 
vandien, en pas daarna begon te 
denken aan een fiskale hervor
ming. Deze les trekken de libera
len gemakkelijkheidshalve niet. 

De kostprijs van het PVV-plan 
zou in de laatste faze 146,5 mil
jard bedragen. 42 percent hier
van zou toekomen aan de inko
mens tussen 750.000 en 
1.500.000 frank. 32 percent aan 
de inkomens boven het 1,5 mil
joen. Vertaald naar het aantal 
aangiften betekent dit dat 24,8 
percent van de inkomenstrekkers 
geniet van 74 percent van de 
voordelen van deze hervorming. 
Per aangifte geeft dit een voor
deel van: 

Met de huidige stand van de overheidsfinanciën l<unnen vanuit deze 
financiekantoren geen l<ado's uitgedeeld worden. 

(foto Senepart) 

Welke liberale voorman (-
vrouw) zei voor de verkiezingen 
ook weer dat de PVV evengoed 
de partij van de kleine man is als 
alle andere? 

Gratis scheren! 
Tot hiertoe kon de PVV er nog 

van verdacht worden een goed
kope reklamestunt voor haar eli
tair doelpubliek op te voeren. 
Ernstiger en gevaarlijker wordt 
de partij als zij ook nog de indruk 
wil wekken een dekkingsplan 
voor haar fiskale hervorming te 

• 0 - 750.000: 

• 750.000 -1.500.000: 

* 1.500.000 en -i-: 

12.659 fr. 

75.169 fr. 

433.355 fr. 

kunnen ontwerpen. Dit geeft het 
plan een schijn van geloofwaar
digheid die bij nader toezien op 
drijfzand is gebaseerd. De kost
prijs van de PVV-hervorming zou 
gedekt worden op drie manieren: 

* 60 miljard door afbouw van 
fiskale uitgaven 
* 24 miljard door terugverdienef-
fekten 
* 62 miljard door bijkomende sa
neringen. 

Wat betreft de afbouw van de 
fiskale uitgaven moet één vraag 
toch duidelijk gesteld: hoe komt 
het dat de PVV, op het ogenblik 
dat ze werkelijke fiskale uitgaven 
moest schrappen om tot een ech
te belastingshervorming te ko
men, nauwelijks een bedrag van 
43 miljard bijeenkreeg. Met recht 
en rede kan getwijfeld worden 

aan de haalbaarheid van de 60 
miljard die ze nu voorstellen. 

Bijna 20 percent van het dek
kingsplan steunt op de zoge
naamde terugverdieneff akten. 
Misschien zou het toch wel aan
gewezen zijn in de praktijk te 
gaan kijken wat deze terugverdie-
neffekten kunnen teweeg bren
gen. 

Gezond verstand 
Voor elke studie die het be

staan ervan aantoont kunnen wel 
studies gevonden die net het te
genovergestelde bewijzen. In de 
Verenigde Staten daarentegen 
worden de belastingen opnieuw 
verhoogd, net omwille van het feit 
dat de terugverdieneffekten op 
een sisser uitdraaien. 

Tot slot moeten we vaststellen 
dat de PVV blijkbaar de sleutel tot 
besparingen gevonden heeft. 
Maar liefst 60 miljard van het 
belastingsplan wordt gedekt door 
nieuwe besparingen. Wellicht 
had de oud-begrotingsminister er 
beter aan gedaan deze miraku-
leuze besparingen toe te passen 
tijdens zijn laatste maanden op 
Begroting. In dat geval zou de 
regering al een stuk dichter bij de 
7% begrotingstekort zijn geko
men. In vergelijking met het uit
eindelijke 8,5% resultaat zou het 
de geloofwaardigheid van hem
zelf en de PVV beter hebben 
gediend. 

Blijkbaar heeft het schaduwka
binet tijdens de laatste echte ka
binetsmaanden geopteerd voor 
de voorbereiding van haar oppo
sitierol. 

Het zou een overwinning van 
het gezond verstand zijn mocht 
de burger hier bij volgende ver
kiezingen de gepaste konklusies 
uit trekken. 

Stefan Ector 

Volksuniestandpunt 

Een eerlijke aanpalc 
Het feit dat de VU de jongste verkiezingspraat van 

de PVV sterk veroordeelt neemt niet weg dat de partij 
eveneens de noodzaak van een belastingshervor
ming inziet. De VU heeft echter geweigerd van het 
thema een goedkope verkiezingsslogan te maken. 
Elke beleidsverantwoordelijke die het woord belas
tingsverlaging in zijn mond neemt, is immers aan de 
bevolking verplicht te wijze op de onmogelijkheid om 
de belastingen ook netto te verlagen. 

B IJ de huidige stand van de 
overheidsfinanciën dient 
voor elke vermindering 

van belastingsbijdragen een ge
lijke kompensatie binnen of bui
ten de fiskaliteit gezocht te wor
den. Aangezien de uitgaven van 
de overheid nog bijkomend gesa
neerd moeten worden om de ren
tesneeuwbal te stuiten is de kom
pensatie binnen de fiskaliteit 
vooralsnog de enige weg om tot 
belastingsverlagingen te komen. 

De VU volgt de regering in haar 
voornemen om de belastingen te 
hervormen. Alhoewel de VU lie
ver eerst een verlaging van de 
arbeidskost door een verlaging 
van de RSZ-bijdragen op tewerk
gesteld personeel had verwezen
lijkt gezien kan zij zich toch ak
koord verklaren met de voorge
stelde fiskale hervorming. 

De VU beoordeelt het rege-
ringsplan als evenwichtig, zowel 

wat de spreiding van de voorde
len over de verschillende groe
pen betreft, als wat de balans 
tussen het positieve luik en de 
kompensaties betreft. De VU 
hecht er bijzonder belang aan dat 
deze operatie budgettair neutraal 
is. Er worden geen bijkomende 
tekorten gekreëerd zodat de be

sparingsinspanningen die nog 
moeten ondernomen worden niet 
onnodig worden verzwaard. In te
genstelling tot hetgeen de PVV 
nu beweert zal dit belastingsplan 
in geen enkele faze aanleiding 
geven tot een belastingsverho
ging voor welke kategorie belas-
tingsplichtigen dan ook. 

Inzake de voorgestelde kom
pensaties wenst de VU duidelijk 
te stellen dat zij geen enkele 
lastenverhoging voor de vennoot
schappen die de vooropgestelde 
25 miljard overtreft, zal aanvaar
den. Evenmin kan er voor de 
partij sprake zijn van de invoering 
van een minimumbelasting op de 
vennootschappen. De VU heeft 
minder problemen met de relatief 
kleine verhoging (+ 8 miljard) 
van de indirekte belastingen die 
in het dekkingsplan van de her
vorming IS voorzien, temeer daar 

Direkte en indirekte belastingsdruk in de EEG-landen 
(In o/o van het BNP) 1987 

druk van de druk van de 
direkte indirekte 

belastingen belastingen 
Denemarken 28,5 19,6 
Duitsland 12,2 12,2 
Frankrijk 9,3 14,5 
Ierland 16,4 17,4 
Italië 13,7 9,4 
Nederland 13,7 13,0 
België 18,4 11,3 
Luxemburg 17,5 15,1 
Ver. Koninkrijk 13,8 16,6 

aan de positieve zijde een aan-
zienlije toename van het beschik
baar inkomen wordt doorge
voerd. 

Uit onderstaande tabel blijkt 
bovendien duidelijk dat de ver
houding direkte/indirekte belas
tingen in vergelijking met de an
dere EEG-landen nog kan wijzi
gen in de richting van een verla
ging van de eerste en een verho
ging van de tweede. Als principe 
is het rechtvaardiger om de be
lasting te heffen, nadat de burger 
kan beslissen waaraan hij of zij 
het inkomen besteedt. Een der
gelijke operatie zou de arbeids
motivatie aanzienlijk verhogen. 

De VU wenst wel te benadruk
ken dat zij bij de aanpassing van 
de aksijnzen op bezine en diesel-
produkten het gebruik van lood
vrije bezine bevorderd moet wor
den via lagere belastingen. Ook 
deze techniek kan binnen de indi
rekte belastingen eenvoudiger 
toegepast worden. 

Voor de VU betekent het belas
tingshervormingsplan zoals het 
op dit ogenblik wordt voorgesteld 
niet meer of niet minder dan een 
eerste stap in de richting van een 
doorgedreven sociaal verant
woorde en arbeidsstimulerende 
aanpassing van ons fiskaal stel
sel. Tegelijkertijd en in de eerste 
plaats dient verder werk te wor
den gemaakt van een volgehou
den sanering van de overheidsfi
nanciën. De VU acht het wel 
aanvaardbaar dat - eens het 
sneeuwbaleffekt van de rentelas
ten binnen de begroting doorbro
ken wordt - elke bijkomende sa-
neringsinpanning minstens ge
deeltelijk voorbehouden wordt 
voor de vermindering vaa de fis
kale druk in de personenbelas
ting, 

14 JULI 1988 



A . J l .i_iJ4* ^ ^ ^ H H K f l « f P H ! f 5 S H 5 i l H ! H 5 W " * i W ^ « f ^ ^ ^ ü f f ^ 

W{] 

Kamerlid Vic Anciaux: 

Faciliteiten reeds in '70 
vergrendeld, dank zij PVV 

De eerste fase van de grondwetsherziening is definitief achter de rug. Met de 
artikels 17, 59bis en 107ter legde de kamer er de laatste hand aan, nadat eerder 
reeds de senaat met deze wijzigingen had ingestemd. 

De tweede, uitvoerende fase is ondertussen van start gegaan. In de hoge 
vergadering buigt de kommissie zich over het ontwerp met betrekking tot de 
gemeenten met bijzonder taaistatuut. In de kamerkommissie ligt de bijzondere 
wet voor, die een eerste grootse bevoegdheidsoverdracht organiseert. Het is de 
verdienste van de VU, dat beide ontwerpen gelijktijdig worden behandeld. Aldus 
zullen de overdracht van de voogdij en de reglementering voor de randgemeen
ten gezamenlijk het licht zien. 

B IJ artikel 17 van de grond
wet konden Nelly Maes 
en Vic Anciaux terecht 

een zucht slaken: ,,De federalise
ring van het onderwijs Is onder
weg". En in de kulturele ontwik
keling van een volk kan het on
derwijs niet weggedacht worden. 
Het mag dan ook eigenaardig 
klinken, dat deze evidentie met 
aanvaard werd in 1970 en 1980. 

De federalisering is evenwel 
meer dan een struktureel gege
ven. Ze moet volgens Nelly Maes 
aangegrepen worden voor een 
grondige onderwijsvernieuwing. 
,,Er zijn een aantal dringende 
noden zoals bijscholing, tweede
kansonderwijs, omschakelings-
projekten enzomeer. Onderwijs 
moet vanuit de twee gemeen
schappen impulsen krijgen voor 
de inrichting van een nieuw be
stel." 

Unieke VU-rol 
In dezelfde zin pleitte ook de 

gewezen voorzitter. Zeker op het 
vlak van het onderwijs moet er 
een nieuwe visie worden ontwik
keld. „Wanneer een demokrati-
sche maatschappij veronderstelt 
dat er niet alleen spreiding is van 
bezit en macht maar ook van 
kennis, dan is het meer dan ooit 
noodzakelijk dat wij nieuwe in
zichten verwerven en deze ook 
uitvoeren op het vlak van het 
onderwijs zodat de technologie
maatschappij van morgen niet al
leen in handen zou zijn van enke
len maar heel de gemeenschap 
zou toebehoren". 

Voor de VU zag Vic Anciaux 
hier een unieke rol. Onze partij, 
zo stelde hij, durft het aan zich 
borg te stellen voor een echte 
onderwijsvrede. Zij kan dit vanuit 
haar bestaan, vanuit haar visie op 
het samenhongheidsmodel, van
uit haar eigen ontwikkeling als 
reële pluralistische partij met een 
kijk op de positieve en aktieve 
verdraagzaamheid. Verder bena
drukte hij de unieke rol van de VU 
als programmatische ideeënpar-
tij, ongebonden en onafhankelijk. 
,,Als zodanig is de VU in staat de 
vereiste geestelijke spankracht te 
leveren om steeds kreatief te 

denken aan een hoog gekwalifi
ceerd onderwijsbeleid." 

Verdragsrecht 
We schreven het reeds vroe

ger, maar een herhaling kan ze
ker geen kwaad. Zoals Frans 
Baert in de senaat, is Vic Anciaux 

in de kamer de motor van zijn 
fraktie bij deze staatsomvormmg. 
Zijn dossierkennis hoeft met lan
ger een pleidooi. Zijn werkkracht 
is mondgemeen. Betoverend bij 
deze Vlaams-nationalist in hart 
en ziel is zijn haast kinderlijke 
vreugde bij elke Vlaamse verove
ring, en tegelijkertijd zijn diep-

oprechte vrees bij elke onvolko
menheid of dubbelzinnigheid. 

Zijn betoog bij artikel 59bis 
staafde dit. De onderwijsfederali-
sering en de toekenning van het 
verdragsrecht onthaalde hij op 
gejuich: eindelijk zal de Vlaamse 
gemeenschap zich resoluut naar 
de buitenwereld toe kunnen iden
tificeren. Enige tegenspraak met 
de Europese eenwording zag hij 
in geen geval, 

,,De overheveling van be
voegdheden naar het supranatio
nale Europa is even zinvol als de 
overheveling van bevoegdheden 
naar de gemeenschappen. Het 
moet dan wel een Europa van de 
volkeren zijn." 

Verder drong hij erop aan dat 
ook de gewesten in de nabije 
toekomst over het verdragsrecht 
kunnen beschikken. ,,En dat men 
dan snel via onze ambassades 

Hoop voor 
gewetensbezwaarden 

DE gewetensbezwaarden 
krijgen uitzicht op een 
riiöuw statuut 

Eindelijk, moeten we zeg
gen. Want hel voorstel var> de 
S f e r Temmerman bleef 
tweemaal harigen ir» een rege-
rirjgskrisis en de bijhorende 
partnerwissel. Met ^e huidige 
Koafttle steeg de kans op sla-
gen, en Blnnenian^Jse Zaken*-
minister Tobback fiei verstan
dig het v0or&teï ̂ .voorstel". De 
bevoegde kommissie kon in* 
tem op een konsensu$ afste
venen, Aan de dyurt(|{J, de 
vergoeding en de ömsla<;hltge 
}>rocedure zo« ten goede ge-
steyteïd Wórden, 

ingrijpend was de verkor* 
ting var» de bürgerdier»$t Van
daag klopt eefi gewetensbe
zwaarde tn desoclaal-ktiiture-
le sektor het dubbele van de 
rjormale legerdtsfist, in de 
welzijnssektor of bij de civiele 
bescherming de helft meer. 
De kommissie herleidde deze 
termiinen tot respektlevelifk 
drie en zes maanden langer 
dan de legerdienst. 

Verder wort het inzicht dat 
gewetenstjezwoiSfden onder 
bepaalde voorwaarden kyrt-
nen rekenen opeen uitkenriQ, 
gelijk aan het bestaansimini-
rtiym. Privee-instellingen dte 
een gewetenst>ezwaarde ie-
werkstetlen moeten wet een 
maandelijkse bijdrage van 

3.000 Ir. storten. Tot siol werd 
de aanvraag-procedure fel 
versoepeld. 

Tot zover de kensensus irj 
de icommissse, tussen, de 
meerderheidspartijen. Dan 
greep de regering if». De ter
mijn werd verlengd tot respek-
tievelljk vieren acht maanden 
bij de legerdienst. En het recht 
op bestaansminimum werd 
strikter. 

Volgens kamerttd H^rmai, 
Lauwers wordt het lot van dt 
gewet0f}$b8zwaarde er beter 
op. maar 

Eeo en ander leidde lot gro
te verwarring, yaar üiteinde-
Itfk kreeg hei ge^imerjdeerd 
voori^el Itóht op groen. „Een 
ontgoochelerrde ingreep van
wege de regering'*, stelde Lui? 
Vanhorenbeek r^amens jrijn 
fraktie, „maar al btj al toch 
een belartgrijke verbetering." 

Wie tneer moéfte had, was 
Herman Lauwers. Als gewe
zen gewetensbezwaarde en 
verantwoordelijke van de 
scowts — een beweging die 
beroep doet op gewetensbe
zwaarden —vroeg hl) aan xijn 
fraktie om een ontboudSfig. 
Onbegriipeitjk vond hij de vrij
stelling van openbare instel
lingen en ofldergescbMe be
sturen om de 3000 fr. p&r 
maand af ie leggen. Want ook 
daar bestaan misisrutkert, en 

entge solidariteit geen 
-ad Overigens, waarom 

m OCfi^W-instelhng 
'iandtka$>ten niet, en 

el llng we) moeten 

-^"1 ziekenhuis 
en dat van 

htj de in-
3Ï vond 
)e dar. 

net 

Kamerlid Vic Anciaux, de motor 
van de VU-fraktie tijdens de de
batten over de staatshervorming. 

de andere landen in kennis stelt 
van de verdragsrechtelijke be
voegdheid die onze gemeen
schap nu krijgt." 

Taalgebruik 
Minder opgetogen was Vic An

ciaux over de wijziging van artikel 
59bis, met betrekking tot het taal
gebruik in de gemeenten met 
bijzonder taaistatuut. Elke wijzi
ging zal onderhevig zijn aan een 
bijzondere meerderheid. „t\Aocht 
dit land volledig gefederaliseerd 
zijn, dan zou de Vlaamse ge
meenschap weinig moeite heb
ben met de faciliteiten. Deze zou
den dan geen enkele bedreiging 
vormen. Nu werden ze in het 
verleden vaak misbruikt, vandaar 
dat ze in Vlaanderen slecht aan
geschreven staan." Dat we nu 
eindelijk een stap in de richting 
van dat zelfbestuur zetten, is dan 
ook verheugend. 

In de richting van de PVV, 
haalde de gewezen voorzitter uit: 
,,De PVV weet zeer goed dat de 
faciliteiten niet kunnen gewijzigd 
worden zonder instemming van 
de beide gemeenschappen. Dit is 
een gevolg van de staatshervor
ming van 1970, waaraan de PVV 
heeft meegewerkt." 

In dezelfde zin zou nadien 
Daan Vervaet pleiten. Emotio
neel betoogde hij: ,,lk heb mijn 
ganse leven gestreden voor een 
zelfstandig Vlaanderen. Vandaag 
zetten we een belangrijke stap, 
maar de regeling voor de randge
meenten IS voor mij onaanvaard
baar " Beide Brabantse kamerle
den zouden nadien een paar 
amendementen steunen met be
trekking tot het taalgebruik. Glo
baal stemden zij met de gehele 
fraktie voor de wijziging van arti
kel 59bis; de stap naar zelfbe
stuur weegt op. 
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Wii 
De valse argumenten van een PRL-senator 

Duel met Clerdent 
Baron Clerdent heeft zich het beeld van een 

bedachtzame, voorname heer opgebouwd. 
Eens was hij jurist, weerstander, voorzitter en 

bestuurder van vennootschappen, goeverneur van 
de provincie Luxemburg, nadien van de provincie 
Luik, waar hij overigens woont en geboren is. Sedert 
1981 is hij PRL-senator voor het arrondissement 
Luik. 

B ARON Clerdent ziet er uit als 
een aristokraat en schuwt fel
le woorden. De indruk van 

voorname wijsheid en kulturele baga
ge, die hij aldus verspreidt, blijkt ech
ter in rook op te gaan wanneer hij zich 
inlaat met Germaanse aangelegen
heden. 

Valse argumenten 
In de loop van de maand mei heeft 

hij zich tweemaal uitgelaten over het 
land van Overmaas, eens in een boek 
of brochure door Grenzecho uitvoerig 
weergegeven, en eens in de Senaat 
tijdens de bespreking van de rege
ringsverklaring. 

Het waren twee pleidooien om Voe
ren een tweetalig statuut te geven, 
m.a.w. om een stap te zetten in de 
richting van verdere verfransing. 

Omdat van Waalse zijde steeds 
weer valse argumenten worden aan
gehaald en omdat daar van Vlaamse 
zijde zo zelden anders wordt op ge
antwoord dan met het stoere,,Voeren 
Vlaams!", is het misschien nuttig er 
eens wat dieper op in te aan. 

Clerdent; ,,Een taalgrens moet on
aantastbaar zijn, maar enkel op voor
waarde dat zij na overleg is vastge
steld." 

• De huidige taalgrens is vastge
steld na overleg. Als norm werd over
eengekomen, de streektaal te ne
men. In feite werd langsheen heel de 
taalgrens hiervan in of meer afgewe
ken, altijd ten voordele van het Frans 
(Houtem, Vloesberg, Edingen, Over
maas). 

• Een taalgrens ligt waar zij ligt. 
Overleg hierover kan alleen beteke

nen dat zij administratief-politiek an
ders wordt getrokken dan op het ter
rein, m.a.w. dat taalgebieden onder 
het gezag van een andere dan de 
eigen taalgroep komen. Het resultaat 
hiervan is vooraf gekend: het taalge
bruik richt zich na verloop van tijd 
naar de overheid. De hele verrichting 
staat dus gelijk met wettelijk georga-
nizeerde gebiedsroot op termijn. 

• Het is niet korrekt, de onaantast
baarheid van de taalgrens te doen 
afhangen van overleg als voorwaar
de. Indien namelijk één van beide 
partijen het konflikt verkiest boven het 
overleg (zoals de Walen blijven doen), 
dan zou de taalrens niet onaantast
baar zijn! 

Voeren 
Clerdent: „De Vlamingen hebben 

in 1963, door Komen aan Voeren te 
koppelen, een dubbele buit binnen
gehaald: taaitegemoetkomingen in 
Komen die daar vroeger niet beston
den en omkerig van het taaistatuut in 
Voeren." 

• Vóór 1963 lag het taalgemengde 
Komen in West-Vlaanderen. Na 1963 
in Henegouwen. Vandaar de wense
lijkheid, in taaitegemoetkomingen te 
voorzien. Dit is geen „buit". 

• Het \aa\statuut van Voeren werd 
in 1963 niet omgekeerd. Het was 
voordien tweetalig; ten onrechte, als 
gevolg van de zwaar vervalste talen
telling in 1947. Tot dan was het theo
retisch eentalig Nederlands, in feite 
praktisch Frans. 

Clerdent: „De ruil (van Voeren) 
met Komen-Moeskroen is geen argu
ment, want daar hadden respektieve-
lijk 85 en 80 % van de inwoners 
verklaard dat zij franstalig waren. Het 
was dan ook volkomen redelijk dat zij 
bij het franstalige Gewest werden ge
voegd. " 

• Een ruil met Voeren of wat dan 
ook is er inderdaad niet geweest. Wat 
franstalig bleek moet bij een Waalse 
provincie, wat nederlandstalig bleek 
bij een Vlaamse (behalve in Brabant); 
althans in theorie. 

• De administratief-politieke vast
legging van de taalgrens heet te steu
nen op de objektief waargenomen 
taal, zoals die door de betrokken 
mensen gesproken wordt, niet op die 
welke zij verklaren te spreken. An
ders gezegd: de taalwerkelijkheid, 
niet de taalwens heeft als norm ge
diend. Er Is geen ogenblik sprake 
geweest van een referendum. Noch
tans is het dat wat de Walen telkens 
weer (in Voeren, rond Brussel) als 
demokratie voorstellen. De socio-kul-
turele wantoestanden, door een 
franskiljons België veroorzaakt, heb
ben vele Vlamingen, vooral in grens-
zones, onder psychologische druk 
gezet om naar de overheersende 
groep (soms een minderheid) te doen 
overlopen. Het Is precies dit voortdu
rend verschuiven van de taalgrens 
dat de Vlaamse beweging heeft willen 
stoppen door ze vast te leggen. 

• Komen en l\/loeskroen werden 
terecht bij het Franse taalgebied ge-
vogd, alhoewel een deel van het Ko-
mense bij Vlaanderen had moeten 
blijven. Het valt ons met moeilijk te 
erkennen dat Moeskroen een oor
spronkelijk Waals stadje is, hoewel op 
zeker ogenblik door een Vlaamse 
meerderheid bewoond. Op Brussel 
heeft men deze logika nooit toege
past! 

Clerdent: „Het argument van het 
„lus soli" (bodemrecht) gaat niet op, 
want Voeren heeft nooit tot Vlaande
ren behoord." 

* Vlaanderen heeft als zodanig 
nooit een staatkundig bestaan ge
kend. Wij zijn dat nu aan 't maken. 
Tot welke staatkundige eenheid Voe
ren ooit behoord heeft, is geschied
kundig belangwekkend, maar eigen
lijk niet terzake. 

• Voeren maakte tot aan de Franse 
tijd deel uit van het meertalige maar 
hoofdzakelijk Germaanse hertogdom 
Limburg, met als hoofdplaats het nu 
verfranste gelijknamige stadje. Dus 
evenmin van Luik! 

• Voor vlaamsgezinden betekent 
,,ius soli" dat het gebied waar van
ouds Vlamingen wonen als het hunne 
moet behandeld worden. 

Voor Fransen: dat de bewoners 
van het vreemde gebied dat zij ooit 

veroverden, zich aan de taal van de 
veroveraars moeten aanpassen. 

Nederduits 
Clerdent: „Het taaiargument gaat 

niet op. In Voeren spreekt men het 
platduitse dialekt van Keulen, Dussel-
dorp en Aken dat tot aan de Maas 
wordt gebezigd. Daarnaast is er nog 
een Waals dialekt." 

' Keulen en Aken vallen buiten het 
Nederduitse (platduitse) taalgebied. 
Dit strekt zich uit van Frans-Vlaande-
ren tot Polen. De zuidelijke grens 
ervan valt eerst samen met de Neder
lands-Franse taalgrens. In de buurt 
van Eupen begint de grens met het 
verarante Hoogduitse taalgebied. Dit 
loopt eerst noordwaarts naar Dussel-
dorp en dan in bochten oostwaarts 
onder Berlijn door. Met de zgn. ,,mit-
telhochdeutsche" dialekten van Aken 
en Keulen hebben die van de Voer 
niet méér venwantschap dan die van 
Valkenburg of Maastricht. 

• Terwijl het overgrote deel van het 
Nederduitse gebied het Hoogduits als 
kultuurtaa! heeft aangenomen, heeft 
de westelijke uithoek ervan een ei
gen, Nederduitse kultuurtaal ontwik
keld, tegenwoordig Nederlands ge
naamd. De Limburgse dialekten van 
Overmaas zijn net zoals de Vlaamse 
en de Brabantse, Nederduits. Een 
aantal van hen, waaronder zeker die 
van de Voerstreek, hebben als na
tuurlijke kultuurtaal het Nederlands 
aangenomen. 

• Voor een aantal Oostlimburgse 
dialekten kan men twijfelen of hen 
met eerder het Duits dan het Neder
lands als kultuurtaal past. Oorzak 
hiervan is o.a. dat de Walen tot op de 
huidige dag hen het Frans als kultuur
taal opdringen. 

• Indien baron Clerdent vindt dat 
het Nederduitse Nederlands niets ge
meens heeft met een Nederduits dia
lekt, wat heeft het Frans er dan wel 
mee te maken? 

• Er wordt daar geen inheems 
Waals dialekt gesproken, hoogstens 
wat Luikerwaals, opgeraapt op het 
werk. 

Vervalsing 

Baron Clerdent (PRL) 

Clerdent: „De volkswil wijst sedert 
1930 op een groeiend overwicht van 
franstaligen in Voeren. In 1962 lag de 
verhouding op 63%-37 %." 

• Het is precies omdat Overmaas 
steeds erger door verfransing (en niet 
door Aalse inwijking) bedreigd werd, 
dat de Vlaamse beweging ook dit 
Vlaamse taalgebied uit Waalse han
den heeft willen halen. 

Dan spreken we nog niet over de 
ergerlijke vervalsingen van de laatste 
talentelling. 

Clerdent: „Vlamingen en Walen 
zijn bereid, te aanvaarden dat het in 
een gemeente met twee volksgroe
pen normaal en redelijk is dat de 
overheid zich in die twee talen kan 
uitdrukken." 

* Voeren is niet een gemeente met 
twee volksgroepen. Voeren is een 
Vlaamse gemeente waar ongeveer 
de helft van de bevolking wenst bij het 
Gewest Wallonië gevoegd te worden. 
Daarvoor heeft die helt het er des
noods voor over, zich te laten vertran
sen. Hoe het komt dat zij dit doet is 
een ander verhaal. Maar in Voeren 
woont geen Waalse volksgroep, 
hoogstens enkele Waale inwijkelin-
gen. Het misbaar dat daar door zo 
een arrogante inwijkeling wordt ge
maakt mag dit simpele feit niet over 
het hoofd doen zien. 

Strikt genomen was in 1963 het 
aantal Walen aldaar zo gering dat er 
zelfs geen reden bestond voor facili
teiten. 

Van Baron Clerdents pseudo-ge-
leerde beweringen blijft dus alles 
samen niet veel rechtstaan. Wat hij 
niet uit kwade trouw verdraait, ver
patst hij uit onwetendheid. Het zal 
hem niet beletten, zich als deskun
dig ter zake te blijven voordoen. 

Karel Jansegers 

Eisen ziekenhuispersoneel 

Gerechtvaardigd 
en prioritair 

Het ziekenhuispersoneel, vertegenwoordigd door 
de Landelijke Bedienden Centrale en de Kristelijke 
Centrale Voeding en Diensten, is buiten de zieken
huizen getreden om haar eisen kracht bij te zetten. 

Een eerste reeks betogingen werd in meerdere 
steden van het Vlaamse land opgezet. Andere akties 
worden overwogen. Een en ander zal uitmonden in 
een nationale betoging op 4 oktober a.s. 

HET gaat om niet minder 
dan een 56.000 verple-
genden en administratie

ve werknemers in de Vlaamse 
Ziekenhuizen, die deel uitmaken 
van het Verbond der Verzor
gingsinstellingen, die zelf aange
sloten zijn bij Caritas Catholica. 

De voornaamste eisen van het 
personeel betreffen een loons
verhoging van 3,5% per maand 
en een herwaardering van buiten
gewone prestaties (onderbroken 
prestaties op feestdag); een dag 
vakantie op 11 juli... 

De kostprijs van deze eisen 
bedraagt, naar raming van de 
bonden en van het Verbond der 
Verzorgingsinstellingen: 1,7 mil
jard fr. 

Het is typisch voor onze verzor
gingsstaat dat de werkgevers de 
eisen van hun werknemers steu
nen en akkoord zijn deze verho
gingen te betalen zo Vadertje 
Staat maar over de brug komt en 
de vooropgestelde verhogingen 
integraal worden opgenomen in 
de verpleegdagprijzen van de 
ziekenhuizen via een verhoging 
van het nationaal jaarlijks zieken
huisbudget. En daar knelt het 
schoentje: de Staatskas is meer 
dan leeg, en er dient bespaard, 
ook in die sektor. 

Toch zijn de eisen van het 
verplegend en administratief per
soneel der ziekenhuizen gerecht
vaardigd. Zij kregen geen loons
verhoging sedert meer dan 10 
jaar, daar waar in de privé- en 
publieke sektor recent loonsver
hogingen werden toegestaan en 
de andere beroepsgroepen in de 
gezondheidszorg een stijgend 
aandeel bekwamen in de kosten 
van de ziekteverzekering. 

De enige vraag, die dan rijst, is 
waar het geld halen? Het enig 
mogelijk antwoord is dat de her-

Senator Roger i 

waardenng van ziekenhuisperso
neel dient te gebeuren door een 
herschikking binnen de ziekte
verzekering zelf en in de eerste 
plaats betaald door een drasti
sche vermindering van de uitga
ven voor klinische biologie 
(bloedonderzoek e.a.), waar een 
einde dient gesteld aan de kunst
matige overkonsumptie. 

Voor september a.s. wordt een 
ronde tafelkonferentie rondom de 
gezondheidszorg en de ziekte
verzekering in het vooruitzicht 
gesteld. Beiden, gezondheids
zorg en ziekteverzekering zijn 
aan strukturele hervormingen 
toe. Het statuut van het verple
gend en administratief personeel 
van de ziekenhuizen dient er op 
de agenda geplaatst. Eerlijk
heidshalve kan men echter zo
lang niet wachten om op hun 
rechtmatige eisen in te gaan. 
Deze zijn inderdaad absoluut 
prioritair. 

Prof. R. Blanpain, senator 
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Minister André Geens na eerste Afril(a-bezoel(: 

Ontwikkelingssamenwerking 
moet inspeien op 
konkrete piaatseiijke noden 

Tijdens zijn eerste ministeriële reis bractit André 
Geens een veertiendaags bezoel< aan Zaïre, Burundi 
en Rwanda. Onmiddellijl< na zijn ttiuisl<omst gaf hij 
op een druk bijgewoonde perskonferentie een, welis
waar voorlopige, analyse van zijn bezoek aan Afrika. 
Geens verklaarde vier grote lessen te hebben ge
trokken uit zijn eerste kennismaking met de drie 
bovengenoemde Afrikaanse staten, die samen onge
veer vijftig procent van de Belgische bilaterale ont
wikkelingshulp ontvangen. 

ONDANKS een gelijke geo
grafische ligging en een 
ongeveer gelijkaardig 

(ex)-koloniaal verleden kenden 
Zaïre, Rwanda en Burundi een 
sterk ongelijkmatige ontwikke
ling. De vaststelling van deze ver
scheidenheid brengt Geens tot 
een eerste konklusie. 

Onderwijs 
Algemene ontwikkelingsstrate

gieën, opgesteld vanuit ,,Brus
sel", zijn volgens Geens zinloos. 
Wil het samenwerkingsbeleid ef
ficiënt zijn, dan moet vertrokken 
worden vanuit de plaatselijke no
den. De noodzaak aan een inter
nationale koördinatie van het ont
wikkelingsbeleid noemt Geens 
een tweede les die hij uit zijn 
bezoek heeft getrokken. Donor
landen en -organisaties moeten 
hun resultaatgericht beleid op el
kaar afstemmen in een lokaal 
geplande strategie. 

Geens vindt de menselijke en 
maatschappelijke faktor van zeer 
groot belang. Hij wil dan ook 
meer aandacht voor vorming en 
volksopbouw. Geens vroeg zich 
in dit kader dan ook af of het wel 
een goede zaak is dat België zijn 
aanwezigheid in het Zaïrese on
derwijs sterk heeft afgezwakt. 
Onderwijs en opleiding vormen 
immers het begin van elke ont
wikkeling. Geens verklaarde dat 
de Zaïrese president Mobutu een 
dringende oproep deed opdat 
België zou bijspringen in het to
taal ontmantelde technisch on
derwijs in zijn land. 

Bescheidenheid 

Tenslotte vindt Geens dat de 
internationale specialisten en or
ganisaties doorgaans wel schitte
rende analyses maken, maar 
toch wat bescheidener dienen te 
zijn in het opstellen van hun the
rapieën. Hun technokratische 
plann leider immers slechts 
zelden toi d : ^-rhoopte resulta
ten. Geens verwees hierbij naar 
het immense schuldenprobleem 
waarmee in het bijzonder Zaïre 
wordt gekonfronteerd. De voor 
Zaïre uitgestippelde herstelpro
gramma's hebben niet gewerkt 
zoals kon worden verwacht, en 
dit niettegenstaande de hoge so
ciale kost die dergelijke program
ma's hebben gevergd. 

Waardering 
Geens stelde verder aange

naam verrast te zijn geweest door 

de manier waarop de plaatselijke 
Belgische ambassades hem had
den ontvangen en begeleid. Het 
ontwikkelingswerk van vele land
genoten werd ter plaatse zowel 
door de bevolking als door de 
beleidsverantwoordelijken ten 
zeerste gewaardeerd. 

(N.M.) 

Minister Geens:,,Algemene ont
wikkelingsstrategieën vanuit 
Brussel opgesteld, zijn zinloos". 

Aandacht voor 
positieve ontwikkelingen 
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In het Belgisch en Nederlands parlement 

De aanpak van 
het Eurorakettendossier 

,,Het in december 1979 afgesloten NAVO-dubbel-
besluit vormde wellicht het meest omstreden defen
siedossier in twee rechtstreeks betrokken NAVO-
landen, België en Nederland. Hoewel beide landen 
omzeggens over dezelfde geopolitiek-strategische 
positie beschikken, werd het dossier echter uiteenlo
pend behandeld." 

DAT schrijft Luk Vrijdaghs in 
een recente (dubbele) bij
drage in het bestuurswe

tenschappelijk tijdschrift „Na
mens". Vrijdaghs geeft er de re
sultaten van een inhoudsanalyti-
sche studie van de parlementaire 
debatten rond het Euroraketten
dossier in België en Nederland 
(1979-1985). 

Verhitte debatten 
Vrijdaghs analyseerde de in

houd van alle plenaire parlemen
taire debatten waarin de raket-
tenkwestie werd besproken. Het 
onderzoek in België omvatte de 
periode aande van 6 december 
1979 tot 22 maart 1985, voor 
Nederland liep de periode van 7 
november 1979 tot 13 november 
1985. De studie vangt dus aan 
met de eerste parlementaire de
batten aan de vooravond van het 
dubbelbesluit van 12 december 
1979 en loopt tot en met de de
batten over de beslissing tot 
plaatsing van de kruisraketten 
(België: 15 maart '85; Neder
land: 1 november '85). 

Vrijdaghs onderzocht hiertoe 
de Parlementaire Handelingen 
voor de betrokken periode aan de 
hand van 69 thema-kategorieën 
(bewapeningswedloop, Oost-
West-krachtsverhouding, Genè-
ve-onderhandelingen, enz.), le
dere paragraaf uit de in totaal 42 
debatten (België: 23; Nederland: 
19) werd naar thema gekodeerd 
(Vrijdaghs analyseerde hiertoe 
ruim 23.000 paragrafen). 

Op basis van het aantal para-
grafn in de debatten, werd vervol
gens het procentueel aandeel 
van de politieke partijen in het 
rakettendossier van België en 
Nederland berekend. Opvallend 
hierbij is dat het Nederlandse 
CDA meer betrokken was bij de 
rakettenkwestie dan de Vlaamse 
CVP (respekfievelijk 33,33 en 22 
%). Bij de socialistische partijen 
is de verhouding net omgekeerd. 
De Nederlandse liberalen hecht
ten dan weer meer belang aan 
het dossier dan PVV en PRL in 
België. Voor België komt de VU 
met 8,60 % op de vierde plaats, 
na CVP, SP en PS, maar voor KP/ 
CP, AGALEV/ECOLO, PSC, 
PRL, PVV en FDF-RW. 

Voor de eind-analyse weer
hield Vrijdaghs de drie grote (tra
ditionele) politieke families in Bel
gië en Nederland (kristen-demo-
kraten, socialisten en liberalen) 
én AGALEV/ECOLO en de Ne
derlandse PPR. 

Thema's 
Vrijdaghs komt in zijn onder

zoek tot de konklusie dat het 
binnenlands defensiebeleid van 
de regering vooral in het Neder
lands parlement sterk op de kor
rel werd genomen. De Neder
landse regering kreeg bij het uit
eenzetten van haar defensiebe
leid heel wat tegenwind van het 
parlement. De Belgische debat
ten over de rakettenkwestie ver
tonen op het vlak van het binnen
landse defensiebeleid een gans 

ander beeld: het defensiebeleid 
van de Belgische regering werd 
er aanzienlijk minder besproken. 

Vrijdaghs stelt daarenboven 
dat in België geen verschil in 
thematiek bestaat tussen het be
gin van het dossier in 1979 en de 
daaropvolgende jaren. „In het 
Belgisch Parlement blijft men 
a.h.w. steeds maar „de oude 
koeien uit de sloot halen": opvat
tingen over bepaalde thema 's die 
al geruime tijd voor de andere 
partijen duidelijk zijn, blijft men 
herhalen tot aan de vooravond 
van de installatie". 

Procedure 
Bekijkt men de manier waarop 

het parlementair debat verloopt, 
alsook de houding van regering 
en parlement hierbij, dan stelt 
men vast dat de parlementaire 
behandeling van het rakettendos
sier in België in hoofdzaak draai
de om de wijze waarop de debat
ten verliepen. Opmerkingen dat 
de regering „het dossier voor 
zich hield, het parlement onvol
doende of niet tijdig informeerde 
of het parlement voor voldongen 
feiten plaatste" waren in het Bel
gische rakettendebat schering en 
inslag. 

In België kwam het overgrote 
deel van de debatten voort uit 
interpellaties gericht aan de rege
ring. In Nederland nam de rege
ring meestal zelf het initiatief tot 
een debat. De Nederlandse Sta-
ten-Generaal konden dan ook 
steeds op basis van parlementai
re stukken en ministriële brieven 
over de kwestie debatteren. 

Juridisch debat 
Het juridisch debat over de 

kernraketten werd in België en 
Nederland niet alleen anders in
gevuld, ook de politieke partijen 
beklemtoonden verschillende fa
cetten van het recht, aldus Vrij
daghs. „Terwijl België nog zat te 
diskussiëren over de vraag wie 
uiteindelijk in deze kwestie moest 
beslissen, was Nederland zich 
reeds — op juridisch vlak althans 
— aan het voorbereiden op de 
situatie die zou untstaan als on
verhoopt een kernoorlog zou uit
breken en Nederland er in zou 
betrokken worden". 

De Belgische regering en haar 
parlementaire meerderheid be
klemtoonden het nationale recht 
(o.m. artikel 68 van de Grond
wet). Dit om te benadrukken dat 
de uitvoerende macht bevoegd 
was om in de rakettenkwestie 
een beslissing te nemen. De Bel
gische socialisten en de Groenen 
legden vooral de klemtoon op het 
internationale recht (UNO-Hand-
vest, Rode-Kruis-konventies, 
Verdragen van Den Haag,...) en 
kwamen zo tot de stelling dat 
,,het gebruik van kernwapens on
toelaatbaar is en zelfs als een 
oorlogsmisdaad kan worden aan
gemerkt". 

In Nederland werd aan het be
doelde rechtsstelsel een andere 
inhoud gegeven. Daarbij komt 
dat het CDA zich vooral beriep op 

het internationale recht, terwijl de 
socialistische PvdA in hoofdzaak 
het nationale recht hanteerde. 
Vrijdaghs zoekt de verklaring 
voor deze andere juridische be
naderingswijze in het verloop van 
de problematiek van het raketten
dossier in Nederland zelf. „In 
tegenstelling tot België, koos Ne
derland immers voor een plaat
singsverdrag met de V.S.A. om 
de plaatsing van kruisraketten 
mogelijk te maken. In Nederland 
spitste het juridisch debat zich 
dan ook niet toe op de beslis
singsbevoegdheid: het was in 
Nederland duidelijk dat de beslis
sing bij het parlement lag. Waar 
het in Nederland wel om ging, 
was de vraag of een plaatsings
verdrag al dan niet strijdig was 
met de Grondwet". 

Overeenkomsten 
Vrijdaghs wijst in zijn studie 

ook op een viertal overeenkom

sten tussen België en Nederland. 

Vooreerst is een treffende gelij
kenis op het vlak van de militair-
technische aspekten: ,,De parle
mentaire meerderheid en de re
gering leggen vooral de klemtoon 
op de technische aspekten van 
de Sovjet-bewapening (SS-20 ra
ketten); de oppositie heeft voor
namelijk aandacht voor de tech
nische aspekten van de nieuwe 
Amerikaanse wapens (Cruise, 
Pershing II)". 

Beide parlementen beklemto
nen verder (eenzijdig) de traditio
nele wijze van militaire verdedi
ging. Op parlementair niveau vin
den alternatieve defensievormen 
(sociale verdediging, e.d.) om
zeggens geen weerklank. 

Een derde globale overeen
komst is de gehechtheid aan het 
NAVO-bondgenootschap. Het 
NAVO-lidmaatschap wordt maar 
zelden in vraag gesteld. 

Vervolgens noemt Vrijdaghs 
het opvallend „hoe weinig de 
regeringen van beide landen aan
dacht hebben besteed aan de 
publieke bewustwording die ten 
tijde van de rakettenkwestie be
gon te groeien, alsook voor de 
gevolgen van een eventuele 
kernoorlog." 

Buitenlandse 
politiek 

Andere aanpak in de parlementen, hetzelfde protest in de straten. 
(foto Peustjens) 

Vrijdaghs stelt dat de Neder
landers de rakettenkwestie op 
een zelfstandiger wijze aanpak
ten dan de Belgen dit deden: 
,,Nederland stelde zijn eigen 
voorwaarden, eigen varianten en 
eigen voorstellen of initiatieven in 
de ganse problematiek". 

Hij geeft hierbij een viervoudi
ge argumentatie. Allereerst heeft 
Nederland, in tegenstelling tot 
België, de mogelijke plaatsing 
van kruisraketten op haar grond
gebied steeds gekoppeld aan het 
afstoten van een aantal nuklealre 
taken. Eveneens in tegenstelling 
tot België heeft de Nederlandse 
regering in haar buitenlands be
leid meer aandacht besteed aan 
konkrete voorstellen (in casu de 
zgn. nuloptie) die de onderhande
lingen over wapenbeheersing 
tussen de grootmachten een gro
tere kans op slagen konden ge
ven. Daarnaast maakte het Ne
derlands beleid steeds een on
derscheid tussen de produktie 
van nieuwe kernwapens en de 
plaatsing ervan, wat Nederland 
toeliet in te stemmen met de 
produktie, maar niet met de plaat
sing. In België kwam dit onder
scheid nauwelijks aan bod. Ten 
slotte kan hier ook verwezen naar 
het kronologisch verloop van het 
dossier in beide landen. België 
volgde zonder afwijking de plaat
singskalender van de NAVO; Ne
derland maakte de plaatsing af
hankelijk van een eigen telkriteri-
um, waarbij het al dan niet over
gaan tot plaatsing afhankelijk 
werd gesteld van het aantal SS-
20 raketten van de Sovjet-Unie 
(het zgn. 1 juli-besluit uit 1984). 

N.M. 

— Het Eurorakettendossier In het 
Belgisch en Nederlands parlement. 
Luk Vrijdaghs. In „Namens", 88/3 
en 88/4. Uitg. SDU, Postbus 20014, 
2500 EA 's Gravenhage (NI). Jaar
abonnement (8 nummers): 125 Fl. 

Van sereniteit tot scheldpartijen 

Een sterk 
verscheiden aanpak 

In zijn vergelijkende studie naar de wijze waarop 
de rakettenkwestie werd behandeld in het Belgisch 
en Nederlands parlement, komt Luk Vrijdaghs tot de 
vaststelling dat de parlementaire behandeling van 
het rakettendossier in beide landen sterk uiteenliep. 
Nederland en België gingen zelfs onomwonden hun 
eigen weg. 

DE konklusies van de studie 
in een notedop: 
— Het Nederlandse parle

ment nam vooral het (binnen
lands) defensiebeleid van haar 
regering onder de loupe. Het Bel
gisch parlement liet zich met 
deze diskussie niet in, maar ging 
zich bezighouden met de vraag 
wie nu eigenlijk beslissingsbe
voegdheid had in deze materie. 

— Inhoudelijk legde Nederland 
een grotere zelfstandigheid aan 
de dag bij het bepalen van haar 

buitenlandse- en defensiepoli
tiek. De Belgische diplomatie 
daarentegen onderscheidde zich 
door een meer volgzame en mee
gaander houding vij de afhande
ling van het rakettendossier. „De 
weinige regeringsinitatieven wa
ren in dat opzicht vaak niet meer 
dan een middel om de achterban 
gunstig te stemmen", aldus Vrij
daghs. 

— Op het vlak van het struktu-
reel aspekt zijn de verschilpunten 
in aanpak van het dossier mar-

kent. In Nederland werd het par
lement in het ganse dossier nauw 
betrokken. In België werd de be
voegdheid van het parlement 
zelfs betwist. Belgische parle
mentaire moesten zich op basis 
van niet ontvangen stukken en 
via het houden van interpellaties 
op de hoogte stellen van het ver
loop van de kwestie. 

Psychologische 
oorlogsvoering 

— Nederland pakte de raket
tenkwestie ook op een realisti
scher en serener wijze aan: de 
diskussies werden zakelijk ge
houden zonder dat er veel aan 
psychologische oorlogsvoering 
werd gedaan. De Belgische de
batten waren meer gevoelsmatig 
geladen en voltrokken zich bijwij
len in een sfeer van aantijgingen 
en scheldpartijen. 

14 JULI 1988 
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Vlaanderen' 
ap z n zomers 

Naar aanleiding van de 75° verjaardag van de 
Vlaamse scouts, staken we ons licht eens op bij 
enkele Volksunieleden die lang geleden, recentelijk 
of nog steeds aktief waren (zijn) bij VVKSM, het 
Vlaams Verbond van Katolieke Scouts en Meisjes-
gidsen. We konden een paar ex-verbondskommissa-
rissen strikken, maar gingen ook te rade bij gewone 
leiders en leidsters. 
We laten hen zelf aan het woord met een prettige 
anekdote, mooie scoutsherinneringen of over de 
betekenis van scouting voor hun verdere leven. 

Herman Lauwers op de herfstontmoeting 

Vergader-
kuituur 

Eigenlijk ben il< nog niet lang 
genoeg weg uit scouting om er 
,,op terug te kijken". Ik ken uiter
aard nog de gehele verbonds-
ploeg en tal van regionale verant
woordelijken. En de nu lopende 
jaarplanning (met de viering van 
75 jaar) heb ik zelf nog voor de 
helft mee uitgevoerd, 't Spreekt 
dus vanzelf dat ik er nog nauw bij 
betrokken ben en veel kontakten 
heb. Scouting is voor mij nog 
geen voltooid verleden tijd. 

Maar hoe dan ook, veel meer 
dan één of andere specifieke 
anekdote, blijven vooral de inter
menselijke verhoudingen beklij
ven; want zo'n grote jeugdbewe
ging wordt nationaal gerund door 
een 40-tal jonge mensen die ge
durende jaren zeer intensief, en 
sommigen dag in dag uit samen
werken. De uitdaging om met 
zo'n ploeg — en vooral met de 
vrijgestelden ervan — het gehele 
reilen en zeilen van een grote 
nationale vereniging te sturen, 
terwijl je zelf nog jong bent, doet 
in die groep erg persoonsgebon
den relaties ontstaan, over de 
funktionele verbanden heen. 

Wat geldt voor al wie ooit in een 
plaatselijke groep verantwoorde

lijkheid droeg, geldt ook voor het 
nationale werk; doorheen de ge
zamenlijke ontgoochelingen, de 
gemeenschappelijke suksessen, 
de moeilijkheden, het plezier, de 
momenten van oververmoeid
heid of die van ontspanning 
groeit een klimaat van verbon
denheid, van warmmenselijke re
laties. 

Juist dat, samen met wat ik 
overhoud uit soms erg diepgaan
de gesprekken met mensen over 
allerlei dingen van het leven 
(want pedagogie is allesomvat
tend), zijn de dingen die beklij
ven. 

Het is de rode draad doorheen 
honderden anekdotes over in een 
bos verloren lopen en 's nachts 
buiten slapen, over kampvuren, 
noodweer op kamp en evakuatie, 
de eerste ,.gemengde" vergade
ringen of de grootse projekten 
met de jins. 

Maar er is ook dit: nu ik de 
vergelijking kan maken met de 
politieke wereld, kan ik met nog 
meer stelligheid dan toen ik ver
bondscommissaris was, verzeke
ren dat het jeugdwerk in Vlaande
ren een bijzonder hoog peil van 
,,grundlichkeit", van planmatig 
management én van vergader-
kuituur heeft... 

Volksvertegenwoordiger 
Herman Lauwers 

Stortbad 
Het eerste jaar dat ik zelf niet 

meer in leiding stond, ging ik mee 
op kabouterkamp als ,,fourier". 
Naast koken wordt van een keu-
kenploeg echter vanalles en nog 
wat verwacht. 

Zo speelden de kabouters elke 
avond een rode-draad-spel, 
waarvoor de leiding een inge
nieus slot bedacht had. Een kom 
met gaatjes en een rechtopstaan
de pin in de bodem was in een 
boom opgehangen. De kabouters 
moesten na een hindernissenpar-
koers proberen een met water 
gevulde ballon in die kom te gooi

en. Elke dag zat iemand van de 
leidings- of keukenploeg op een 
stoel onder de boom op een nat 
pak te wachten. 

Naar het einde van het kamp 
toe werden de kabouters steeds 
meer bedreven in dit spel. Toen 
het dan de beurt was aan een 
kollega-keukenpiet om van een 
gratis stortbad te genieten, was 
de verleiding te groot en vulden 
we de ballon in plaats van met 
water, stiekem met allerlei pro
viand zoals konfituur, koffie, 
bloem, mosterd,... En de kabou
ters gooiden raak... 

Greet Sels 

IMt 

Het kampvuur 

knettert nog steeds... 

Scoutsgetuigenissen 
van Volksunieleden 

Turnbroeken-
kaas 

Juli 1960. We kampeerden met 
de 9° groep uit Mechelen te Be-
rendrecht, in de bossen vlakbij de 
Nederlandse grens. Ik was piep
jonge ,,kapi", en wilde dus zeker 
niet breken met de gewoonte de 
gidsen een groot nachtspel te 
serveren. 

De omstandigheden waren 
gunstig om een goed scenario te 
bouwen, zodat niemand zou ver
moeden dat het om een spel 
ging, dat was de kunst... Dus : 
,,Gidsen, luistert: onze kas staat 
er slecht voor, we hebben nauwe
lijks genoeg geld om rond te ko
men. Moesten we er nu eens in 
slagen enkele bollen kaas te 
smokkelen, zou dat al winst bete
kenen. Hou alles strikt geheim, 
zoniet is de zaak tot mislukken 
gedoemd. Het is nu maandag 
Dinsdag en woensdag oefenen 
we kompaslopen, 's avonds laat 
doen we sluipoefeningen om de 
doeaneposten te verschalken. 
Donderdagnacht slaan we toe. 
Verknal de zaak niet en zwijg 
erover..." 

Zo gezegd, zo gedaan: in alle 
ernst en stilte werd geoefend. 
Donderdag: de gidsen zouden 

een patrouillefietstocht maken en 
Roosendaal eksploreren. Uur 
van thuiskomst: 19 uur. Dan drie 
uur platte rust en dan, st... De 
spanning was te snijden. 

Ik had de dag vrij om enkele 
herkenningspunten te plaatsen in 
het bos, af te spreken met de 
mannen van de Doeaneschool te 
Putte die zouden meespelen, de 
punten af te spreken waar de 
gidsen gevat zouden worden, de 
schat verstoppen enz. 

Zelf nerveus, wachtte ik op de 
thuiskomst van de gidsen. Eén 
uur, twee uur te laat: geen gidsen 
te zien. Ik was doodsbang en 
vreesde het ergste. Lawaai, ge
lach en geroep... Daar kwam de 
zotte bende aangereden. ,,Het is 
gelukt...het is gelukt!" 

Nog niet bekomen van mijn 
angst en boosheid werd ik vlug 
ontwapend. Fier als een gieter 
haalden de gidsen één voor één 
een stuk kaas tevoorschijn uit de 
pijpen van hun turnbroek, die ze 
onder hun uniform droegen. 

Wat was er gebeurd? De gid
sen waren zich zo bewust van 
hun verantwoordelijkheid, had
den hun taak zo goed begrepen, 
maar waren tevens zo bang om 
bij nacht te moeten smokkelen, 
dat ze al hun geld bijeen gelegd 
hadden om kaas te kopen. Ze 
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Ook gidsen kunnen torens bouwen! 

hadden de kaas netjes versne
den, in zilverpapier gewikkeld en 
vóór de grens behoedzaam ver
stopt. 

Ontnuchtering langs beide 
kanten: ik zag mijn spel in duigen 
vallen, de gidsen zagen hun fan
tastische daad verworden tot de 
inzet van een spel. 

Die avond hebben we niet ge
smokkeld, maar tranen gelachen 
en ons een breuk gegeten van de 
,,turnbroekenkaas uit Roosen
daal". 

Annemie Stoop 

Vogelenzang 

Het meest geliefde muziekinstrument op kamp is nog steeds de pitaar. 

Maunts Van Haegendoren als 
Verbondskommissaris van het 
VVKS 

Jamboree is naar ik meen een 
Indiaans woord. Bij de scouts 
betekent het een grote algemene 
vergadering, op wereldvlak of 
voor een zeer grote streek. In 
1937 greep de wereldjamboree 
plaats in Nederland (Vogelen
zang). Op vorige jamborees wa
ren de Vlaamsgezinde scouts 
maar pover vertegenwoordigd. 
Onze jongens waren immers 
geen rijkeluiszoontjes. 

Te Vogelenzang waren wij met 
600 één van de grootste delega
ties, over 2 subkampen verdeeld. 
Eén ervan lag naast het USA-
kamp en we vertelden de Ameri
kanen wat de Vlaamse Leeuwe-
vlag voor ons betekende. 

Bij het einddefilé voor koningin 
Wilhelmina en de vooraanstaan
den defileerde de Vlaamse dele
gatie dan ook achter de leeuwe-
vlag. De koningin, die goed wist 
wat ze deed, begroette ze als 
nationale vlag. Er volgde natuur
lijk een heftige rel met de Belgi
sche kampleiding. Maar voor het 
oog van de wereld gedane zaken 
konden niet ongedaan gemaakt 
worden. 

Maurits Van Haegendoren 
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Verband 
Eén van de opdrachten van 

een scoutsleider bestond erin 
een patrouille jongverkenners 
diskreet te vergezellen tijdens de 
zgn. 24-urentocht. De trek was 
vooraf vrij grondig uitgestippeld 
en aan de iiand van stafkaart en 
kompas baanden de jongens zich 
een weg door bossen, heide, vel
den en weiden, deden aan eks-
ploratie van een dorp of stadje, 
zochten zelf ,,slaping" en kook
ten hun potje. 

In de zomer van 1964 kam
peerden wij in de heide van Gruit-
rode. Mij werd de patrouille van 
de Herten toegewezen voor een 
tweedaagse tocht door een fraai 
stuk Limburgse Kempen... 

Het liep tegen de avond van de 
tweede dag aan. Na een laatste 
blik op de stafkaart besliste de 
patrouilleleider tot tien minuten 
verpozing. De jongens konden 
ondertussen hun inkopen doen. 

Door het uitstalraam trok een 
diskussie tussen de schatbe
waarder en de EHBO-man de 
aandacht. Het was vooral deze 
laatste die sterk aandrong en 
naar hoogopgestapelde pakken 
wees. Het afgeprijsde produkt 
sprak ook de schatbewaarder, 
die bekend stond als een uiterst 
zuinige jongen, sterk aan. De 
EHBO-man zag zijn EHBO-kist 
ten eeuwigen dage paraat, want 
het voordelige koopje bleek ver
band te zijn. Mijn aandacht voor 
de diskussie werd plots afgeleid 
door een luidschreeuwende 
knaap die het Ronde van Fran-
krijkkrantje van Het Volk aan
prees. Die dag had André Darri-
gade de massaspurt te Bagnè-
res-de-Bigorre gewonnen. 

Eén na één kwamen de Herten 
buiten. Als laatsten de zuinige 
schatbewaarder en de vooruit
ziende EHBO-man, de armen vol 
stapels verband. Verband, niet 
om eerste hulp te bieden, maar 
om... u weet wel. 

Ik vond dat het nu maar eens 
tijd was om met de Herten vrij
moedig te praten, maar eerst het 
koopje terug naar binnen. De jon
gens pruttelden tegen en begre
pen niet dat hun leider geen oren 
had naar de voordeelprijs. Stond 
er dan niet in de padvinderswet 
dat een scout sober en spaar
zaam diende te leven? 

Tijdens de terugtocht door het 
donkere mastenbos heb ik de 
Herten dan maar in het lang en in 
het breed het verschil tussen het 
verband dat zij bedoelden en het 
afgeprijsde verband uit de doe
ken gedaan. En in éénzelfde 
adem het verband gelegd tussen 
dat verband en het Wonder van 
het Leven. 

De Herten liepen dicht tegen 
mij aan en luisterden uit één oor. 
De anders zo stoere binken ble
ken plots biezonder zwijgzaam. 

Een ouderwets verhaal, zult u 
zeggen. Natuurlijk, het dateert 
ook reeds van vóór 1968... 

Maurits Van Liedekerke 

Maurits Van Liedekerke 
als jongverkennerhopman 
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verbondsleiding die de Vlaamse 
lijn nog opvoerde... Gedichten 
van Wies Moens en Bert Pele-
man haalden de cover van ,,Kom
pas", het volwassenentijdschrift. 
VVKS-voortrekkers, -leiders en -
verkenners namen de ordedienst 
waar op de weide tijdens de aller
eerste na-oorlogse IJzerbede
vaarten. Pater Max Wildiers vond 
met zijn ,,Zilvermeeuwtjes" een 
open huis op het scoutsdomein 
,,De Kluis". In het Rodenbach-

Maurits Coppieters met André Demedts op de herfstmale in 1953 

Roer 
De jaarleuze van het VVKS 

,,Hou je roer recht"— evenals die 
andere ,,Handhaaf en bouw"— 
liegt er niet om: in de onmiddellijk 
na-oorlogse jaren kwam de kato-
lieke Vlaamse padvinderij in woe
lige wateren. Na een verviervou
diging van het ledenaantal en de 
stevige inplanting in het paro
chiaal en breed volksmilieu tij
dens de oorlogsjaren (dank zij 
Maurits Van Haegendoren en ge
schraagd door een stevige en 
hoogstaande leidersvorming) 
bracht de bevrijdingstijd zware 
bewolking en wel eens stormge-
tij. 

Terwijl de onbeschrijfelijke ver
bondenheid én afgeslotenheid 
van de bezetting met de bevrij
ding afzwakte, kreeg de Ver

bondsleiding af te rekenen met 
een systematische hetze vanuit 
belgicistische, vaak frankofone 
scoutsgroepen en -leidingen te
gen Van Haegendoren, tegen het 
Vlaams profiel van de beweging 
en haar sterke eenheidsstruk-
tuur. 

In deze nieuwe situatie kwam 
ik in het verbondsbesluur terecht 
vanaf 1945, eerst als kommissa-
ris voor de verkenners, maar al 
heel vlug —in 1946— als adjunkt-
verbondskommissaris van Mau
rits Van Haegendoren. 

De anti-verbondskrachten von
den steun bij het aartsbisdom en 
in 1947 kreeg de verbondsraad te 
horen dat de kerkelijke overheid 
het terugtreden van Van Haegen
doren eiste. 

En zo werd ik verbondskom-
missaris, aan het hoofd van een 

jaar was André Demedts de feest
redenaar op de jaarlijkse herfst
male. 

Toen ik op uitdrukkelijk ver
zoek van Borginon, Ronsée, 
Beeckman en pater Walgrave 
o.p. de ,,Vlaamse Volksbewe
ging" moest gaan lelden, was de 
tijd van ontslag als verbondscom-
missaris gekomen. Op de kalen
der: 1956, het Rodenbachjaarl 

Maurits Coppieters 

Eens scout... 
In 1942 kwam ik als wolfje in de 

horde van de scouts van Ge-
raardsbergen terecht. Tof 1954 
bleef ik groepsleider. Daartussen 
was ik nestleider, patrouilleleider 
en hopman van de verkenners. Ik 
ben nog steeds geboeid door die 
periode. 

In het VVKS konden we onszelf 

zijn (wat niet het geval was in de 
strenge kollege's uit die tijd), we 
mochten verantwoordelijkheid 
nemen, leerden in groep samen
werken en vooral dienstvaardig 
zijn. Trouw en broederschap wa
ren geen ijdele woorden. Scou
ting was de zuurstof van mijn 
jeugd. 

Eens scout, altijd scout. 

Prof. R. Blanpain, senator 

Prof. R. Blanpain, senator, als groepsleider samen met de aalmoeze
nier op de belofte van de welpen. 

Historiek van VVKSiVI 

Scouting 
in de Vlaamse Beweging 

De eerste sporen van scouting in België 
dateren van 1910. In België verblijvende Britten 
richtten in Antwerpen en Brussel de eerste 
groepen op naar Engels model. Deze allereer
ste groepen waren filosofisch en religieus neu
traal en rekruteerden vooral uit de franstalige 
burgerij. Vanaf de jaren twintig ontstonden dan 
groepen met een zeer volkse inslag en duidelijk 
Vlaamsgezinde leiders. 

jAURITS VAN HAE
GENDOREN speel
de een sleutelrol in 

de sociale en flamingantische 
evolutie van de katolieke 
scouts. Samen met Georges 
de Hasque (die in 1913 de 
eerste Vlaamse scoutsgroep 
gesticht had) bewerkte hij 
reeds in 1930 de splitsing van 
de unitaire ,,Baden Powell 
Belgian Boy and Sea Scouts" 
in het VVKS en de FSC (Fede
ration des Scouts Catholi-
ques). 

Na 1930 verdwenen in 
Vlaanderen langzaam de eli
taire franstalige groepen. Er 
werd gewerkt aan een scouts
systeem dat aangepast was 
aan de Vlaamse volksaard. 

Leopold 
Na een periode van interne 

organisatie trad het VVKS dui
delijk als Vlaamse jeugdbewe
ging naar buiten. Bij het défilé 
n.a.v. het dertig jaar katoliek 
scoutisme voor Leopold III 
marcheerden de VVKS-ers 
achter de leeuwevlag. 

Tijdens de tweede wereld
oorlog werd scouting niet ver
boden in België. De Duitsers 
probeerden de beweging te 
laten versmelten met de Hit-
lerjugend of andere pro-Duit-
se organisaties. Toenmalig 
verbondskommissaris Van 
Haegendoren heeft het nooit 
zover laten komen. 

Na de oorlog was er heel 
wat te doen rond de figuur van 
Van Haegendoren, vooral om
wille van zijn flamingantisme 
(zie de bijdragen van Van 
Haegendoren en Coppieters). 
Tot zelfs de bisschoppen be

moeiden zich ermee. Met 
Maurits Coppieters aan het 
hoofd van de beweging bleef 
het VVKS evenwel zijn. 
Vlaamsgezinde koers volgen. 

Blauwe gidsen 
De vrouwelijke tegenhanger 

van de scouts, de gidsenbe-
weging, ontstond in 1915, met 
een duidelijk sociale op
dracht: kristelijk handelen en 
de sociale toestanden verbe
teren. 

In tegenstelling tot de 
scouts bleven de gidsen nog 
lange tijd onder één unitair 
hoofdbestuur. Een aantal leid
sters raakte echter misnoegd 
over deze struktuur. Vanaf 
1939 ontstonden dan de kato
lieke Vlaamse Meisjesgidsen, 
Blauwe gidsen genoemd, om
dat zij naar het voorbeeld van 
de Engelse gidsen ook een 
blauw uniform droegen. Ze 
haalden als bezwaren tegen 
de officiële beweging o.m. de 
achteruitstelling van de 
Vlaamse groepen aan, het ge
brek aan openheid voor volks
kinderen en de imitatie van 
het scoutssysteem van de jon
gens. 

Moeilijkheden bleven niet 
uit en vooral de officiële gid-
senbeweging, die gesteund 

werd door het episkopaat, en 
de hogere klerus gebruikte 
alle middelen om de Blauwe 
gidsen dwars te zitten. In 1945 
kwam er een fusie tussen de 
beide gidsenverbonden. Het 
kwam echter niet tof een har
monieus samengaan en einde 
1947 was de uitstoting van de 
hoofdleidster van de Blauwe 
gidsen, mevr. Van Haegendo
ren, definitief. De geest van de 
Blauwe gidsen bleef evenwel 
bepalend voor de werking van 
de Katolieke Meisjesgidsen 
van België (KMGB). 

In 1961 werd deze naam 
vervangen door Vlaams Ver
bond van Katolieke Meisjes
gidsen (VVKK/1). 

VVKSM 
Sinds 1960 gaan WKS en 

VVKM over tot samenwerking, 
eerst heel okkasioneel en 
voorzichtig, maar gaandeweg 
ook inhoudelijk en struktureel. 
Vanaf 1 september 1973 was 
VVKM-VVKS een gemengde 
beweging. Sedert '82 spreekt 
men van VVKSM. 

Op plaatselijk vlak bestaan 
er 3 evenwaardige groepsty-
pes: de lokale groep beslist 
zelf of zij zich uitsluitend tot 
jongens, uitsluitend tot meis
jes of tot beide richt. 

(pdj-) 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 16 juli 
n BRT 1 - 16.00 
De grote radioshow, film 
C BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Achter de schermen, serie 
D BRT 1 - 21.10 
Eerste Vlaanderens vedettencirkus, 
ultzonderlijl< cirkus met bekende 
Vlaamse namen 
D BRT1 - 22.20 
Sport op zaterdag 
n BRT 1 - 22.45 
Passie heeft zijn prijs, TV-film 
D BRT 1 - 0.20 
Poolshoogte, astronomisch magazine 
D BRT2 - 19.00 
Belgian Ladies' Open, tennis 
D Ned. 1 - 19.18 
Freaky Friday, film 
n Ned. 1 - 20.54 
IWurder she wrote, detektiveserie 
n Ned. 1 - 21.44 
Cheers, komische reeks 
n Ned. 1 - 22.41 
Armoede, dramaserie 
D Ned. 2 - 16.40 
New Wilderness, natuurdok. 
n Ned. 2 - 17.05 
Crossbow, avonturenserie 
D Ned. 2 - 17.30 
IWagnum, detektiveserie 
D Ned. 2 - 18.15 
Top 40, Ned. top 40 
D Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, komische familieserie 
D Ned. 2 - 21.00 
Miami Vice, politieserie 
n Ned. 2 - 22.30 
Brandende liefde, film 
D Ned. 2 - 0.20 
De Orionnevel, film 
D Ned. 3 - 19.20 
Naar huls!, komische reeks 
D Ned. 3 - 20.30 
The letter, film 

Zondag 17 juli 
n BRT 1 • 14.15 
Achtervolging op de rivier, jeugdfilm 
n BRT 1 - 17.00 
Bonanza, westernserie 
n BRT 1 - 18.05 
Leven... en laten leven — extra, 
D BRT 1 - 18.30 
Tour '88, samenvatting 
D BRT 1 - 18.45 
In de sporen van James Cook, serie 
D BRT 1 - 19.35 
Bloemetjes buiten, info 
D BRT 1 - 20,00 
Kijk uit!, info 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Exorcist 2, film 
D BRT 1 - 22.20 
Het verhaal van Hollywood, dok. 
D BRT2 - 14.55 
Ronde van Frankrijk, rechtstreekse 
reportage 
D Ned. 1 - 17.00 
Vijftig jaar Britse film, geschiedenis 
v.d. Britse film 
D Ned. 1 - 17.25 
Rood en blauw, animatiefilmpje 
D Ned. 1 - 17.35 
Zomerro(c)k, Parkpopfestival en 
Werchter 
D Ned. 1 - 18.35 
Pipo en het grachtengehelm, jeugd-
serie 
D Ned. 1 - 19.05 
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De schilder (Peter Jan Rens) wordt verliefd op zijn model (Monique 
Van de Ven) in ,,Brandende Liefde". Zaterdag 16 juli op Ned. 2, om 
22U.30. 

Terug naar Schateiland, jeugdserie 
D Ned. 1 - 20.00 
Het orkest, komische serie 
D Ned. 1 - 22.25 
Frank's Place, komische serie 
D Ned. 2 - 9.00 
Towser, kinderserie 
D Ned. 2 - 9.10 
Madicken, dramaserie 
D Ned. 2 - 10.05 
Sprookjesteater, Van de jongen die 
niet griezelen kon 
D Ned. 2 - 19.00 
Hollywood-legenden, Natalie Wood 
D Ned. 3 - 20.10 
De jongens Veerman, familiekroniek 
D Ned. 3 - 21.15 
Intien kontakt, dramaserie 

l\/laandag 18 juli 
n BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Tour '88, samenvatting 
n BRT 1 - 18.50 
Goudkreek, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.15 
De IVIuppets, poppenserie 
D BRT 1 - 20.10 
Félicien Gréveche, serie 
D BRT 1 - 21.00 
Als het even mag... Bach, muz. pro
gramma 
D BRT 1 - 23.05 
Debussy-Hommage, koncert 
D BRT2 - 12.00 
Ronde van Frankrijk, rechtstreekse 
reportage 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, serie 
D Ned. 1 - 16.17 
The Muppet Babies, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 16.42 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.05 
Tekenfilmfestival 
n Ned. 1 - 18.30 
Throb, komische serie 
D Ned. 1 - 19.55 
Mijn dochter en ik, komische serie 
n Ned. 1 - 22.40 
Street Legal, advokatenserie 
Q Ned. 2 - 16.00 
Suspicion, thriller 
D Ned. 2 - 17.30 
Foofur, tekenfilmserie 
I J Ned. 2 - 18.00 
Johan en Pierewiet, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 18.25 
Dungeons & Dragons, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 20.30 
Oceans of fire, TV-film 
D Ned. 2 - 22.40 
Night Court, rechtbankserie 

Dinsdag 19 juli 
D BRT 1 - 18.10 
Pim en Pam, kleuterserie 

C BRT 1 - 18.25 
Garfield in the Rough, tekenfilm 
D BRT 1 - 18.50 
Zestien glorieuze dagen, dok. serie 
D BRT 1 - 20.20 
De kliniek, thrillerserie 
G BRT 1 - 20.45 
Rond Daniël, showprogramma 
• BRT 1 - 22.15 
De vereffenaar, aktieserie 
D BRT2 - 17.55 
Ronde van Frankrijk, rechtstreekse 
reportage 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
C Ned. 1 - 17.08 
Comedy Capers, slapstick 
• Ned. 1 - 17.21 
Zo klein als een erwt, tekenfilmserie 
n Ned. 1 - 19.18 
Kanaal 13, jeugdserie 
C Ned. 1 - 19.45 
Handen omhoog, familieserie 
D Ned. 1 - 20.10 
Murder she wrote, detektiveserie 
• Ned. 1 - 20.55 
Niet te geloven!, komische serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Armoede, dramaserie 
D Ned. 2 - 15.50 
De Jordaches, familieserie 
D Ned. 2 - 16.37 
Smaragd, film 
D Ned. 2 - 22.40 
The Betty Ford Story, TV-film 
n Ned. 3 - 21.15 
Mozarts vioolkoncerten 

Woensdag 20 juli 
D BRT 1 - 18.05 
Triangelklub, kinderserie 
D BRT 1 - 18.30 
Tour '88, samenvatting 
D BRT 1 - 18.45 
Seabert, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.20 
Een zaak voor twee, misdaadserie 
D BRT 1 - 21.20 
Krokant, kulinaire serie 
D BRT 1 - 22.20 
Sluipend vuur, dok. 
D BRT 2 - 16.25 
Ronde van Frankrijk, rechtstreekse 
reportage 
D Ned. 1 - 15.30 
Neeka, jeugdfilm 
n Ned. 1 - 19.18 
Avonturenbaai, avonturenserie 
n Ned. 1 - 19.45 
Taptoe Breda, reportage 
D Ned. 2 - 16.30 
Transformers, SF-tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 17.45 
MacGyver, avonturenserie 
n Ned. 2 - 19.00 
Countdown, pop 
D Ned. 2 - 20.29 
Lime street, detektiveserie 
D Ned. 2 - 22.30 
Billy Joel ,,Live in Leningrad" 
D Ned. 2 - 23.30 

Hitchhiker, avonturenserie 
r Ned. 3 - 20.30 
Roffels voor Rhodesië, TV-film 

Donderdag 21 juli 
^ BRT 1 - 16.30 

Lekker ingelijfd, film 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
n BRT 1 - 19.00 
Tour '88, samenvatting 
D BRT 1 - 19.10 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT 1 - 20.20 
Kunst-Zaken, aktualiteiten 
D BRT 1 - 20.30 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 21.20 
Panorama, aktualiteiten 
• BRT 1 - 22.10 
Dallas, serie 
D BRT2 - 15.40 
Ronde van Frankrijk, rechtstreekse 
reportage 
D Ned. 1 - 17.11 
Vooruit met de geit, serie 
D Ned. 1 - 17.25 
Rood en blauw, animatiefilmpje 
D Ned. 1 - 17.40 
De troetelbeertjes, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.02 
Jem, tekenfilmserie 
n Ned. 1 - 18.27 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 20.43 
Gay Purr-ee, film 
D Ned. 1 - 22.06 
Bloopers, missers uit film- en TV-
studio 

D Ned. 1 - 22.40 
Reilly, meesterspion; serie 
D Ned. 2 - 15.25 
Die Scharzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 16.10 
Hans Christian Andersen, film 
D Ned. 2 - 17.55 
The Real Ghostbusters, tekenfilm
serie 
D Ned. 2 - 22.10 
The war In Korea, dok. serie 
D Ned. 3 - 19.25 
Door de Himalaya met Edmunt Hil
lary, dok. serie 
• Ned. 3 - 21.50 
Even naar het feest, TV-spel 

Vrijdag 22 juli 
D BRT 1 - 18.20 
Elektron, muziek en wetenschap 
D BRT 1 - 19.00 
Tour '88, samenvatting 
D BRT 1 - 20.20 
Blauwbaard, film 
D BRT 1 - 22.40 
Filmportret: de Britse film, info 
D BRT 2 - 15.40 
Ronde van Frankrijk, rechtstreekse 
reportage 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.20 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned. 1 - 17.40 
De familie Greenwood, familieserie 
D Ned. 1 - 19.55 
Highway to heaven, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
De nieuwe Pacific, dok. serie 
D Ned. 1 - 23.40 
De eenzame loper, TV-film 
D Ned. 2 - 15.55 
Mask, serie 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, krimiserie 
D Ned. 2 - 18.00 
Dusty, jeugdserie 
D Ned. 2 - 19.00 
De dieren van Afrika, natuurserie 
D Ned. 2 - 19.22 
De kip en het ei, komische reeks 
D Ned. 2 - 20.29 
Louisiana, dramaserie 
D Ned. 2 - 22.40 
Enigma, thriller 
D Ned. 3 - 20.30 
Het Spaanse uurtje, muzikale ko
medie 

Een film 
per dag 

Zaterdag 16 juli 
Brandende Liefde 
Ned. film van Ate de Jong uit 1983 

naar het gelijknamige boek van Jan 
Wolkers, met Monique van de Ven, Pe
ter Jan Rens, e.a. Twee aspirant
kunstenaars hebben een onderdak ge
vonden bij de oudere juffrouw Bon-
nema, die hen les geeft in ruil voor wat 
onderhoudswerk. (Ned. 2, om 22u.30) 

Zondag 17 juli 
The Exorcist II — The Heretic 
Pater Philip Lamont (Richard Bur

ton), krijgt de opdracht de dood te on
derzoeken van pater Merrin, die in ge
heimzinnige omstandigheden om het 
leven kwam bij de duiveluitdrijving van 
een jong meisje. Met dat meisje, Re
gan, gaat het trouwens nog steeds niet 
goed... Amerikaanse film van John 
Boerman uit 1977 (BRT 1, om 20u.40) 

IViaandag 18 juli 
Suspicion 
Thriller van Hitchcock met Gary 

Grant, Joan Fontaine en Sir Cedric 
Hardwicke. Johnnie Aysgarth is een 
jonge Engelsman die zich met leugens 
en andere smoesjes steeds uit de pe
narie weet te redden. Zelfs Lina 
McLaidlaw, dochter van een rijke ge
neraal, smelt voor zijn charmes. Maar 
Johnnie's leugens zijn soms nogal 
doorzichtig... (Ned. 2, om 16u.) 

Dinsdag 19 juli 
Green FIre 
Amerik. film van Andrew Marton uit 

1955 met Stewart Granger, Grace Kelly 
en Paul Douglas. Ingenieur Mitchell 
onderzoekt een verlaten goudmijn in 
Columbië in de hoop er smaragden te 
vinden die daar vroeger door de Indi
anen zouden verstopt zijn. Maar de 
bende van El Moro aast ook op de 
buit... (Ned. 2, om 16u.37) 

Woensdag 20 juli 
The Adventurer 
Charlie ontsnapt uit de gevangenis 

en wil zich zo snel mogelijk ontdoen 
van zijn bajesplunje. Wanneer hij een 
sjieke heer een frisse duik ziet nemen, 
is zijn besluit snel genomen. Ameri
kaanse komische film van en met 
Charles Chaplin uit 1917. (BBC 1 , om 
16U.30) 

Donderdag 21 juli 
Hans Christian Andersen 
Amerik. muzikale film uit 1952 met 

Danny Kaye, Farley Granger, Zizi 
Jeanmaire, e.a. In het Deense stadje 
Odense woonde de vrolijke schoenlap
per Hans Christian Andersen. (Ned. 2, 
om 16U.10) 

Vrijdag 22 juli 
Bluebeard 
Frans-Duitse film uit 1972 met Ri

chard Burton, Raquel Welch en Virna 
Lisi. Baron Kurt von Sepper is een oor
logsheld die zijn verminkt gelaat ver-
bert achter een blauwzwarte baard. Hij 
leeft in een afgelegen kasteel en trouwt 
om de zoveel jaar.(BRT 1 , om 20u.20) 
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In het voorbije 
weekeinde enkele 
Guldensporenher-

I denkingen bijge
woond. Voor een 
part beroepshalve, 
't meest om lucht te 
geven aan het wij-
gevoel dat nu een-

^ ^ ^ » ^ j maal in mij leeft. 
^ ^ K ^ ' A Met ziel en li-
^ ^ ^ ^ B B chaam tot een ge-
^ ^ ^ L ^ meenschap beho-

^ V ^ ^ ^ ^ ren wil ook zeggen 
• ^ ^ ^ k e e n stukje zijn van 
^ ^ S h e t mozaïek volk. 
^ ^ ^ ^ O p 11 juli toont die 

^ ^ ^ mozaïek zich aan 
eén kant, zou het niet mooi zijn dat 
die dag de hele pracht in beeld 
komt? Die ene dag zouden de gren
zen die door een volk lopen geen 
onoverbrugbare beken mogen zijn 
maar versmallen tot de naden waar
mee een volk aan mekaar hangt. 

Voor zo'n feest tuig ik mij op. Ja, 
ik schrijf feest omdat er altijd te 
klagen valt, zelfs als het goed gaat. 
Op die dag hijs ik de vlag en wat 
graag I 

Wel 
Annemarieke ? 

Een vlag is een teken, een sin-
jaal. In de plooien van zo'n dun-
doek wonen het wel én het wee van 
een volk, de grote én de kleine 
daden, de overwinningen én de ne
derlagen, de suksesnummers én de 
schande, de trots én de schaamte. 
De goeden én de slechten, de ge
zonden én de zieken. 

Voor een volk kiezen wil zeggen: 
de héle mozaïek willen zien. Ik ga 
graag naar 11 juli-vieringen, maar 
hoe erger ik mij er soms. Als een 
gemeenschap viert moet iedereen 
er welkom zijn: de radikalen, de 
lauwen, de durvers, de bangerik
ken. Bovendien wil ik op 11 juli niet 
per sé horen wat ik graag hoor. De 
spreker, want op 11 juli voeren 
blijkbaar slechts mannen het 
woord, mag gerust het tegenover
gestelde zeggen van wat ik meen. 
Op 11 juli moet iedereen het niet 
eens zijn met mekaar. Als allen het 
eens zijn, zegt Walter Lippmann, 
heeft iemand onvoldoende nage
dacht. En gelijk had hij! 

11 juli-speeches zouden herder
lijke brieven moeten zijn (maar dan 
in ware betekenis van het woord), 
stafkaarten, paspunten, stapste
nen voor een volk, bevattelijk voor 
iedereen en nuchter maar met een 
tikkeltje ontroering. Een volk heeft 
ook een hart. 

11 juli moet ook een boodschap 
zijn voor elk lid van dat volk, als 
vanzelf groeit daar verdraagzaam
heid uit. Geen zegebulletins, alhoe
wel wij moeten weten wat wij aan
kunnen; geen gejammer ook, maar 
het besef dat op eigen vleugels 
vliegen een volk waardigheid en 
trots geeft. 

Da's andere koek dan de lul van 
de 21 juli-kermissen die tot voor 
kort op affiches met trikolore ran
den werden uitgeplakt. 

Ergernis over sommige Gulden-
sporenherdenkingen die geforceer
de retro zijn waar wij zo graag 
Annemarieke doen dansen... 

Nu weet ik dat vele lezers op hun 
achterste poten gaan staan. Ik heb 
het niet tegen hen, maar tegen dat 
soort obligate 11 juli-vierders die 
Annemarieke slechts op 11 juli wil
len kennen omdat ze reeds aange
schoten zijn door de zoveelste trap
pist... 

Nadat wij generaties lang op 11 
juli de Fransen in de Groeningepan 
hebben gehakt zou ook even aan 
morgen mogen gedacht. 

Wij weten wat er gisteren is ge
beurd, vandaag is reeds voorbij, 
maar welk zicht hebben wij op de 
wereld van morgen? 

De wereld waarin wij ons blinde
lings hebben verlaten op de tech
niek, dat broze wonder dat ons in 
één adem heersers én verliezers 
maakt! 

Voor mij is 11 juli denken aan de 
wereld, ónze wereld, en voorko
men dat ons volk fijngemalen wordt 
tussen het vernuftige maar verra
derlijke zand van Sillicon-Valley. 

Wellicht is wat meer kuituur het 
enige geneesmiddel tegen dit onaf
wendbaar dilemma. 

Wel Annemarieke? • 

^nÉ/iouden 
Nu we de leeuw afgelopen maandag zijn volle 

glorie gegund hebben, richten we onze aandacht 
even op de kleinere, maar meest verspreide versie 
der katachtigen: onze vertrouwde huiskat. Hoe alle
daags ook, zo'n dier is voor velen nog relatief 
onbekend. Nu tienduizenden onverlaten in de huidi
ge vakantieweken hun huisdier weer aan zijn lot 
zullen overlaten, bieden we de poes een weekje 
gastvrij onderdak in onze rubriek. 

WAAR de trouwe en toch 
altijd wa\ onafhankelijke 
huiskat vandaan komt, 

IS moeilijk precies te duiden De 
oudste afbeelding van een kat als 
huisdier dateert uit 2600 voor 
Kristus en werd aangetroffen in 
het graf van een hooggeplaatste 
Egyptenaar In het land van de 
farao's genoot zij overigens een 
halfgoddelijke status Wie het 
daar waagde een kat om het 
leven te brengen, werd onherroe
pelijk ter dood veroordeeld De 
vele kattemummies die ons uit 
die tijden resten, getuigen van de 
eerbied die men het dier toe
droeg Ook nu IS de kat het meest 
geciteerde dier in de wereldlitera
tuur, en zelden in pejoratieve zin 

Dat onze huiskat van de wilde 
kat zou afstammen wordt door de 
meeste biologen ontkend De 
panter schijnt meer in aanmer
king te komen als een oer-super-
kat Ook al omwille van een aan
tal karaktertrekken Hij is net zo 
hooghartig, speels en intelligent 
als onze huisvrienden Katten 
zouden dus uit Afrika kunnen 
stammen Door hun ongelooflijke 
aanpassingsvermogen en overle
vingskracht (de 9 kattelavens') 
zouden zij zich overal gehand

haafd hebben Maar de koudere 
omstandigheden zouden er wel 
de reden van geweest zijn dat de 
kat kleiner en gedrongener werd, 
met een bredere kop en bredere 
voeten Kwestie van hooef en 
spieren efficient bij elkaar te hou
den 

Dat katten een universele taal 
gebruiken, zowel onderling als 
ten behoeve van de andere le
vende wezns, IS zo vanzelfspre
kend als die taal zelf Zij kunnen 
uiterst welsprekend stemmingen, 
gevoelens en behoeftes duidelijk 
maken Zij hebben daar een arse
naal van uitdrukkingsmiddelen 
voor ter beschikking houdingen, 
stemgeluiden en vooral de bewe
gingen van de staart Die taal 
moet u natuuurlijk leren meespre
ken met uw kat Daar schrijven 
we eerlang nog wel eens een 
verklarend woordenboekje over 

Het spinnen is alleszins een vrij 
misterieus kommunikatiemiddel 
Dit geluid wordt voortgebracht 
door een ritmisch bewegen van 
de strottehoofdspieren Katten 
spinnen als ze zich volmaakt ont
spannen en tevreden voelen, 
maar ook in situaties van angst 
en pijn Miauw' 

^MeebpeLoTL 

Toch meer dan twintig juiste antwoorden op ons 
231ste spelletje in reeks, toen we een stukje brach
ten uit een redevoering van Frans Van Cauwelaert. 

Jozef Rimbaut uit Aalst werd aangeduid als win
naar van ons vakantie-boekenpakket. Proficiat. 

E man die deze woorden 
sprak leefde van 1868 tot 
1937 en behoorde tot de 

demokratische vleugel van de 
Katolieke Partij Hij verdedigde 
de demokratizering en de ver-
vlaamsing 

WIJ brengen een citaat uit een 
toespraak die hij in 1921 hield 

,,Niets, mets, mets' Ziedaar 
het gevolg van de gedane belof
ten aan de Vlamingen' Is het 
buitenspong een dergelijke staat 
van zaken schandalig te noe
men'^ En het schandaal wordt 
nog groter wanneer men de be
loften, gedaan aan anderen dan 
aan Vlamingen onderzoekt en de 
manier nagaat waarop zij verwe
zenlijkt zijn geworden 

Dezelfde Troonrede, dezelfde 
regeringsverklaringen hebben 
aan de arbeiders verstrekkende 
en talrijke hervormingen beloofd 
Bijna alle werden verwezenlijkt 
het algemeen stemrecht, de her
vorming van ons verouderd be

lastingstelsel en de invoering van 
een globale belasting op de in
komsten , verbetering van de wet
geving op de ouderdomspensioe
nen, de achturenwet, het pen
sioen der mijnwerkers, de goed
kope woningen, de wet op de 
huishuur, de verbetenng van de 
wet op de arbeidsongevallen, de 
inrichting van de werklozen
steun 

Hoezeer zouden we deze op
somming nog kunnen uitbreiden' 
En deze hervormingen kosten 
honderden en honderden miljoe
nen' Wat geeft het' Zij waren 
beloofd Men heeft woord gehou
den En voor de Vlamingen, 
niets, niets, mets!" 

Indien U meent het juiste ant
woord te kennen, aarzel dan met 
ons deze te laten kennen Op het 
genoegzaam bekende adres 
,,WIJ, „fiAeespelen (233)", Barri-
kadenplein 12, 1 000 Brussel". 

Veel sukses 

Over het samengaan van wijn en min of meer vast 
voedsel bestaan nogal eens diskussies. En inder
daad, sommige,,cohabitations" kunnen nu eenmaal 
niet. Maar de kreatieve epikurist weet natuurlijk 
beter. Hij kan, wellicht enigszins pretentieus maar 
trefzeker, de jonge rode wijn aanduiden, die even 
volmaakt past bij een visschotel, als bv. een droge 
Bordeaux. Al blijven bepaalde wetten, uit een eeu
wenlange gastronomische kuituur ontstaan, beslist 
van kracht... bv. produkten uit eenzelfde streek 
mogen altijd samen, zeggen we maar een bouilla
baisse met een Rosé de Provence. 

IN het restaurant is het verwar
render Je moet er kiezen uit 
een altijd beperkt en autori

tair aanbod, de zgz wijnkaart 

De gemiddelde Franse restau
rants tonen doorgaans een wijn
kaart die helder opgesteld is met 
ruimschootse inlichtingen over 
de voorgestelde wijnen, in feite 
dus met onontbeerlijke gegevens 
om een wijn oordeelkundig en 
goed te kiezen Zelfs in onze 
sterrenrestaurants is dat met zo 
De ,,sommelier" of wijnkelner oe
fent er vaak een waar schrikbe
wind uit dat dwingend naar de 
duurste prijzen wijst Wat enigs
zins begrijpelijk is De doezelige 
Belgische fijnproever verlaat zich 
liefst op een komfortabele fles 
met een grote naam, een grote 
jaargang en dus dito prijs Een 
kwestie van mentaliteit dus waar 
de kassa m de eerste plaats goed 
bij vaart Buiten de dure kelder-
coryfeeen is de wijnkaart in ons 
landje doorgaans vrij slordig sa
mengesteld Hogere wijnen staan 
er vaak naast ronduit minder
waardige 

Het meest houden wij nog van 
de simpele cartes van de gewone 

Parijse restaurantjes die logische 
wijnen voorzetten, proletarische 
zegt men wel eens smalend Die 
eethuizen halen dan wel een de
biet van zowat dertig- tot veertig
duizend flessen Muscadet en 
zelfs tot zestigduizend flessen 
Beaujolais per jaar en geen 
enkele daarvan is onbehoorlijk 
Maar de patrons dringen in ja
nuari dan ook tot in de wijnkel
ders door om er , ,hun" huiswij
nen te kiezen en genoeg om er 
een jaar met rond te komen Dat 
noemend wij taakvervulling Die 
bestaat ook bij een aantal van 
onze Vlaamse uitbaters Maar in 
deze rubriek geen sluikreklame, 
dus moet u ze zelf ontdekken 

Wees echter nooit te lichtvaar
dig Een ernstig restaurant ver
werft zijn waardering evenzeer 
door zijn wijnkaart ais door zijn 
keuken Een zelfs gemaal menu 
verliest zijn glans als het wordt 
opgediend mett middelmatige of 
onbelangrijke wijnen In hun ont
wikkeling gevolgde en goed ge-
selekteerde wijnen daarentegen 
veredelen de gerechten en tillen 
hun smaak hoog op 
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— In het kader van „Luister van Leuven 1988" stelt kunstgalerij 
,,Embryo" de tentoonstelling ZOMER IN DE KRUIDTUIN voor. Er zijn 
beelden te zien van Christian Detige, Lily Hoewaer, Lydia Stefani, Zet 
Timmermans en Ivo van Dyck. De tentoonstelling loopt tot 31 juli in de 
Kruidtuin, Kapucienenvoer, Leuven. 

Werk van Lydia Stefani in galerij Embryo, Leuven. 

— In de gerestaureerde, 17de eeuwse Driekoningenschuur van 
Beauvoorde gaat het 14de BEAUVOORDS POEZIEFESTIVAL door. 

Op 18 juli brengt Tine Ruysschaert „Verdriet van België", op 20 juli 
leest Gwij Mandelinck voor uit eigen werk. Piet Thomas heeft het op 22 
juli over de Duitse dichter R.M. Rilke, Marleen Desmet deklameert die 
dag. 

Op 25 juli praat kunstkritikus Jan D'Haese over Filip de Pillecijn en 
op 27juli is Jozef Geldhof aan de beurt met zijn ,,Humor in de kerk". 

Toegangskaarten zijn te koop bij de dienst voor toerisme. Grote 
Markt te Veurne, 058/31.21.54. Een genummerde kombinatiekaart 
voor de 5 avonden en twee konsumpties kost 600,-. 

— De zomertentoonstelling van de vzw Opbouwwerk Ijzerstreek van 
Vinkem-Beauvoorde staat dit jaar in het teken van VROUWEN IN DE 
KUNST. De ekspositie loopt tot 21 augustus in de St.Audomaruskerk 
van Vinkem-Beauvoorde. 

Er is een kollektie schilderijen en beeldhouwwerken samengebracht 
uit verschillende stijlperioden, steeds met de vrouw als onderwerp. De 
kunstenaars zijn zowel mannen als vrouwen, onder meer: E. Claus, J. 
Montigny, T. Van Ruysselberghe, Rik Wouters, G. Minne, L. Spiliiaert, 
H. Daeye, A. Servaes, L. en G. De Smet, H. Evenepoel, C. Permeke, F. 
Van den Berghe, J. Brusselmans, H. Malfait, A. Van Dijck, F. Jespers, 
E. Tytgat, R. Slabbinck, O. Zadkine en Pol Mara. 

Toegankelijk elke dag vaii 14 tot 19u., zon- en feestdagen van 10 tot 
12u. 

— Voor de negende keer afficheert de Westvlaamse gemeente Watou 
een artistiek zomerevenement: WATOU-VISUALIA '88. Negen kun
stenaars werden uitgenodigd om een beeld op te roepen van wat zich 
op dit ogenblik in de wereld van de plastische kunst visualiseert. Het 
beschermd ,,dorpsgezicht" van Watou dient als draagvlak voor 
diverse vormen van kreativiteit. Naast projektkunstenaars nodigt 
Watou ook mensen uit die klassieke materialen op een eigentijdse 
wijze hanteren. Tot 15 september is er in Watou wej-k te bekijken van 
Hugo Heyrman, Leo Copers, Luc Deleu, Nicole Van Goethem, Dees 
De Bruyne, Philippe Tonnard, Paul Beeckman, Annie Debie en 
Bruneau. 

— Tijdens de zomermaanden gaat in de Sint-Walburgakerk te Veurne 
het INTERNATIONAAL ORGELFESTIVAL door. Bekende en interna
tionaal geprezen vrouwelijke solisten verzorgen de programma's in 
juli: op 14 juli Odile Pierre, een franse virtuoze en op 28 juli de Duitse 
professor Almu Rössler. 

Op 11 augustus treedt Bernard Boccroulle op met een programma 
dat zich richt naar onze eigen gewesten in de 17e eeuw. Kamiel 
D'Hooghe besluit de reeks op 25 augustus met een knipoogje naar 
Olivier Messiaen, ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. 

De konserten beginnen allemaal om 20u.30. Voor meer informatie-
058/31.21.54. 

Samenstelling t.s. 
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Umberto Eco op z'n best 

Het geheim 
van de biblioteek 

Umberto Eco blijft een seller. Steeds meer ouder 
werk van de Italiaanse wereldschrijver vindt een weg 
naar de boekenstal. Vooral uitgeverij Bert Bakker 
bakt warme broodjes met het werk van de professor. 
Zopas verscheen ,,De Bibliotheek", een luchtig 
lezend werkje dat handelt over het wel en wee van de 
biblioteken. 

IGENLIJK verscheen de 
oorspronkelijke Italiaanse 
tekst reeds in 1981, onder 

de titel de bibliotheca (over de 
biblioteek; de vertaling van de 
titel lijkt ons verkeerd). Eco had 
de tekst aanvankelijk geschreven 
voor een lezing die in maart 1981 
werd gehouden ter gelegenheid 
van het vijfentwintigjarig bestaan 
van de stadsbiblioteek van Mi
laan. 

Geslaagd recept 
Alle ingrediënten zijn aanwe

zig. Umberto Eco opent met een 
fragment uit ,,de biblioteek van 
Babel" uit het boek ,,De Aleph" 
van Jorge Luis Borges. De voor
liefde van Eco voor de blinde 
Argentijnse grootmeester is ge
noegzaam bekend en hij volgt de 
voetsporen van Borges dan ook 
als deze de biblioteek ziet als 
„gevormd naar beeld en model 
van het heelal" (biz. 9). Eco be
schrijft de biblioteek als het 
atrium vestae, het geheimzinnig 
web waar slechts blinde spinnen 
thuishoren. Hij zoek naar„iva/de 
functie van een biblioteek is" 
(bIz. 10), „misschien om te bewa
ren, om geen schriftrollen of ban
den rond te laten slingeren." (bIz. 
11). ,, Vervolgens, in de tijd van 
de benediktijnen, overschrijven: 
de biblioteek als een soort transi-
tohaven." (blz. 11). 

Net zoals in ,,De naam van de 
roos" wordt ook over het terug
vinden van verloren manuskrip-
ten gehandeld, kortom Eco op 
zijn best. 

Humor 
Wellicht heeft Eco het ook bij 

het rechte eind als hij het heeft 
over biblioteken ,,die gedeeltelijk 
dienden om te verbergen, maar 
ook om te laten terugvinden." 
(blz. 11). De bibliotekaris uit de 
abdij van Melk is niet ver af. Op 
zeer humoristische wijze, — Eco 
kent het geheim van de lacht — , 
benadert de auteur dan verder de 
,,goede biblioteek, in de zin van 
een slechte biblioteek, (en dus 
een goed voorbeeld van het ne
gatieve model dat ik probeer op 
te stellen)". Dergelijke biblioteek 
,,moet vooral een verschrikkelijke 
cauchemar zijn, een absolute 
nachtmerrie..." (blz. 12). In ne
gentien punten schetst hij alsdan 
alle eigenschappen van dergelij
ke biblioteek. Eén greep: ,,De 
bibliotekaris moet de lezer be
schouwen als een vijand, een 
leegloper (anders was hij wel aan 
het werk) en een potentiële dief." 
(blz. 14). 

Trouvailles 
Voorts onderzoekt de auteur of 

dit soort van biblioteken nog be
staat. Hij haalt herinneringen op 
aan de Romeinse Biblioteca Na-
zionale, de biblioteek van de Sor-
bonne en looft de kwaliteiten van 
de Sormani (wat wel moest, ge

zien het om een lezing gaat die 
oorspronkelijk in het Palazzo Sor
mani te Milaan werd gehouden): 
,,omdat er een uniform kaartsy
steem is" (blz. 17). Ook elders 
hecht Eco (zeer terecht!) groot 

reeks ernstige nadelen in de uit
geverswereld, ook in juridisch op
zicht" biedt (blz. 25). Hij heeft 
het, alweer zeer raak, over de 
uitholling van het begrip auteurs
recht, wijst er op dat we ,,met de 
xerokultuur, naar een toekomst 
aan waarin uitgevers bijna alleen 
nog voor biblioteken zullen publi
ceren" (blz. 28) en waarschuwt 
tenslotte voor de fotokopieneuro
se (blz. 29), die valselijk het ge
voel eeft dat men door het kopië
ren reeds de inhoud van de boe
ken tot zich heeft genomen. 
,,Door de fotokopieneurose be
staat het risiko dat er dagen ver
loren gaan in de biblioteek met 

Eco op z'n Borgesk... (foto P. V.D. Abeele) 

belang aan een goede code (blz. 
9). Zijdelings volgt alweer een 
ingrediënt uit „De Roos": „in het 
depot van de Sterling is het bij
voorbeeld heel gemakkelijk een 
moord te begaan en het lijk te 
verbergen onder een paar kasten 
met landkaarten, waar het pas 
tientallen jaren later zal worden 
teruggevonden."{b\z. 19). Uitein
delijk blijkt dan de ideale biblio
teek ,,een soort stalletje van een 
bouquiniste, een plek waar je 
trouvailles doét" te zijn (blz. 21). 

Xerokultuur 

Op het einde van dit leuke 
boekje hekelt Eco ook nog de 
xerokultuur, ,,de cultuur van de 
fotokopie", die ,,naast alle ge
makken van de fotokopie, een 

Advertentie 

het kopiëren van boeken die 
nooit gelezen worden" (blz. 29). 
Iets waar veel studenten dezer 
dagen wel eens zullen denken. 

Eco besluit met het gegeven 
dat een biblioteek, ,,als ze een 
model van het heelal is" men 
moet proberen ,,er een heelal op 
mensenmaat van te maken, en, ik 
herhaal, op mensenmaat bete
kent ook prettig, met de gelegen
heid voor een cappuccino." (blz. 
34). 

,,De bibliotheek" is een klein 
Borgesk werkje, ongemeen boei
end maar ook ongemeen duur. 

Lieven Demedts 

— De Bibliotheek, Umberto Eco. 
Uitg. Bert Bakker, 1988.35 blz., 295 
fr. 

TE KOOP GEVRAAGD 

VLAAMSE BOEKENWINKEL IN DE ARDENNEN 

ZOEKT DRINGEND TE KOOP 

VOOR ZIJN AFDELING ANTIQUARIAAT 

B O E K E N 

VOLLEDIGE BIBLIOTHEKEN 
of enkele $tuks van waarde 

Gratis prijsofferte 
Onmiddellijke betaling 

"DE GRIFFEL" 
011/22.24.49 

of 061/65.52.51 
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Hoe een scholier zijn wereld ziet 

Prachtig dagboek van Aloïs Gerio 
Een boekje zonder literaire pretenties, zo wordt 

het ,,Dagboek van een scholier" van prof. Alois 
GerIo ingeleid. Dit is dan alvast een té bescheiden 
oordeel want dit dagboek is, naast een uniek tijdsdo-
kument voor de periode 1929-1932, wel terdege een 
literair pareltje. ,,Micro-geschiedenis",,,bedoeld als 
een blijk van hulde, in dankbare herinnering, aan de 
school die mij hielp vormen, aan mijn oud-leraars en 
mijn gewezen schoolmakkers." (biz. 5) 

HET dagboek begint in sep
tember 1929 als de au
teur de lessen van de 

derde Latijn-Grieks aan het Ko
ninklijk Atheneum te Gent volgt. 
,,Mijn agendatje Is er een van het 
jaar 1928, afkomstig van een 
Duitse firma ,,Agricultura" uit 
Düsseldorf." — Vooran op de 
l<aft prijl<t, op een geelzwarte 
plal<zegel, het grote hoofd van 
Guido Gezelle, met erboven 
„Vlaamse Gezellehulde" 1930 
en eronder: „En vrij van allen 
band zij Vlaanderland". Ik heb er 
in het Grieks bijgeschreven: sé 
taumadzo (ik bewonder u). Een 
klasgenoot heeft er aan toege
voegd: A bas les flamands!" (8). 
De dan 14-jarige Aloïs GerIo be
tuigt al meteen zijn diepe Vlaams-
gezindheid. 

Anekdotisch 
Het boekje barst van de sappi

ge anekdoten, gaande van het 
Gentse „Zijde duuf petoatere?" 
aiover „les combinalsons les plus 
courtes sont les meilleures" (11) 
tot „bankroet is het Spaans ban-
ca rotta (van rumpere, breken)" 
(19). De huiver voor de schriftelij
ke ondervraging, „een TD-tje 
(travail dirigé)" (10) (op vandaag 
staat TD voor T-Dansant...), „een 
beeldeke met het portret van ko
ning Albert, nr 1" (14) en vooral 
de belevenissen van wielrenner 
Frans Bonduel. 

,,Jaren na elkaar reed ik toen 
met de fiets van Baasrode naar 
Wetteren, om er de aankomst 
van de 'Ronde van Vlaanderen 
mee te maken en gebeurlijk Bon
duel te zien winnen." (blz.15). 
,,Bonduel was gisteren 2-e in Pa-
ris-Bruxelles, in de spurt na Jean 
Aerts" (bIz. 36). En eindelijk: 
,,Zondag 26 april: Bonduel wint 
de Ronde van Morhiban!" (bIz. 
37). 

Goossenaerts 
Uit het dagboek komt ook het 

incident rond Miei Goossenaerts 
naar voor. ,,ln naam van de Heer 
Minister van Onderwijs wordt de 
leerling Emile Goossenaerts uit 
de school gesloten." (bIz. 23). 
,,Een drama op school. Na meer 
dan een halve eeuw — en weten
de wat men nu weet — ziet het er 
wel naar uit dat zoveel herrie om 
een dwaze studentengrap ook al 
doel had doorheen de zon vader 
Goossenaerts te treffen, de ,,ge-
manestieerde" activist." (bIz. 24-
25). Het incident draaide rond 
een majesteitsschennis. De au
teur betoont duidelijk sympathie 
voor Goossenaerts. 

Ook godsdienstleraar Kanun
nik Frans de Hovre krijgt veel lof 
mee. ,,Het was haast een univer
sitaire cursus. Frans de Hovre 
sprak ons over Plato, Aristoteles, 
Kant, Rousseau, Voltaire. Hij 
wijdde ons in in de katholieke 
theodicee of godsleer, maar 
sprak ons ook over het atheïsme, 
polytheïsme, de agnostici en de 

positivisten, de modernisten met 
als vaandeldrager Loisy, — de 
,,subtielste ketterij" — de tradi
tionalisten, deïsten en pantheïs
ten. Hij ontwikkelde het henologi-
sche, het teleologische, het eth-
nologische en het deontologi-
sche Godsbewijs. Hij was één 
spetterend vuurwerk van ge
leerdheid. " (bIz. 27). Van de Ho
vre noteerde de auteur ook nog 
tal van citaten, zo o.m. het steeds 
aktuele ,,Mentez toujours, il en 
restera toujours quelque chose." 
Hebben wij dit citaat, oorspronke
lijk van Beaumarchais, ook niet 
gelezen in ,,De Standaard" van 4 
juni toen prof. Senelle (onze oud-
professor en zeer zeker ook één 
spetterend vuurwerk van ge
leerdheid- omtrent het Volksunie
schandaal s\e\de: ,,l\Aentez, men-
tez... II en restera toujours quel
que chose." 

Primus perpetuus 
En zo gaat het anekdotisch 

verder. GerIo heeft het over de 

Italiaan Tangrando, uitbater van 
Tea-room La Veneziana in de 
Korte Dagsteeg. ,,/Wen at er het 
beste ijs van België" (bIz. 29), 
over ,,De Tsjoes" (bIz. 32), over 
,,Piccard, een Zwitser, professor 
aan de Brusselse hogeschool, is 
met zijn speciale ballon tot 
16.000 m (stratosfeer) opgeste
gen, samen met zijn helper Kip-
fer." (woensdag 27 mei 1931/blz. 
40). Anekdoten, sappige spreu
ken, spirituele vindsten... het 
volgt mekaar op in dit prachtig 
dagboek. Even wordt er ook aan 
herinnerd dat men in vroeger ja
ren overmatig belang hechtte aan 
„de plaats in de rangschikking. 
De primus perpetuus torste op de 
schouders een zware last. Hij 
mocht niet versagen, noch voor 
de familie, noch voor de klasge
noten." (bIz. 42). Het is duidelijk 
dat men vroeger nogal wat meer 
parate kennis meekreeg. Het wa
ren Spartaanse tijden. 

Met dezelfde eruditie heeft 
Aloïs GerIo zijn dagboek van on
der het stof gehaald. Een prach
tig werkje dat wij beslist nog 
meerdere keren opnieuw zullen 
ter hand nemen. 

Lieven Oemedts 

— Dagboek van een scholier. Aloïs 
GerIo. Uitg. DNB/PeIckamsn, 62 
bIz., 195 fr. 

Een vleugje nostalgie uit Spartaanse tijden 

„De Machtelozen" van Jet Jorssen 

Overwonnen 
maar niet verloren 

Jet Jorssen heeft met haar verhalend proza — een 
achttiental titels in het geheel — al kwantitatief én 
kwalitatief haar 'talent bewezen én haar plaats ver
overd in de hedendaagse Nederlandse literatuur... 
Ook al wordt dat niet erkend met staats- en andere 
prijzen. Een verteltalent, dat wij al te vaak missen in 
zo menig als ,,roman" aangekondigd proza-ge-
drocht. 

JAREN geleden al zei Wal
schap ,,dat een roman een 
verhaal is". Er komt na

tuurlijk nog wat bij: taal, stijl; 
kompositie om er een literair werk 
van te maken. 

Maar het essentiële is dat men 
iets zeggen kan en iets te zeggen 
heeft. Aan die beide eisen beant
woordt het oeuvre van Jet Jors
sen. 

Botsing 
Ook als haar thematiek in be

langrijke mate — niet altijd — te 
vinden is in een periode in onze 
geschiedenis die haar leven — 
en ook dat van menigeen onder 
ons — bijna stigmatisch gete
kend heeft. Een periode die 
a.h.w. het gelaat van de eeuw 
bepaald heeft. Iedereen denkt 
natuurlijk dat hij op de kentering 
der tijden geboren is. Maar wie 
deze eeuw overschouwt, stelt 
vast dat zowel de aanbreng van 

ideeën als hun botsing het eerst, 
het fest en ook het gruwelijkst tot 
uiting kwam in de eerste helft van 
deze eeuw, en dat wij nog altijd 
met de erfenis ervan moeten re
kenen. Die botsing heeft ook 
Vlaanderen niet onberoerd gela
ten. 

De gevolgen voor de geënga
geerde mens, het inividuele as-
pekt, met al zijn grootheid en al 
zijn ellende, is in haar werk meer 
dan maar alleen een dekor of een 
mogelijkheid om met eigen verle
den of eigen frustraties af te reke
nen. In twee romans heeft zij dit 
individuele aspekt geschilderd, 
maar de personages blijven bij 
alle eigenheid geldig voor zove-
len die hetzelfde meegemaakt 
hebben. 

In de roman ,,Ballingschap" is 
het de kroniek van een aktivisti-
sche familie, getekend naar een 
werkelijk-gebeurd gegeven: het 
levensverhaal van het gezin Ja-

geneau, aktivist tijdens de eerste 
wereldoorlog. 

In ,,De Machtelozen" zijn het 
jonge mensen, om diverse rede
nen getroffen door de na-oorlog-
se repressie, vaak in haar afschu
welijkste vormen. Het verschil 
tussen beide romans ligt in de 
door het gegeven zelf opgelegde 
struktuur. In het eerste geval is 
het verhaal grotendeels rechtlij
nig 

Getuigenis 

In ,,De Machtelozen" is het 
multilineair, uitgesponnen ver
haal over diverse personages, 
gebeurtenissen, levensgeschie
denissen met flash-backs en di
verse verhaalniveau's, waarbij de 
historische achtergrond een 
steeds aanwezige verbinding is. 
Naast het hoofdpersonage Mari
na Goublomme, een sportleidster 
bij de Vlaamse Arbeidsdienst, 
treden in direkte of indirekte rela
tie een aantal personages op die 
in mindere of meerdere mate met 
kollaboratie te doen hebben en in 
de bloedige repressie-molen ge
grepen worden. De gruwelijke 
dingen die gebeuren zijn geen 
fantasie, maar werkelijkheid ge
weest. Wie iets van de geschie
denis afweet, zal zelfs op een 
bepaald moment aan een sleutel
roman denken, vooral wat de 
Limburgse toestanden betreft. 

Meer dan een repressie-roman 
is dit boek echter een getuigenis 
voor het idealisme van zovelen. 
Vooral de vrouwenfiguren stijgen 
boven het alledaagse uit met een 
ongekende heldhaftigheid: een 
feit dat men in tragische momen
ten vaak vaststellen kan en dat 
ook in dié jaren door zovele man
nen ervaren werd... Het is tevens 
een getuienis — en dat zonder 
veel pathos — voor het idealisme 
dat de kern was van de hele 
kollaboratie en dat zich kristalli
seerde rond die éne, dreigende 
idee van het Vlaams-nationalis-
me, de Vlaamse bevrijding. 

Niet verloren 
Tenslotte is dit verhaal van een 

wel overwonnen maar niet verlo
ren generatie (was zij het niet die 
grotendeels het naoorlogse natio
nalisme weer uitbouwde?) ook 
een pleidooi vóór de rechtvaar
digheid en tégen de haat en de 
onverzoenlijkheid die ook de 
jongste tijd weer de kop opste
ken. Het motto uit Jesaïas: ,,Wee 
hen die onrechtvaardige wetten 
uitvaardigen en de verdrukking 
wettelijk bekrachten" op de eer
ste pagina van deze roman, vat 
dit pleidooi prenant samen. 

Dat aan élke zijde van de barri-
kade onrecht en gruwel begaan 
werd, staat buiten kijf. /Waar, zegt 
Jet Jorssen, ik koos tot thematiek 
van mijn roman(s) dié zijde die, 
omdat ze verloor, het lot moest 
ondergaan van het heidense 
,,Vae Victis"... En omdat haar 
stem zo vaak gesmoord wordt. 

Jos Vinks 

— De Machtelozen. Jet Jorssen. 
Uitg. De Roerdomp, Brecht, 206 
bIz., 590 fr. 
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3de Biënnale van het Vlaamse kartoen 

Popps bekroond 
HEUSDEN-ZOLDER — Met opening van de derde 

biënnale van de Kooli<artoenale werden zaterdag 9 
juli j.l. de gemeenteraadsverkiezingen eens in een 
andere daglictit gezet. Hermann Poppe (alias 
Popps), onze WIJ-kartoenist Gejo, in de wereld Jos 
Geboes en Paul Verhaeren (alias Paulo) slepen de 
drie eerste prijzen in de wacht. 

De tentoonstelling loopt nog tot 31 juli op het 
Domein Bovy. 

DE organisatoren van de 
Koolkartoenale Nieuw te 
Heusden-Zolder richten 

reeds voo de derde maal en met 
sukses de biënnale in van de 
Vlaamse Kartoen. De eerste keer 
onder het thema Keep it Kool, de 
tweede keer met het thema Inle
vering en dit jaar wat eigenlijk te 
verwachten was, onder het the
ma Gemeenteraadsverkiezingen. 

Spitsvondig 
Men mocht ruim 200 inzendin

gen noteren van zowat 50 kunste
naars. Uit de ingezonden werken 
bleek duidelijk dat een kartoenist 
werkelijk een kunstenaar kan 
zijn. Niet alleen uit de eenvoud en 
maar ook uit de spitsvondigheid 
van sommige werl<;en blijkt ware 
kunst. Dat het onderwerp niet 
zoveel ruimte openlaat als de 
vorige thema's blijkt uit de inzen
dingen. Waar enerzijds een aan
tal heel knappe en originele ge
dachte werken te bekijken zijn, 
zijn onderwerpen als toilet-papier 

met stembollekens en sex-onder-
werpen eerder van een minder en 
,,déja-vu"-niveau. Nochtans kan 
men het geheel best als geslaagd 
bestempelen. 

Tijdens de druk bijgewoonde 
opening schetste Bob Vincke, 
voorzitter van de kartoen istenver
eniging even gevat als zijn eigen 
kartoens de kartoenist als kunste
naar en de kartoen als humor in 
volgende zin. ,,Niets werkt meer 
bevrijdend dan een klein gete
kend figuurtje dezelfde dwaashe
den te zien verkopen als waarop 
men zichzelf dagelijks betrapt. Er 
bestaat geen beter zoenoffer dan 
het spartelend tweede ikje dat 
door de punt van de tekenpen in 
de greep van de grap wordt ge
dreven." 

„Kruiwagen" 
Als gastspreker gaf burge

meester Paul Meyers, voorzitter 

,,Ander en beter" van (onze) Gejo. 

De bekroonde ,,Stembrief" van Popps. 

van de Vereniging van Steden en 
Gemeenten, als zogezegd poli
tiek expert, zijn visie op de kar
toens, waarbij hij blijk gaf van 
kunde in politieke toespraak om 
met veel woorden weinig te zeg
gen. Burgemeester Jaak Van-
denwijngaert opende officieel de 
kartoenale. Het geheel werd kun
dig aaneengepraat door de gast
vrouw Simonne Janssens-Van-
oppen. Vervolgens werden de 
prijzen uitgereikt. Hermann Pop
pe, Popps kreeg de trofee de 
gouden kool voor zijn inzending 
Stembrief, de WIJ-kartoenist Jos 
Geboes, Gejo mocht de prijs van 
burgemeester Vandenwijngaert 
in ontvangst nemen met zijn werk 
,,Ander en beter", in ex aequo 
met Paul Verschaeren met Krui

wagen, die de prijs van Cera-ABB 
kreeg. De Keverprijs van de 
Vlaamse Kartoenistenvereniging 
ging andermaal naar Gejo met 
Spiegeltje, spiegeltje aan de 
wand. De persprijs ging naar Jan 
Dufour en Pol Ooms kreeg de 
prijs van het publiek 1986. Ver
meldingen waren er voor Paul 
Verschaeren (Paulo), Pol Valck 
(Brasser) en Rudy Ttiys (Ryts). 

De geselekteerde werken zijn 
nog te bekijken tot 31 juli elke dag 
van 13 tot 18u. in het domein 
Bovy te Zolder-Bolderberg. Ook 
zal het publiek gevraagd worden 
om een oordeel te vellen om de 
prijs van het publiek te kunnen 
toekennen in 1990. 

H.J. Ombelets 

Mallemunt + Kaaiteater + Piazza = 

Bruzzie '88 in één puzzle 
;amf«B«*«so" 

Vandaag donderdag (14 juli) start BRUZZLE 88, 
de nieuwe formule die de vroegere versnipperde 
animatie tijdens de zomermaanden in de hoofdstad 
wil verzamelen, en dus tot één geheel puzzelen. Een 
niet zo mooie naam, die de traditionele termen zoals 
Mallemunt, Kaaiteater en recenter Piazzafeesten (op 
de Grote Markt) niet zal (maar ook niet wil) doen 
vergeten. 

DE bedoeling is dat elke 
vroegere organisator, in 
casu Beursschouwburg, 

Ancienne Belgique, Kaaiteater 
en de Dienst voor Kultuurpromo-
tie eigen plannen blijven uitwer
ken en ervoor verantwoordelijk 
blijven, zij het dat alles in één 
vijftiendaagse van drie lange 
weekeinds wordt ondergebracht. 

Voor Beursvoorzitter Karel An-
thierens, die vindt dat na tien jaar 
andere en jongere mensen aan 
beurt moeten komen, is het de 
laatste keer, hij neemt dus af
scheid met een gerust gemoed: 
,,De moeilijke jaren zijn voorbij, 
en de Beursschouwburg kende in 
de jongste jaren een nieuwe op
bloei voor nog eens tien jaar", 
deelde hij mee. 

Omdat de Piazzafeesten bijna 
traditioneel stipt half juli op de 
Brusselse Grote Markt plaats 
vonden heeft Bruzzie dan ook 
deze data gerespekteerd en met
een als begin van de animatie
reeks genomen. En zo kan je 
vanavond naar Europa's mooiste 
plek om er vanaf 20 uur gratis het 
latijnse werk van de Uruguyaan-
se Elli Medeiros te ondergaan. 

waarna Senegalese muziek door 
wervelwind Youssou N'Dour, een 
ontdekking van het Antwerpse 
Sfinksfestival. Om 23 uur kan 
men naar de nabije Ancienne 
Belgique in de Steenstraat, waar 
men voor slechts 100 fr. de Feel
ies aan het werk kan zien in een 
eigenzinnige pluk uit een kwart
eeuw rockgeschiedenis, waarbij 
de Beatles en Velvet Under
ground de favorieten zijn. Of naar 
de Beurs waar (om 21 u.30) groep 
Discordia uit de negentiende 
eeuwse tekst van A. Dumas' 
zoon ,,Kean of desordre" puurde. 
Gedurende de hele Bruzzie wordt 
de Spiegelzaal van het trefcen-
trum De Markten een nachtklub 
waar vanaf 22 uur telkens (behal
ve op maandag) een ander instru
ment met al zijn mogelijkheden 
en muziekliteratuur omtrent aan 
bod komt. Het programma begint 
om 23U.30. Walter Verdin is er 
eveneens met een videoprojekt, 
en Joost Swarte stelt in de ASLK-
galerij van de Leopoldstraat zijn 
wereldtentoonstelling voor, die 
telkens tot 18 uur te bekijken is. 
Vrijdag komen dan de Music An
gels en de Italiaan Zucchero For-
caciari, ook weer van 20 tot 23 
uur op de Grote Markt, en is 

Yellow Man te 23 uur in de A.B. 
Zaterdag moet je om 19 uur even
wel naar het ,,malle"-Muntplein, 
waar de suksesvolle Hothouse 
Flowers (na hun omstreden Euro
visie-optreden) hun stevige elpee 
,,People" met erop de hit,,Don't 

go" live komen voorstellen, waar
na de Georgia Sattelites. 

De Ancienne Belgique rondt 
het eerste Bruzzle-weekeinde 
dan zaterdag vanaf 22 uur af met 
blueszanger-componist Doug 
McLeod, en even later Marcia 

Ball, die borg staat voor een uur-
lang onvergetelijke soul en ook 
vijftigerjarenblues van het zuiver
ste soort, omringd door haar 
Texaanse trio. 

S.D. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Mobutu's grootste vriend 
De Belgische-Zaïrese relaties trekken weer de aandacht. 

President Mobutu zit in geldnood en rekent op Belgische steun 
voor de verlichting van de Zaïrese schuldenlast. En wat is de 

oppositie tegen Mobutu nog waard? 
Een enquête, deze week in Knack. 

Oktober in Mol 
In Mol zijn sinds 1970 alle mogelijke ko-
alities uitgetest. De kans is groot dat die 
trend straks wordt voortgezet. Hoe kon
digt oktober zich daar in de Kempen 
aan? 
Deze week in Knack. 

Lippens van de Generale 
Maurice Lippens is voorzitter van veer
tien raden van bestuur en hij is bestuur
der van ten minste evenveel vennoot
schappen. Maar hij is natuurlijk voor
al de baas van AG en de Belgische 
voorman in de nieuwe Generale. Een 
portret, deze week in Knack. 

Enzensberger en televisie 

Volgens de Duitse kultuurfilozoof Hans 
Magnus Enzensberger dient televisie om 
de geest op nul te zetten. Een gesprek 
over beeld- en schriftkultuur, analfabe
ten, intellektuelen en de Verlichting. De
ze week in Knack. 

Een bezoek aan Grimbergen 
Knack Weekend is met vakantie, en ver
schijnt zes weken lang als bijlage in 
Knack. Daarin een reportage over de 
norbertijnerabdij van Grimbergen, waa
raan de lezer een bezoek kan brengen. 
Alles daarover, deze week in Knack. 
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Van Steffi tot Stefan en omgekeerd 

De koningin is dood, leve de iconingin 
Wimbledon ligt ruim een week achter de rug. Het 

officieuze wereldkampioensciiap tennis kende een 
turbulent slot. De regen trad te vaak als spelbreker 
op en mede daardoor verslapte de aandacht voor het 
ultieme duel tussen Stefan Edberg en Boris Becker. 

, E uitslag van het herentor-
nooi wekte nochtans ver
wondering. De ongenaak

baar gewaande favoriet Boum 
Boum Becker ging onderdoor te
gen de 22-jarlge Edberg, die eer
der in de halve finale een 0-2 
achterstand tegen Mecir in winst 
had omgebogen. 

Hoopvol 
Edberg, een klassiek aanval

lerstype, won voor vier jaar het 
demonstratietornooi op de Spe
len van Los Angeles. Een jaar 
eerder had hij de Grand Chelem 
bij de junlores binnengehaald. In 
1985 won hij vier tornooien waar
onder de Open van Australië. Hij 
werd toen als een grote belofte 
erkend maar leefde toch altijd in 
de schaduw van zijn landgenoten 
(Wilander en Jarryd) en van de 
,.ontplofte" Boris Becker. In 1986 
zegevierde Edberg slechts drie 
keer maar vorig seizoen zond hij 
opnieuw hoopvolle signalen uit. 
Hij pakte zeven tornooizeges 
waaronder andermaal de Austra
lische open kampioenschappen. 
Edberg, een echte gransspeler 
met groot talent, trad nu voor
goed op de voorgrond. Hij schonk 
de tenniswereld nieuwe hoop. 
Want de liefhebbers begonnen te 
vrezen dat topduels voortaan met 
aces zouden worden beslist, dat 
macht en kracht de techniek 
voorgoed zouden verdringen. Ed
berg, een Zweed zo anders dan 
de anderen — hij woont in Lon
den, wil daar voorlopig niet weg 
en vindt het (nog) niet verschrik
kelijk hoge belastingpercentages 
op zijn prijzengeld te moeten be
talen — is dus opvolger van Borg 
geworden. Er drukt nu een zware 
last op zijn schuders want een 
zichzelf respekterende Wimble-
donkampioen mag ook elders 
niet falen. Het heet dat Edberg 
aan mentale kracht heeft gewon

nen, dat zijn zelfvertrouwen ein
delijk evenredig zou zijn ontwik
keld met zijn talent. Edberg, die 
in zijn jonge jaren door dezelfde 
trainer werd geleid als de jonge 
Borg (Percy Rosberg), zal nu mis
schien een vaste stek krijgen in 
de Zweedse Daviscupformatie. 
Want daarvoor werd hij nog niet 
goed genoeg bevonden. Is Zwe
den dan werkelijk een begena
digd tennisland? Gewoon voor 
de aardigheid en om het later op 

zijn waarheidsgehalte te kunnen 
natrekken: diezelfde Percy Ros
berg heeft nu al aangekondigd 
dat er een nieuw toptalent in de 
maak is. De twaalfjarige Magnus 
Norman... 

En Becker? Hij is nog niet waar 
hij wezen wil. Boris ging geweldig 
tekeer en schuwde nooit de inti
midatie. Hij ving kritiek van zijn 
tegenstanders omdat hij op be
slissende momenten hun kon-
centratie probeerde te verstoren. 
Zolang Boris won schonk nie
mand er aandacht aan. Tot de 
nederlaag zich aandiende. Zo 
gaat het ook in tennis... 

Schrikbewind 
Het rijk van Becker werd dus 

niet opnieuw bevestigd. Maar 
Steffi Graf aarzelde niet om haar 

schrikbewint te installeren. De 
lang aangekondigde machtswis
sel heeft zich dus voltrokken. 
Graf, amper negentien, is de 
kampioene van vandaag en mor
gen. In het jaar 2000 zal zij niet 
ouder zijn dan Navratilova van
daag. Hoeveel titels zal zij intus
sen winnen. Of beter: niet win
nen. Want de vrees leeft dat zij 
spoedig moederziel alleen aan de 
top zal staan. Steffi kan aanvallen 
en verdedigen. Ze tennis atle
tisch, snel, efficiënt, koel, supe
rieur, gedreven. In 1987 verloor 
ze amper twee wedstrijden (te
gen Navratilova), in 1988 was 
Sabatini haar tweemaal de baas. 
Steffi won inmiddels drie Grand 
Chelemtornooien op rij. In Aus
tralië (Flinders Park), op Roland 
Garros en op Wimbledon verloor 
zij in éénentwintig wedstrijden 
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Martina Navratilova, onttroonde tenniskoningin (foto Reuter) 

welgeteld één set. Elfmaal trak
teerde ze haar tegenstanders op 
6-0. Ze verloor amper 76 spelen. 
Per wedstrijd gemiddeld 3,6... 
Wanneer zij in september op Flu
shing Meadow zegeviert treedt 
zij, nog in volle ontwikkeling en 
ver van haar hoogtepunt verwij
derd, als opgeschoten meisje in 
de voetsporen van Maureen Con
nolly en Margaret Court die in 
1953 en 1974 als enigen de 
Grand Chelem konden rondma
ken. 

Graf bezit ,,het potentieel" om 
de droom van Navratilova waar te 
maken: negenmaal winnen op 
Wimbledon... Al beweert haar va
der dat dochter lief niet tot haar 
dertigste in kompetitie zal staan. 
De man veronderstelt dat er over 
enkele jaren nog wel andere 
waarden in Steffi's leven hun 
plaats zullen opeisen. Daar zul
len de konkurrenties dan niet rou
wig om zijn want kwa aanleg en 
karakter steekt Graf zo angstaan
jagend hoog boven hen uit dat er 
in de komende jaren van strijd 
misschien gewoon geen sprake 
meer zal zijn. 

Pijn... 
Na Evert heeft dus ook Martina 

Navratilova troonsafstand ge
daan en dat viel ze zwaar. Marti
na, die zevenenveertig Wimble-
donmatchen na elkaar won, werd 
ondanks haar ervaring in de fina
le voor een stuk ook door de 
zenuwen verraden. Het publiek 
koos nu eenmaal voor de jeugd. 
En dat kan pijn doen wanneer 
men nog naar die ene (de negen
de, die haar tot absolute rekord-
houdster op Wimbledon zou heb
ben gekroond) titel snakt. Navra 
is dus niet langer koningin maar 
haar rol is zeker nog niet uitge
speeld. Zij is veroordeeld om in 
de komende maanden de enige 
rivale van Graf te zijn. 

Op Flushing Meadow zal zij 
ongetwijfeld opnieuw op haar 
tandvlees staan spelen. Zolang 
ze dat nog kan valt er misschien 
voor de toeschouwers nog waar 
aardigheid te beleven aan het 
vrouwentennis. 

Flandrien 

Mundial 1994 in de VS 

De Amerikaanse droom van 
de voetbalmiljonairs 

De Mundial 1994 zal in de Verenigde Staten 
worden gespeeld. Zo besliste het Uitvoerend Komi-
tee van de Fifa tijdens zijn jongste vergadering in 
Zurich. Een verrassing was het niet. Amerika was al 
eerder kandidaat geweest en men wist dat de 
voetbalbazen al lang naar het machtigste en rijkste 
land ter wereld lonkten om ook daar ,,het goud" te 
gaan ontginnen. 

AMERIKA kreeg de voorkeur 
op Marokko en Brazilië. 
Dat was niet verwonder

lijk. De Braziliaanse voetbalbond 
ligt in ongenade bij de haar eigen 
schoot voortkomende Fifavoorzit-

ter Joao Havelange... Dat is een 
veroordeling op zichzelf. Marok
ko was geen onaantrekkelijke 
kandidaat. Het land waarborgt 
veiligheid, de bevolking is voet-
balgek en koning Hassan is be

reid de woestijn vol te bouwen 
met nieuwe stadions. Marokko 
zal in 2002 een te duchten kandi
daat zijn. 

Op video 
Waarom Amerika? Omdat 

Henry Kissinger nog altijd een 
fervent voetballiefhebber is of 
omdat president Reagan op vi
deo de kandidatuur van zijn land 
ondersteunde? Zeer zeker niet. 

Omdat de VS, na de financieel 
volmaakt geslaagde Spelen van 
Los Angeles, de dollarkar op
nieuw op gang willen trekken? 
Zeer zeker wel. Natuurlijk kan 
men ook een paar propere rede
nen aanhalen. Het Olympisch 
voetbaltornooi zou 1,4 miljoen 
toeschouwers getrokken hebben 
en men heeft inmiddels voorgere
kend dat de Mundial r3.543.791 
kijkers naar de stadions zal lok
ken. Om van achterover te slaan 
nietwaar. Verder zou de aktieve 

beoefening van de voetbalsport 
alsmaar toenemen. Men spreekt 
van een enorme basis zonder 
elite die nu naar aanleiding van 
de Mundial vanzelf zal gevormd 
worden... Want de pionierswer
ken van Pele, Beckenbauer, 
Cruyff, Swoit Vander Eist, Loza-
no e.a. Rensenbrinks rond de 
jaren tachtig zou geen vruchten 
hebben afgeworpen. 

Trouwens, er bestaat niet eens 
een echte Amerikaanse voetbal
kompetitie. Er wordt een zaal
kampioenschap georganiseerd 
met elf ploegen en er worden 
kompetities gehouden aan de 
Oost- en de Westkust. In het 
vooruitzicht van de Mundial heeft 
men de Fifa beloofd tegen 1991 
een nationaal kampioenschap op 
te zetten. De lezer begrijpt dat het 
dus geen sportieve motieven zijn 
die de doorslag hebben gegeven. 
Wat wel zwaar woog waren de 
financiële waarborgen. De televi

sierechten zullen ,,schatten" op
brengen en de sponsorgelden 
zullen niet te tellen zijn. De Fifa 
en de deelnemende landen wordt 
heuse rijkdom voorgespiegeld. 
Er bestaat weinig twijfel over dat 
die beloften werkelijkheid zullen 
worden. 

Afrilo? 
Toch zitten er aan deze keuze 

misschien positieve aspekten 
vast. Indien Amerika een nationa
le ploeg kan vormen die een paar 
ronden meedraait zal de geest
drift bij dat chauvinistische volk 
— ze zijn zo mogelijk nog erger 
dan de Hollanders — hoog op
laaien en verwerft het voetbal 
misschien toch een vaste stand
plaats in het Amerikaanse sport-
bestel. Verder werd het vaste 
patroon — Europa, Zuid- of Cen-
traal-Amerika — bij de toewijzing 
voor het eerst doorbroken. Ande
re landen kunnen daar inspiratie 
in vinden. Vroeg of laat verhuist 
het WK voetbal naar Noord-Afrika 
en misschien zelfs Australië. Wie 
veiligheid, geld en goede tele-
kommunikatie waarborgt telt 
voortaan volop mee. Zeker nu de 
toeschouwersinkomsten, zoals 
tijdens het EK in W.Duitsland is 
gebleken, nog hooguit één derde 
van de totale ontvangsten uitma
ken. En die direkte inbreng zal 
zeker nog verder verminderen... 
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Bestrijding van banditisme en terrorisme 

Een kommissie 
maaict de balans op 

Toen enkele weken geleden de onderzoekskom-
missie i.v.m. de bestrijding van terrorisme en bandi
tisme van start ging, opteerden de leden voor een 
eerste ronde die vooral informatief zou zijn. Profes
soren, joernalisten en enkele hoge magistraten wer
den uitgenodigd om elk op fiun terrein aan te duiden 
wat goed en wat fout loopt in ons rechtssysteem, 
speciaal dan op het gebied van de opsporing en het 
gerechtelijk onderzoek. 

I EN aantal belangrijke za
ken werden hierdoor op 
een rijtje gezet. Ten eerste 

was men het eens over de be
staande wetgeving inzake straf
baarheid: die is ruim voldoende 
om onderzoek en vervolging toe 
te laten. 

Scheidingslijn 
Begrippen als gijzeling, bende

vorming, moord enz. kunnen ge
rust gehanteerd worden in de 
vervolging van zware kriminaliteit 
en terrorisme. Wei is er nergens 
echt vastgelegd wat precies ter
rorisme is, en waar de schei
dingslijn ligt met groot banditis
me. Er bestaat wel een Europese 
konventie over terrorisme; de 
hierin gestelde definitie kan zeker 
als richtlijn of aanknopingspunt 
gelden. 

Problemen zijn er nochtans te 
over. Merkwaardig en ergerlijk is 
ondermeer dat in België geen 
enkele vorm van opleiding voor 
magistraten bestaat. ,,lk heb ho
ren vertellen dat dit naar het 
schijnt ook het geval is in Brazi
lië", schamperde één van de 
deskundigen. 

Als oplossing werd ondermeer 
een speciale licentie voor magis

traten voorgesteld, als aanvulling 
op de universitaire rechtenstu
dies. Verder werd de taak van de 
onderzoeksrechter in vraag ge
steld. Die is immers tegelijk ma
gistraat en officier van de gerech
telijke politie, terwijl hij in feite 
ook de rechten van de verdachte 
moet vrijwaren. Dikwijls wordt hij 
overstelpt met opdrachten, die 
van een herbergruzie of een ver
keersongeval tot zware kriminele 
feiten kunnen variëren. Uit de 
ondervragingen bleek dat er ook 
één en ander kan mank lopen in 
de verhoudingen met de procu
reurs en met de diverse politie
diensten. Dit vergemakkelijkt het 
werk van de onderzoeksrechter 
helemaal niet. 

Vage wetgeving 
En dan zijn er natuurlijk de 

politiediensten zelf. Dikswijls zijn 
ze ook nauwelijks opgeleid om 
serieus gerechtelijk onderzoeks
werk te verrichten. De wetgeving 
is trouwens op tal van vlakken erg 
vaag, zodat privé-initiatief en twij
felachtige interpretaties het ge
volg kunnen zijn. Ook hierover 
zal de kommissie zich dienen te 
beraden, en voorstellen uitwer
ken op legistiek vlak. 

Over het algemeen leefde er 
echter de bewondering voor de 
magistraten en de politiemensen 
die, ondanks de hierboven ge
noemde en andere moeilijkhe
den, hun taak naar best vermo
gen en niet zelden met sukses 
uitvoeren. 

Moeilijkheden rezen er echter 
ook bij de bepaling van de be
voegdheden van de kommissie 
zelf. In principe heeft zij alle be
voegdheden die een onderzoeks
rechter toekomen. Professor De 
Nauw scheen het daarmee wat 
moeilijk te hebben, maar zijn kol-
lega Tuickens opteerde voor de 
breedst mogelijke interpretatie. 
Ook hierover is het laatste woord 
nog niet gezegd. 

Ongeduld 
Tijdens de volgende weken zal 

de kommissie beginnen met het 
ondervragen van mensen van 
,,op het terre in" : onderzoeks
rechters, politie- en rijkswacht
mensen, leden van de parketten 
enz. Hieruit zal moeten blijken 
hoe de feitelijke werking is. Dit 
kan dan getoetst worden aan de 
meer akademische en theoreti
sche uiteenzettingen van de 
voorbije hoorzittingen. 

Hier en daar gaan reeds onge
duldige stemmen op: alsof de 
kommissie eigenlijk de overval
len van de Bende van NIjvel ten-
naastebij had moeten oplossen. 
Dit is natuurlijk niet haar op
dracht. Wél moet ze ervoor zor
gen dat herhalingen van ,,affai
res" en dubieuze onderzoeken 
onmogelijk worden. Het zal ech
ter nog maanden, en zelfs jaren 
duren eer de resultaten hiervan 
zichtbaar worden. 

Met het oog op 9 oktober '88 

Handboek voor 
gemeenteraadsverkiezingen 

De gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober liggen nog nau
welijks drie maanden van ons verwijderd. Vele afdelingsverant
woordelijken zijn momenteel dan ook druk in de weer met het 
afwerken van de kandidatenlijst, het uitwerken van een plaatselijk 
programma en het plannen van een akkurate propagandakampag-
ne. 

Maar er is meer: verkiezingen ver
lopen volgens duidelijke en vooraf 
bepaald spelregels. Het verloop van 
de kiesvernchtingen is uitvoerig terug 
te vinden in de Gemeentekieswet 

Velen blijven ecliter gekonfron-
teerd met een zo goed als ondoor
dringbaar juridisch kluwen, dat daar
enboven in een absolute geheimtaal 
lijkt gesteld. 

Zeven delen 

Sinds kort is ook voor deze proble
men een oplossing op de markt. Het 
recent gepubliceerde „Handboek 
voor gemeenteraadsverkiezingen" 
biedt de lezer een praktisch antwoord 
op tal van vragen naar tiet preciese 
verloop van de komende kiesverrich-
tmgen. 

Aan de hand van de rechtspraak 
van de Raad van State en van de 
hoven van beroep worden alle artike
len van de Gemeentekieswet uitvoe
rig besproken. Het handboek volgt de 
indeling van de Gemeentekieswet en 
vermeldt na elk artikel de volledige 
rechtspraak over de bedoelde aange
legenheid 

Het handboek is opgebouwd in ze
ven delen. Achtereenvolgens worden 
volgende thema's behandeld: sa
menstelling van de lijst van gemeen
teraadskiezers (kiezers, lijst, bezwaar 

en beroep, opmaak); kiescolleges en 
stembureaus; kiesverrichtmgen (kan
didaatstelling en stembiljetten, inrich
ting van de stemlokalen en stemming, 
stemopneming); stemplicht en straf
fen; verkiesbaarheid en onverenig
baarheden; organieke bepalingen 
(bezwaar bij bestendige deputatie, 
grondslag voor vernietiging van de 
verkiezing, uitspraak van de besten
dige deputatie, kennisgeving van de 
beslissing, beroep bij de Raad van 
State, duur van het mandaat, ontslag, 
afstand van het mandaat voor de 
installatie, vervallenverklaring, aftre
den,...); en tenslotte, kiespropaganda 
(bewijslast m b.t. de beïnvloeding of 
de omkoperij, ongeloorloofde maneu
vers). 

Voor het laatste deel (kiespropa
ganda) wordt een eigen indeling — 
los van de gemeentekieswet — ge
volgd. Het IS immers niet mogelijk 
deze aangelegenheid bij een bepaald 
artikel te rangschikken. Daarbij komt 
dat alle rechtspraak terzake door de 
Raad van State werd opgebouwd 
door jurisprudentièle rechtsvinding. 

Nuttig 
De duidelijke thematische opbouw 

van het werk maakt dit handboek zeer 
praktisch bruikbaar voor afdelings
verantwoordelijken en mandataris
sen Het vormt een praktische gids 

doorheen de soms zeer omslagtige 
kieswetgeving. 

De auteurs hoopten met deze uit
gave ,,preventief en curatief een-
dienst te bewijzen aan allen die bij de 
gemeenteraadsverkiezingen worden 
betrokken: preventief, door aan de 
hand van de rechtspraak aan te wij
zen welke handelingen als onwettig 
worden beschouwd; curatief, door 
het systematisch verzamelen van de 
uitvoerige rechtsspraak zodat in de 
toekomst de geschillen nog vlugger 
kunnen worden beslecht". 

Na het doornemen van dit hand
boek blijkt de hoop die de auteurs 
zich stelden inderdaad gewettigd. Het 
handboek zal de komende weken 
ongetwijfeld door velen in onmiddel
lijk handbereik worden gehouden. 

N.M. 

— Handboek voor gemeenteraads
verkiezingen. M. Meyntjens-Apers, 
J. Dujardin, W. Lambrechts. Ultg. 
Die Keure, 1988. 286 biz., 950 fr. 

Het vu-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 
dinsdag 12 juli j.l. heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers... 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
besprak de politieke aktualiteit en 
meer in het bijzonder de werkzaam
heden van de regering. 

Het Partijbestuur is tevreden over 
het gelijktijdig behandelen van het 
wetsontwerp inzake de gemeenten 
met een bijzonder taaistatuut en de 
overdracht van de voogdij (zoals voor
zien in de bijzondere wet). Deze voog
dij is immers het essentiële instru
ment om ten gunste van de randge
meenten op alle denkbare terreinen 
— politiek, kultureel, sociaal-ekono-
misch en ruimtelijke ordening —- een 
Vlaams beleid te voeren. 

Voorts IS het Partijbestuur van oor
deel dat de voorliggende bijzondere 
wet beantwoordt aan de intentie van 
het regeerakkoord, m.n. een maksi-
male bevoegdheidsoverdracht te rea
liseren. De Volksunie verzoekt de 

andere meerderheidspartijen dan ook 
zich niet te laten verleiden tot restrik-
tieve interpretaties. 

VU op TV 
Het VNOS-programma van vrijdag 

15 juli om 19U.15 bevat volgende 
onderwerpen: 

— ,,Vlaanderens nationaal feest": 
een reportage over de 11 juli-vierin-
gen met o.a. de ministers Hugo 
Schiltz, André Geens en Jef Valke
niers en VU-voorzitter Jaak Gabriels; 

— in ,,Mensen van bij ons" een 
gesprek met Lily Boeykens, nieuw
bakken voorzitter van de Internationa
le vrouwenraad; 

— kanttekeningen bij de aktualiteit. 
Niet vergeten dus: morgen vrijdag 

om kwart na zeven op BRT-1. 

, 26, 27 en 28 
augustus 

VUJO's 
12de Vredesfietseling 

naar de 
IJzerbedevaart 

Jaarlijks trekken wij, Volksuniejongeren, naar de IJzer
bedevaart, per fiets, dwars door Vlaanderen, van Voeren 
naar Diksmuide. 

Wij doen dit omwille van het fietsen, de ontspanning en 
het plezier, nnaar hoofdzaak blijft de IJzerbedevaart zelf. 
De idealen van de Vlaamse frontsoldaten uit de eerste 
wereldoorlog, ,.zelfbestuur" en ,,nooit meer oorlog" zijn 
voor ons nog altijd branden aktueel. 

Dit jaar organiseert VUJO de 12de vredesfietseling. 
Wens je er bij te zijn? Neem dan even kontakt op met 

het nationaal sekretariaat van VUJO, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel, 02/219.49.30 (vragen naar Ward Robert). 

14 JULI ^988 
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In de Antwerpse gemeenteraad 

De VU maakt het verschil 
Zo zit de eerste helft van 1988 er op, de voorlaatste van deze 

legislatuur. En de scherpzinnige toeschouwers merl<en al tekens 
van de nakende kieskamp op. Zij denken aan de dagelijkse 
melding van de in lucht aanwezige pollen... Het is er, je ziet het 
niet, maar gevoelige mensen merken het zeker! 

In Antwerpen loopt dus eens te 
meer een nog eens verlengd kramp
achtig belangenhuwelijk tussen CVP 
en SP teneinde. Duidelijk is dat... er 
geen liefde meer is. Bij elke zitting 
blijkt het uit de nijdige opmerkingen, 
de bitse replieken. Deze kameraden-
republiek heeft uitgediend. Zo denkt 
de pers, hoort men bij het personeel, 
voelt men aan in wat men noemt ,,het 
milieu". 

Proteststemmen 
Wat brengt oktober? Duidelijk is 

dat de loutere som van ,,SP + CVP" 
kleiner wordt. De dwingende band, 
via postjes en andere sociale wonin
gen, is losser geworden. De eind-
optelling van de oppositiestemmen 
wordt dan ook groter. Proteststem
men vreten de koalitie aan. 

Het IS de verantwoordelijkheid van 
de VU hier een duidelijk antwoord op 
te geven. Wil er echt iets veranderen 
voor Antwerpen dan moet de partij 
vooruitgaan. Een partij die ook de 
waarborg biedt van een beter be
stuur. 

Vlaams Blok en Agaiev uiten geen 
enkel protest en bieden geen echt 
uitzicht. Ondertussen geeft de PVV 
het beeld van een krabbemand waar 
de resten van de Antwerpse franskil
jons om hun plaatsjes vechten met 
jongere yuppies. 

Operafeuilleton 
Dirk Stappaerts zei het heel 

scherp: ,,Antwerpen heeft een goede 
opera nodig, met nadruk op kunst en 
kuituur en niet op administratie en 
benoemingen voor 't leven." 

De nieuwe regeling met de VOS 
(Vlaamse Operastichting) kan dat ge
ven. Dat vereist dus zowel bekwame 
beheerders die de kwaliteit van het 
kunst-gebeuren nastreven, de eigen 
inkomsten verhogen en de uitgaven 
onder controle houden. 

Mits een goed management onder 
een moderne intendant, kan dat. Het 
vraagt iemand die het ,,operabedrijf" 
kent en de opera runt met een strakke 
programmatie, een zakelijk beleid. 
Dat is de vereiste opdat Antwerpen 
meedoet. De toekomst zal het uitwij
zen. 

Sanering 
Hooghe Maey 

Fonne Crick ondervroeg scherp het 
kollege over de sanering van de 
Hooghe Maey. Studies en de rappor
ten zijn er. Maar de beslissingen blij
ven uit. En zoals gewoonlijk in deze 
stad, blijft de gemeenteraad onwe
tend. 

Ondertussen neemt de verontreini
ging van het grondwater nog toe via 
de overloop naar Het Schijn. De klei
ne waterbeheersingswerken zijn nog 
steeds niet aangevat en het zuive
ringsstation A'pen-Noord is nog altijd 
inoperationeel. Men diskuteert bin
nenskamers verder over de sane
ring... 

Nochtnas is dit alles uiterst drin
gen. En worden de vragen dringen
der. Moet of kan er steeds maar 
verder huisvuil gestort worden, of 
wordt de H.M. voorbehouden voor 
industrieel afval? 

Kortom: in tegenstelling tot Agaiev 
en de eenzaat Geldolf die zich verder 
blijven ronddraaien in het vuil van 't 
verleden, stelde Fonne Crick de 
vraag naar de toekomst. Niet alleen 
nu eens echt saneren, maar ook de 
huis- en nijverheidsvuilberg verder 
blijven beheersen. Of anders uitge
drukt, zorgen voor oplossingen die 
rekening houden met de ganse Ant
werpse leefwereld! 

't Is van den hond... 
Neen, met laag-bij-de-gronds maar 

met open oog voor de vuile straten en 
pleinen en voor de mensen die tussen 
de hondenpoep er op moeten lopen. 
Dirk Van Gelder vatte zijn hondse 
inleiding wel op een plastische wijze 
aan. 

Maar hij trok de aandacht op een 
probleem waar in feite niets aan ge
daan wordt. Bewijs? In zijn onmacht 
hierop te antwooden, vroeg de burge
meester of hij nu zelf achter de hon
den moest gaan lopen... Teveel ge
vraagd, denkt de burger. Hij wenst 
enkel dat er nu eindelijk ,,iets" ge
beurt. Hij kan niet omhoog kijken, 
omdat beterschap uitblijft. 

Vechten voor 
open havenkansen 

De havenschepen kijkt al van op de 
20 m^-borden en roept op tot vechten 
voor de haven. Ondertussen is er 
beroering in het havenmilieu. De 
CMB, zelf eigendom van de Genera
le, die dan eigendom is van Suez en 
voor een stuk(je) van de Benedetti, 
fusioneert met de Hessenatie. Kon-
kurrerende havenfirma's luiden de 
alarmklok en geven perskommuni-
kees uit die bol staan van termen 
zoals monopolisenng... en verfran-
sing van de Antwerpse haven. 

Dit alles klinkt misschien overdre
ven voor de buitenstaanders waaraan 
de magische datum 1992 niet vreemd 
zijn. Zij vergeten echter dat verleden 
jaar dit CVP-SP-kollege het alleenge-
bruik aan de Hessenatie over de nieu
we containerterminal op de Schelde 
aan de Hessenatie gaven. Belangrijk, 
want de overeenkomst met CMB 
heeft als opschortende voorwaarde 
deze eksklusiviteit... En is het ook 
logisch dat andere firma's achter de 
sluizen zich vragen stellen. 

Daarom nam de VU-Antwerpen het 
initiatief en eiste bij monde van de 
fraktieleider Gerard Bergers hoog
dringend beraadslaging van stad en 
raad met alle betrokkenen op. De 
Antwerpse haven moet een gemeen-
schapshaven blijven zonder gepriva
tiseerde en gemonopoliseerde infra-
strukturen Met gelijke kansen voor 
alle dynamische havenkrachten. 

Dat vereist zowel een verbeteren 
van infrastruktuur (bvb de toeganke
lijkheid van de binnendokken via een 
soepel werkende Berendrechtsluis) 
als een beslissing over de tweede 
buitengaatse containertermmal. 
Gans Antwerpen, gans de haven ten 
bate in de konkurrentiestrijd met Rot
terdam om trafieken! En tewerkstel-

^ Hugo Hermans 

ANTWERPEN 
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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 (BerI 
Laureys). Ook op 20 en 21 juli. 

21 ANTWERPEN: De Vlaamse Ak-
tie en Kultuurgemeenschap richt naar 
aloude traditie een tweedehands-
markt in. Deze koopjesdag gaat door 
in de Steenhouwersvest 14 op de 
eerste verdieping van 11 uur 's mor
gens tot 17U.30 's avonds. Toegang is 
gratis 

Nieuws uit 
de Antwerpse clistrii(ten 
Antwerpen hoort... 

In de Brederodestraat ging een hoorzitting van de VU-Antwerpen-Stad door. 
Dat geeft de mogelijkheid aan buurtbewoners om eens open hun wrevelpunten 
op te sommen. 

En wrevel is er genoeg in de buurt. Dat gaat van slecht onderhouden OCMW-
wonmgen tot klachten over slechte staat van de wegenis. In een buurt waar veel 
bejaarden wonen, maar ook veel schoolgaande kinderen zijn, is dit van belang. 
Trouwens de wijk huisvest ook scholen voor gezichts- en gehoorgestoorden. 
Zodat de vraag naar goede, veilige voetpaden en straatoversteken dnngend is. 

In alle geval, de VU heeft hierdoor nog meer nagels vergaard waar ze kan op 
kloppen de volgende maanden 

En volgende week wordt een pamflet uitgedeeld met de eerste resultaten van 
de VU-aktie van gemeente- en distriktsraadsleden. 

Hoboken vergeet bejaarden niet 
Op een zomerse zaterdagnamiddag was het in Hoboken door de VU 

verzamelen geblazen aan de Hoge Beuken De talrijke bejaarden werden daar 
door de VU-ploeg bezocht. 

Niet de kleine attentie die meegebracht werd, telde het meest. Wel de 
aandacht van de mensen van de aktie voor allen die op pensioen zijn. De kleine 
kaktus werd dan ook geapprecieerd. Misschien een symbool voor de VU? 
Weinig water vragend, kleurig, in allerlei vormen en gestalten .. en stekelig. 

Berchem telt zijn putten 
Zaterdagmorgen: markt te Berchem. Maar ook een zeer opgemerkte aktie 

van de VU-Berchem 
Het motto was duidelijk. ,,Berchem vult al jaren Antwerpse putten . maar 

Antwerpen laat Berchemse putten open liggen'" Als je met de fiets door de 
Driekoningenstraat en de Statiestraat rijdt, snap je het wel... 

Een pamflet werd uitgedeeld. Opvallend was de instemming bij de ontvan
gers ervan. Hopelijk reikt hun geheugen tot na de zomer. 

Hugo Hermans 

„Samen bouwen aan gemeente 2000" 

VU-Zwijndrecht 
stelt kandidaten voor 

Het afdelingsbestuur van de Volksunie Zwijndrecht-Burcht 
heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkie
zingen bekend gemaakt. Dit gebeurde tijdens een aperitiefge-
sprek op zondag 26 juni. Het was een goedgekozen formule om de 
kandidaten aan het bestuur en aan de pers voor te stellen. Voor de 
,,nieuwkomers" was het meteen een aangename gelegenheid om 
nader kennis te maken en zich alvast in de eerste gedachtenwisse-
lingen te mengen. 

De kandidaten werden ingeleid en 
voorgesteld door afdelingsvoorzitter 
R. De Cleen en senator Oktaaf Meynt-
jens. Het ging er allemaal heel ge
moedelijk aan toe en dat kwam nog 
meer tot uiting naargelang de voor
middag vorderde. Een definitieve 
rangorde van de lijst komt pas begin 
september naar buiten. Momenteel 
zijn er zelfs meer gegadigden dan 
effektieve plaatsen beschikbaar, zo
dat de VU-lijst zeker niet voor de lijst 
van de bloedarmoede moet door
gaan. Overigens speelt de strategie 
van niet te vroeg alle kaarten op tafel 
te leggen ook een rol. 

Hier dan de alfabetische namenlijst 
van de kandidaten uit Zwijndrecht en 
Burcht. 

Mme Arts, doctor in de rechten; 
Hilde De Roeck, huisvrouw, 

OCMW-lid; 
Albert Bollaert, zaakvoerder; 
Willy Bracke, zaakvoerder; 
Luc Bral, socioloog, oud-voorzitter 

nationale jeugdraad; 
Guy Carpentier, zaakvoerder; 
André Cattoir, burgerlijk ingenieur, 

ondervoorzitter KVK-Waaslandia; 
Pros Daneels, industrieel inge

nieur, gemeenteraadslid; 
Robert De Cleen, kaderlid, afde

lingsvoorzitter; 
Willy De Clercq, oud-chiroleider, 

voorzitter bloesemfeestkomitee; 
Jurgen Denie, zaakvoerder; 
Erwin Derveaux, licentiaat kinesist, 

OCMW-lid; 
Walter De Smet, huisarts; 
André De Souter, bediende NMBS, 

gemeenteraadslid; 
Lutgart D'Hertog, huisvrouw, ge

meenteraadslid ; 

Serafien Heyrman, zaakvoerder, 
gemeenteraadslid; 

Jan Menu, doctor in de wiskunde, 
gemeenteraadslid; 

Oktaaf Meyntjens, senator, fraktie-
leider gemeenteraad; 

Hilde Uyttersprot, bediende; 
Geert Van de Manacker, bediende, 

lid werkgroep natuurbehoud L.0 ; 
Hedwig Van de Velde, leraar, ge

meenteraadslid ; 
Lieve Van Goethem, huisvrouw; 
Marleen Van Hauteghem, huis

vrouw, afgevaardigde Vlamat; 
René Van Haute, kaderlid, oud-

scout; 
Magriet Van Wauwe, bediende; 
Willy Verhulst, bediende, gemeen

teraadslid ; 
Wim Verhulst, huisarts, gemeente

raadslid. 
Ondertussen wordt gewerkt aan 

het VU-programma dat eveneens in 
september onder de bevolking zal 
verspreid worden onder het motto: 
samen bouwen aan gemeente 2000. 

W.M. 

Jong Leeuwke 
geboren 
te Koningshooikt 

De grote wens van Louis Van Den 
Broeck, ondervoorzitter van VU-Ko-
ningshooikt, is in vervulling gegaan. 
Zijn kleinkind werd geboren op 11 juli. 
Zijn dochter Sonia en haar Mare 
schonken hem een stevige kleinzoon 
van ruim 3 kg 200 g. Proficiat aan de 
jonge ouders en nog veel plezier voor 
de fiere grootouders met de kleine 
Marnic. 

ZO^K^BC]^ 
Werkaanbledlng 
' In Schaarbeek gevestigde, niet on
belangrijke Vlaamse firma vraagt 
voor in dienstneming: 

1. Technieker met diploma A2 voor 
de buitendienst (specialisatie pomp
stations en dergelijke). 

2. Industrieel ingenieur voor de ver
koop In Vlaanderen (specialiteit aller
lei apparaten voor ondermeer bouw
onderneming). 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den tot B. Maes, Parklaan 14, 1930 
Zaventem, tel. 02/720.18.59. 

Te Huur: 
Antwerpen, Draakstraat 38. Tel. 

03/484.46.65 Gemeubelde studen
tenkamers met lavabo, gezamelijk 
keuken, zitplaats. Badkamer -i- WC 
en fietsstalling. Bij T.I.B. Borgerhout 
S.P.N. Vervierstraat en St Godelieve 
Brialmontlei. Vanaf 2700 fr. per 
maand. 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLtDING IMEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAh 
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Wi\ 
vu-Mol 
Stelt lijst 
voor 

Voor de gemeenteraadsverkiezin
gen van 9 oktober zal de Volksunie-
lijst voor Mol aangevoerd worden 
door Mia Smeyers (Sluis) en zal Jo 
Valgaeren (Centrum) fungeren als 
lijstduwer. 

Volgende kandidaten zullen even
eens deel uitmaken van de Volksunie-
lijst: 

Leo Verbist, Ginderbuiten 
Rik Geyzen, Centrum 
Leon Van Roy, Millegem 
Rene Bubbe, Donk 
Maria Arien, Ezaart 
Patrick De Baeker, Rauw 
Anniemie Michel-Luyten, Heidehui-

zen 
Fernanda Philipsen, Gompel 
Nicole Melis, Donk 
Koen Haesbroeck, Achterbos 
Ludo Verachtert, Hessie 
Dirk Bollen, Ginderbuiten 
Eric Mast, Ginderbuiten 
Maria-Anne Luyten, Sluis 
Fernanda Mangelschots, Wezel 
Jan Lourdaux, Ginderbuiten 
Gust Sas, Gompel 
Mare Loos, Achterbos 
Leon Stevens, Ginderbuiten 
Rosa Goelen, Rauw 
Rene Van Hoof, Achterbos 
Met een aantal mensen zijn nog 

onderhandelingen bezig teneinde de 
lijst in de breedte en de diepte verder 
uit te bouwen 

BIJ de vorming van de lijst werden 
de aksenten gelegd op 

— vernieuwing met aandacht voor 
de kontinuiteit 

— maksimale spreiding naar de 
gehuchten toe 

— vrouwen op verkiesbare plaat
sen (vrouw als lijsttrekker) 

Met deze lijst kan Volksunie garant 
staan voor een degelijk, eerlijk en 
zindelijk bestuur van de gemeente 
voor de komende zes jaar. 

Onwelriekend protest 

Aktie tegen 
milieubeschermers 

De aktie van de milieu-organisaties voor het behoud van het 
natuurgebied „Het Panneweel" in het ruilverkavelingsgebied van 
Meerdonk-St.-Gillis heeft tot onverwacht hevige incidenten ae-
leid. ^ 

De vreedzame en ludieke akties 
met tentenkamp en een menselijke 
ketting, waaraan ook ouders met klei
ne kinderen deelnamen, werd op bru
tale wijze verhinderd door enige land
bouwers met traktoren en een beer-
kar. 

De gewelddadige tegenbetogers 
hebben de betogers de weg versperd 
en met aal bespoten. Ze stonden 
onder leiding van de schepen van 
Leefmilieu (!) Verstraeten van Sint-
Gillis. 

Konfrontatie 
Het kwam als bijzonder pijnlijk over 

dat ze met hun materieel water uit het 
Panneweel pompten, terwijl het be
schermen van de waterstand m het 
Panneweel juist het doel van de mi
lieuverenigingen was. 

De politie was blijkbaar met voorbe
reid op de harde konfrontatie 

De aanwezige VU-bestuursleden 
en -mandatarissen willen dan ook 
uitdrukkelijk protesteren tegen de on-
demokratische wijze waarop een toe
gelaten en vreedzame manifestatie 
werd verhinderd. 

Bevest ig ing 

,,Meteen hebben we er ons ook ter 
plaatse van kunnen vergewissen dat 
de beloofde werken nog lang niet 
klaar zijn terwijl de periode dat onte
vreden landbouwers klacht mogen 
indienen verstreken is op 30 juni j.l 

Ook de beloofde aanplantingen 
moeten nog begonnen worden. 

Wij zien dan ook onze uitspraken 
op de VU-perskonferentie over de 
nadelige effekten van de ruilverkave
ling duidelijk bevestigd." 

Deze mededeling wordt gedragen 
door Nelly Maes, volksvertegenwoor
diger; Lucie De Munck, OCMW-
raadslid; Remain De Grave, VU-be-
stuurslid; Amedee Kegels, VU-voor-
zitter en Erik Maes, VU-gemeente-
raadslid. 

OOST-VL. 
Waasland 
naar Diksmuide 

In een vorige editie verscheen de 
lijst van de verdeelpunten van IJzer-
bedevaartaffiches in het Waasland. 
Naar de Ijzerbedevaartwerkgroep 
Waasland meedeelde is daarin se
dertdien enige wijziging gekomen. Op 
de volgende adressen zijn eveneens 
IJzerbedevaart-affiches verkrijgbaar: 

— Beveren: Julien Verhulst, Kas-
teeldreef 164 A (03/775.97.00). 

— Doel: Guido Verstraaten, Engel
sesteenweg 20 (03/773.33.96). 

— Kieldrecht: Georges Van Ne-
rum. De Merodestraat 20 (03/ 
773.53.39). 

— Vrasene: Armand De Block, 
Windmolenstraat 26 (03/775.62.06). 

— Moerbeke: Peter Coupé, Dron-
gendreef 88 (091/46.75.81). 

— Waasmunster: Mon Brugge-
man, Dommelstraat 85 (052/ 
46.10.54). 

Hoiiainkazeme naar Evere? 

Als het plan van Kolonel P. uit 
Gembloux doorgaat v\/orden alle 
personeelsleden van de Hoiiain
kazeme in de Brusselsepoort-
straat te Gent overgeplaatst naar 
Evere. Dat betekent dat de werk
nemers, die bijna allen uit Oost
en West-Vlaanderen afkomstig 
zijn in de toekomst drie tot vier 
uur zullen moeten pendelen en 
dat zo'n 150 arbeidsplaatsen te 
Gent zullen verloren gaan. 

Men zal zich herinneren dat het 
de bedoeling was de kadetten-
school van Lier naar Brussel over 
te hevelen. Dank zij het verzet 
van de Vlaamse parlementairen 
is dat plan niet doorgegaan. Zal 
Landsverdediging nu zijn slag 
thuis halen? 

De Hollainkazerne is het 
Hoofdkwartier Logistiek Bazis 
Luchtmacht. Het kontrolesy-
steem van de logistiek van de 

luchtmacht is daar gevestigd. 
Alle aankopen van de luchtmacht 
worden er met argusogen beke
ken en vaak worden overbodige 
uitgaven geschrapt. 

Men maakt te Evere een oude 
loods klaar om er het personeel 
van Gent in onder te brengen. 
Een gedeelte daarvan wordt in de 
herfst overgeplaatst en tegen 
1991 moet de operatie volledig 
rond zijn. 

,.Besparingen" is de officiële 
reden van de mutaties. Maar, het 
resultaat zou wel eens net het 
tegenovergestelde kunnen zijn. 

Te Evere zullen de aankoop
diensten en het kontrolesysteem 
immers in hetzelfde kompleks 
worden ondergebracht. Het is te
gen elk principe van een goed 
beheer bekontroleerden en kon-

troleurs bij elkaar te plaatsen. Of, 
is het misschien de bedoeling de 
efficiënte kontrole wat af te zwak
ken? 

Toegegeven, de Hollainkazer-
ne is een oud gebouw dat veel 
onderhoud vergt. Welke bestem
ming zal men er aan geven ? Wat 
kosten de aanpassingswerken te 
Evere? Biedt de luchtmachtbazis 
van Gavere geen alternatief? 
Houdt men wel rekening met de 
sociale kostprijs van het urenlan
ge pendelen van 150 Vlaamse 
werknemers? 

Het is niet verantwoord het 
plan van de Waalse kolonel door 
te voeren vooraleer al die vragen 
zijn onderzocht. 

Wij hopen dat de Vlaamse (en 
vooral de Gentse) politici niet 
zonder meer zullen toegeven aan 
de centralisatiedrift van Landver-
dediging. 

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. 

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 kliénteel. 
Ruime theaterzaal met aktiviteiten gedurende het ganse jaar. 

Voor inlichtingen Oswald Van Ooteghem, tel. 091/30.72.87. 

Gentse Feesten 
Zoals de voorgaande jaren, houden 

de afdelingen van tiet arrondissment 
Gent-Eeklo hun cafetaria open gedu
rende de Gentse Feesten van zater
dag 16 juli tot maandag 25 juli. 

Plaats: het arrondissementssekre-
tariaat in de Bennesteeg, vlak bij 
Roeland, Sint-Baafsplein en Mage-
lemstraat. 

Alle dagen van 12 tot 01 uur, (op 
zondagen en feestdagen van 10 tot 
01 uur). Frisse streekbieren en een 
vnendelijke bediening voor hen, die 
willen meevieren. 

• Eigenaars van gronden en/of ei
gendommen te Koksijde-Oostduin-
kerke nemen kontakt op met Yves 
Boullet — Resedalaan 19, Koksijde 
— tel. 058/51.72.00, en dit met het 
oog op oktober '88. 

O.C.M.W. - Gent 
Publieke oproep dd. 9 juli 1988 voor-

HELPER IN APOTHEEK 
voor het aanleggen van een wervingsreserve (3 jaar geldig) 

De kandidaten diene: 
- Houder zijn van het diploma of getuigschrift van hoger secundair of 
daarmee gelijkgesteld onderwijs, ofwel houder zijn van een diploma of 
getuigschrift van met het lager secundair gelijkgesteld onderwijs maar 
dan op voorwaarde dat de beroepspraktijk in officina of scheikundig 
laboratoria; 
- ten vroegste geboren te zijn op 1.1.1943, 
- ten laatste geboren zijn op 31.12.1970; 
- te slagen voor een vergelijkend examen; 

De aanvragen indienen uiterlijk op 08.08.1988, poststempel geldt als 
bewijs, ingediend 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 200,-F. 
Inlichtingen en inschrijvingsformulieren zijn te bekomen bij. 
O C M W - Gent, Dienst Personeelszaken 
Onderbergen 86 - 9000 GENT 
Tel 091/35.18.11. 

Elektriciteit: 
stabiele prijzen voor jaren 

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor 
90 % op basis van 

energiegrondstoffen die nergens 
anders voor geschikt zijn, zoals 

laagwaardige steenkool, uranium, 
hoogoven- en raffinaderijgassen. 

EBES 

Dus is rationeel elektriciteitsgebruik 
een kwestie van gezond verstand. 
Over zuinige elektriciteitstoepas
singen kan U bij ons vrijblijvend 
advies inwinnen via de plaatselijke 
kantoren van de intercommunales 

Z«K€RC]| 
1 35-jarige dame — licentiate kunst
geschiedenis en oudheidkunde — ta
lenkennis . N.-F. en Engels. Zoekt een 
passende betrekking. Voor nadere 
inlichtingen zich wenden: O Van Oo
teghem — Eresenator, A. Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge (091/ 
30.72 87). 

Te Koop: 
Vlaamse Leeuwevlag. 3 x 4 m. 

Geborduurd. Tel. 03/664.52.86. 

Te huur 
Appartement ± 120 m ,̂ bevatten

de 1 standplaats in dubbele garage, 1 
pnvékelder, salon-eetkamer, keuken, 
2 slaapkamers. Gelegen Citroenbo
menlaan 64, Heizel. Tel. 02/ 
478.60.29. 
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Vlaamse autonomie: 
wat doen we ermee? 

Zullen we 
het beter doen? 

Dit zijn de aktuele vragen nu het federalisme welliclit definitief 
in de Belgische strukturen gaat doorbreken. Vlaanderen krijgt dan 
een ruime mate van zelfbestuur. Het is een bekroning en een 
nieuw begin. Meer dan ooit wordt denkwerk over het federale 
tijdperk dus een noodzaak. 

Tot dusver konden immers nogal 
wat manke toestanden in de Vlaamse 
samenleving beschouwd worden met 
de verwijzing naar het Belgisch feit 
Dit alibi zal ons in grote mate ontno
men worden Wij zullen veel meer zelf 
kunnen en moeten doen 

Antwoord 
Kultuurleven wil samen met Cahier 

Vlaanderen Morgen een open ge
sprek daarover organiseren met alle 
belangstellenden over de wenselijk
heid en/of mogelijkheid van een 

nieuw Vlaams maatschappelijk pro-
jekt voor het federale tijdperk De 
initiatiefnemers willen m a w een dis 
kussie op gang brengen (en o m de 
Coudenberggroep en andere praat
groepen van antwoord dienen) 

Er zijn tal van keuzerichtingen, we 
hoeven dit met alle aan te bieden, we 
hoeven zeker met zelf te kiezen voor 
allen Maar is er een minimaal frame
work, een minimaal maatschappelijk 
model, dat toelaat de problemen te 
ordenen' En waarvoor de inhoudelij
ke invulling moet aangebracht wor
den i 

Op een perskonferentie vorige 
week donderdag verduidelijkte prof 
B Raes (VUB) zijn uitgangpunt in 
verband met dit model Dit zal hij ook 
doen op een Kolloquium op zaterdag 
10 september e k te Brussel Vanuit 
dit minimaal framework zullen een 8-
tal sprekers aan de hand van vijf 
thema's een antwoord proberen te 
even Moderator is BRT-joernalist 

Siegfned Bracque Na de inleidingen 
wordt in de namiddag de diskussies-
tof in werkgroepen uitgewerkt 

Info sek Vlaanderen Morgen, Te 
Couwelaerlei 134, 2100 Antwerpen 
Tel 03/326 05 05 — 03/239 06 85 of 
Kabinet van vice-eerste-mimster H 
Schiltz, 02/237 93 11 

WIJ komen nog terug op dit initia
tief 

L Grootaerdt 

ZO^K^E nn^ 

n 21j gehuwde houtbewerker uit 
Limburg zoekt werk in de bouw of in 
een metaalondernemin Is ook bereid 
ander werk te doen Voor ml zich 
wenden tot staatssekretans-burge-
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

Advertentie 

Achter deze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te 
Mechelen-Noord liggen de grootste toonzalen in de Benelux op het 
vlak van kantoorinrichting. 

Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon 
aan een betere prijs. 

U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om 
U te overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het 
kantoor van de 21ste eeuw. 

BUL 
kantoormeubelen n.v. 
INDUSTRIEZONE NOORD II 
2800 MECHELEN 

Tel.: (015)2110 00(30 1.) 

BRABANT 
JULI 

15 GRIMBERGEN: Om 20u 30 Fe
nikshof Vergadering voor bestuursle
den en kandidaten ter voorbereiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
24 LEUVEN: Dosfelkring Leuven 
bezoekt kasteel van Valduc en opgra
vingen Cistercienzerabdij Hamme-
Mille Afspraak om 14u op parking 
voor station te Leuven 

,,Wandel u gezond" 

Wandelklub 
Zondag 28 augustus is er de jaar

lijkse Vrede-Bedevaart naar Diksmui-
de met terugkeer langs de kust Wan
delklub ,,Wandel u gezond" uit Koe-
kelberg nodigt uit om mee te gaan 
Vertrek van uit Diksmuide naar zee 
rond 15 uur Bestemming Reigers-
nest te Koksijde 

Vertrek 7u 35 aan Gemeentehuis 
te Koekelberg Om 7u 40 aan Tref-
centrum, Koekeltserg, hoek Pan
theonlaan-J Bismestraat Om 7u 45 
Berchem, Schweitzerplein, hoek 
J Goffinlaan-Gentsestwg 

Betalen aal L Suys 225 fr voor 
leden en 250 fr voor met-leden Stor
ten kan ook op KB 429-4090099-09, 
uiterlijk tegen dinsdag 16 augustus 
Nadien (bellen) tel 425 36 33 

Uilenspiegel 
nieuwe uitbaters 

Op maandag 11 juli laatstleden was 
er te St -Katarina-Lombeek de her
opening van herberg en feestzaal 
Uilenspiegel Dit lokaal van de Volks
unie-afdeling Ternat dat voorheen 
werd uitgebaat door schepen Laurent 
De Backer en zijn echtg Josephine 
Cornells werd overgenomen door zijn 
broer Etienne De Backer en zijn echt
genote Cecile Eylenbosch die tevens 
sekretaresse is van de plaatselijke 
VU-afdeling 

Het voltallige VU-bestuur van Ter
nat wenst langs deze weg de vroege
re en de toekomstige uitbaters te 
feliciteren omdat het weet met welke 
grote ernst en bekwame ijver Joske 
en Lommen hun zaak 25 jaar hebben 
behartid en welk een groot en ver
diend vertrouwen het klienteel hen 
altijd heeft betuigd 

Het bestuur twijfeld er dan ook 
geen ogenblik aan dat Cecile en Tjen 
moet deze bloeiende zaak een schit
terend sukses zullen tegemoetgaan 

Alle Vlaamse vrienden van binnen 
en buiten Groot-Ternat wensen hen 
dit trouwens van harte 

Het vu-bestuur 

zo€K€Bc:]e 
U 20-jange jongedame — diploma 
toegepaste communicatie — public 
relations — zoekt een passende be
trekking Talenkennis N, F en E, 
noties van D en Sp Kan tijpen Woon
achtig te Gent, doch bereid betrek
king te aanvaarden te Brussel of te 
Antwerpen Voor nadere inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem, Ere-
senator, A Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge (091/30 72 87) 

Q 24-jarige jongedame diploma Al 
boekhouden — getuigschnft dactylo
grafie — talen N, F, E en D, spreken, 
schrijven en lezen, zoekt een passen
de betrekking Voor nadere inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem, 
Eresenator, A Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge (091/30 72 87) 

n Een 2-talige, 28-jange verpleegas-
sistente met ervanng is op zoek naar 
werk met kinderen, mindervaliden of 
bejaarden, in de hoofdstad of er rond 
Voor info kamerlid Daan Vervaet, tel 
02/519 86 94 
U 21-jarige sekretaresse zoekt kan
toor- of onthaalwerk te Brussel of 
omgeving Voor info volksvertegen
woordiger Daan Vervaet, tel 02/ 
519 86 94 
LI 26-jange germaniste ervaring met 
tekstverwerking vlotte daktylografie, 
thuis in de verzekeringswereld, 
spreekt vloeiend Engels Voor info 
sekr volksvertegenwoordiger Daan 
Vervaet, tel 02/519 86 94 
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Eén groot solden-feest 
op alk aJMngen! 

het modehart 
van België 

Boomsesteenweg 35 Aartselaar 
Dagelijks geopend van 9-18 uur, ook zaterdag. 
Zon- en feestdagen gesloten. 

Vrijdag: feest-en ^ovAB 
koopavond tot 21 u. ' ^ 1 ^ 
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Gewest Maaseik 
naar Diksmuide 

LIMBURG 
Onder het thema Vlaanderenin 

wijk en wereld — heeft op zondag 28 
augustus de 61ste IJzerbedevaart 
plaats WIJ moeten daar vanuit Lim 
burg massaal aanwezig zijn 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio-
en TV-instituut v.z.w. 

Hoofdredakteur. 

Maunts Van Liedekerke 

Redakteuren 

Johan Artois 
Tom Serkeyn 
Pol Van Den Driessche 
Toon Van Overstraeten 

Sekretariaat: 
Hilda De Leeuw 
Alle stortingen van abonne
menten, publiciteit en redaktie 
op prk 000-0171139-31 van 
, ,WIJ" , Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel (Tel 
02-219 49 30) 
Jaarabonnement 1 200 fr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 fr. 
Losse nummers 33 fr. 

Verantw. uitgever: 

Jaak Gabriels 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Publiciteitschef: 

de h Karel Severs, tel 02-
219 49 30 toestel 19 ('s voor-
middags) of prive, Alsemberg-
sesteenweg 41b, 1512 Dworp 
Tel 02-380 04 78 

WIJ leggen bussen in aan een zeer 
gezinsvriendelijke prijs 300 fr per 
persoon 250 fr voor studenten en 
65 + , 800 fr per gezin 

Er worden opstapplaatsen voor
zien Na de bedevaart blijven we te 
Diksmuide Bij stralend weder gaan 
we naar zee en komen we terug via 
de Thier Brau te Leuven en zijn rond 
lOu terug thuis 

Inschnjven kan tot donderdagmid
dag 25 augustus bij de leden van de 
werkgroep 

Wilfried Rosiers, Wijklaan 2 1 , 3670 
Neeroeteren — voorzitter (86 35 38) 

Mia Assenberg, Schoolstraat 7, 
3671 Opoeteren — sekretaris 
(86 58 04) 

Leo De Clerck, Dorperberg 18, 
3671 Opoeteren — penningmeester 
(86 36 24) 

Gerard Gerits, Pastorijstraat 3 
3688 Geistingen-Kinrooi 

Rob Brouwers, Hoogstraat 6, 3670 
Neeroeteren (86 45 06) 

Jaklien Deben, Oude Ophoverbaan 
88, 3680 Maaseik (56 47 38) 

Mathieu Meuwis, Neeroeteren-
straat 67, 3671 Opoeteren (86 65 24) 

Renaat Nauwelaerts, Dorperberg 
33, 3671 Opoeteren (86 34 56) 

Miet Vandersteegen, Ridderpad-
straat 42, 3671 Opoeteren (86 31 08) 

Mathieu Vastmans, Burg Henry-
laan 88 Rotem-Dilsen (86 73 97) 

Pol Theelen, Nachtegaallaan 28, 
3650 Elen-Dilsen (86 78 91) 

Christine Cuppens-Goossens, Kin
rooiersteenweg 42 Neeroeteren 
(86 34 50) 

Mark Verheyen, Voorshoventerweg 
62 Neeroeteren (86 45 60) 

Koen Thevissen, Europalaan 38, 
3650 Dilsen (75 50 52) 

w& 
WEST-VL. 

JULI 

24 DAIMME. Vlaamse Kring Dam
me organiseert een fietstocht door 
heen zijn landelijke gemeente Ver 
trek om I4u aan het verbroederings 
standbeeld te Sijsele Iedereen wel 
kom 

ZO€K€Ri;]€ 
n STUDIO DANN zoekt leerjonen 
voor labo- en opnamewerk Zoekt ook 
zelfstandig fotograaf uit de streek van 
Brussel voor opnamewerk 

DRINGEND Tel DANN CORTIER 
02/428 69 84 

23 

* 55-jarige man met filosofische vor
ming zoekt werk in een projekt waar 
filosofisch levensbeschouwelijk of 
geschiedenis-element een rol speelt 
Heeft ervaring als gids en publicist 
Voor ml zich wenden staatssekreta-
riaat J Valkeniers, tel 513 83 00, 
post 311 

n 26-jarige gehuwde vrouw, volledi
ge humaniora, kennis van dactylo, 
tweetalig en kennis van Engels, met 
ervanng, zoekt werk als bediende in 
Brussel of ten westen van Brussel 
Voor ml tel naar het kabinet van 
staatssekretans Valkeniers 02/ 
513 83 00, post 311 

D 50-jange 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 m de 
driehoek Brussel-Asse-Halle Voor 
ml tel naar het kabinet van staatsse
kretans Valkeniers 02/51J83 00, 
post 311 

n 35j gehuwde dame met 3 kinderen 
van 10, 8 en 7j oud, zoekt een 
betrekking m de streek van Halle, 
Pepingen, Lennik of St -Pieters-
Leeuw als huishoudster of hulp m 
keuken of onderhoud Voor ml zich 
wenden tot staatssekretans-burge-
meester dr J Valkeniers, tel 02/ 
569 16 04 

Op initiatief VU-raadslid Jean IVIaertens: 

Invoering sociale premie 
voor tliuisverzorging 
van beiaarden 

De Vo lksun ie is e e n soc iaa l -voe lende par t i i , e n soc ia le z a k e n , 
o o k op g e m e e n t e l i j k v lak , z i jn voor haar m a n d a t a r i s s e n z e e r 
be langr i jk T e I z e g e m g e t u i g e n daarvan seder t 1983 d e f l inke 
inbreng van s c h e p e n voor Soc ia le Z a k e n Bernard D e p o o r t e r en d e 
O C M W - m a n d a t a r i s s e n J a c q u e s B u y s e e n R e n a t e B londee l (de 
b e t r e u r d e Pa lmer D e r m a u t had daar in ook al het spoor g e t r o k k e n ) . 

Onlangs formuleerde Jan Maertens 
ten overstaan van de gemeenteraad 
een voorstel dat unaniem werd goed
gekeurd een voorstel tot invoering 
van een premie voor gezinnen die 
een of beide ouders en/of grootou
ders thuis verzorgen 

Het IS immers algemeen onder
kend dat het belangrijk is dat bejaar
den zo lang mogelijk m een gezins
verband kunnen leven Over het alge
meen betekent dat ook een kostenbe
sparing voor de OCMW en andere 
instellingen waar zij anders terecht 
zouden komen 

Behoefte 

Daar het verzorgen van een of 
meerdere bejaarde personen echter 
zeker een konkrete last betekent — 

als wordt het dan met toewijding ge 
daan — voor de betrokken kinderen 
of kleinkinderen, lijkt het billijk dat 
daarvoor een premie wordt toege
kend 

Vandaar het voorstel van Jan Maer
tens, dat kon bogen op een grote 
belangstelling en kon rekenen op al
gemene instemming 

Na goedkeuring door de Provincia
le Overheid kan het dan uitwerking 
hebben De belangstelling vanwege 
de bevolking is nu al zeer groot 
Meteen het bewijs dat deze verwe
zenlijking aan een behoefte beant
woordt 

En de zoveelste konkrete uiting van 
de sociale bekommernis van de VU 
en haar mandatarissen i 

De Westhoek kiest voor morgen 
Nog tot 30 september loopt in Kas

teel De Blankaart een tentoonstelling 
I v m de aanstaande verkiezingen 

De manifestatie wil een antwoord 
geven op de vele vragen die zich rond 
de streek stellen 

Te bezoeken elke dag van 10 tot 17 
u , m de Blankaart, Baan leper-Diks-
muide te 8178 Woumen 

Atlas 

Een atlas over de steden en dorpen 
m de Westhoek kwam van de pers 18 

gemeenten en 102 woonkernen over 
de bevolking, de huisvesting, de te
werkstelling, diensten en voorzienin
gen Een handige en gebruiksvrien
delijke bundeling van kaarten en ta
bellen Een naslagwerk vol nuttige 
gegevens en boeiende vaststellin
gen Voor wie er het fijne van wil 
weten, wordt deze atlas een onmisba
re gids 

400 fr oprek nr 712-0401123-14 
van Riso West-VIaanderen, leper-
steenweg 56, Diksmuide (verzending 
50 fr, niet inbegrepen) 

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

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

S 03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

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

van het goede meubel 
Groenst raa t 84 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n 

Open van 10 tot 19u 

T e l . 0 3 / 2 3 6 . 4 5 . 3 1 

Maandag gesloten 

PR0I\10 PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
_ P V B A 

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 
Herenfalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhoue t te 
Marwi tz 
Rodens tock 

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 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

A l g e m e n e hout en p la tenhande l 
Schaver i j 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

14 JULI 1988 



24 W[\ 

VVKSM-Verbondskommissaresse Linda Boudry: 

„We weten meer dan ooit 
wie we zijn en wat we wiilen" 

Duizenden jongeren beleven momenteel het hoog
tepunt van een jaar aktieve inzet in een jeugdbewe
ging. Overal te lande staan hun tenten opgesteld, zie 
ie de vlaggen wapperen aan de mast, ravotten ze in 
bos en hei. Een kamp of bivak blijft voor altijd een 
onvergetelijke gebeurtenis. 

We gingen eens praten met de verbondscommis-
saresse van VVKSM, Linda Boudry. In het verbonds
centrum te Antwerpen stond de eerste vrouwelijke 
,,opperscout" ons te woord over de 75-jarige scouts-
en gidsenbeweging. 

VANUIT haar luchtig en ruim 
kantoor op de tweede ver
dieping, maar vooral tus

sen de lokale groepen in Vlaam
se dorpen en steden, beleeft de 
30-jarlge regentes het genoegen 
een heropbloeiende jeugdbewe
ging te leiden. 

WIJ: Hoe wordt iemand ei
genlijk Verbondskommissaris 
(VC) van een jeugdbeweging 
met meer dan 60.000 leden? 

Linda Boudry: ,,//c ben eigen
lijk een late roeping In scouting. 
Dank zij een vnendinnetje ben Ik 
eens mee gaan koken in een 
gidsengroep waar men nog koks 
zocht. Vanuit mijn fouragetent 
zag Ik toen die meisjes bezig en 
Ik dacht bij mezelf: ja. dit Is het! 
Ik had nl. al een paar jeugdbewe
gingen uitgeprobeerd zonder er 
mijn draai In te vinden. Maar die 
gidsen waren met dingen bezig 
die wél de vonk deden overslaan. 

Met een paar oudlelders en 
nieuwe mensen zijn we dan In 
Ternat een nieuwe gidsengroep 
begonnen. Daar ben ik 4 jaar 
gidsenleldster geweest, 4 jaarjln-
leidster en dan nog 2 jaar groeps
leidster. Intussen was Ik ook al 
aktlef In de gouw. Op een goeie 
dag vroeg Herman Lauwers me 
of Ik geen zin had om me kandi
daat te stellen als adjunkt-ver-
bondskommissarls gouwbegelel-
dlng, omdat dat een gedeta
cheerde moest zijn en ik vast 
benoemd was In het onderwijs. 
Na lang wikken en wegen heb Ik 
toch besloten om mijn intrek hier 
in het verbondshuis te nemen. 

Toen Herman vrij onverwachts 
wegviel, stelde zich natuurlijk de 
vraag van zijn opvolging. Heel 
wat mensen vroegen me of ik 
geen zin had. 

En uiteindelijk heb Ik na 
rijp beraad ja gezegd, en hier zit 
Ik nu!" 

WIJ: VVKSM viert zijn 75° 
verjaardag. Dat gaat gepaard 
met grote feestelijkheden. Wat 
ligt er reeds achter de rug en 
wat staat er ons nog te wach
ten? 

Linda Boudry: ..Momenteel 
zitten we ongeveer halverwege In 
het feestjaar. We hebben reeds 
een slmposlum over waardenop
voeding en een groepsleiders-
kongres over de K in VVKSM 
georganiseerd. Op 7 mei hadden 
we dan onze geetaktle. We 
hangen immers al 75 jaar aan de 
deuren om dit te verkopen of voor 
dat te schooien. Nu wilden we het 
eens andersom doen. En hoe kan 
je Vlaanderen beter bedanken 
dan door het in de bloemetjes te 
zetten ? We hebben dus zowat op 
elke hoek en In elke straat in 
Vlaanderen zakjes bloemzaad 
uitgedeeld. De groepen hebben 
toen echt het beste van zichzelf 
gegeven. 

WIJ: een groepsleidingskon-
gres over waardenbeleving en 
spiritualiteit, spreekt dat de 
jongeren nog aan? 

Linda Boudry: ,,Een aantal ja
ren geleden werd er op een 
groepsleidingskongres voorge
steld om onze naam te verande
ren van ,, ka tol lek" in ,,khstelijk". 
Wij zijn daar toen niet op inge
gaan omdat het totaal onvoorbe
reid was. Maar het was wel een 
sinjaal om die K, die zo lang 
blauw-blauw was gelaten te gaan 
herdefiniëren. Intern hebben we 
toen 2 jaar gewerkt hier op het 

Linda Boudry: ,,Een tijdje geleden was het bijna een schande toe te 
geven dat je bij een jeugdbeweging geweest was". 

De derde aktlviteit die al voorbij Is 
was de galadag voor alle oudge
dienden van de beweging. We 
hebben voor de galaformule ge
kozen omdat we er een speciaal 
kachet aan wilden geven. Gala
toestanden zouden ongepast zijn 
als we onze huidige leiding als 
doelgroep moesten bereiken, 
maar oudscouts zijn daar al snel
ler voor te vinden. 

Jubileum 
Verder staat er nog een Inter

nationaal kamp met meer dan 30 
nationaliteiten en een Internatio
nale tocht langs de Vlaamse kust 
op het programma. Het allerlaat
ste In de rij Is dan de herfstont-
moeting, een jaarlijks weerke
rend weekend voor onze leiding 
en jins op de Kluis te Slnt-Jorls-
Weert. Dit jaar ziet de Herfstmale 
er een tikkeltje anders uit: de 
zaterdag hoort nog bij dit werk
jaar, en dan gaan we eens gezel
lig feestvieren met onze leidsters 
en leiders, en de zondag wordt 
dan het startschot gegeven van 
het nieuwe jaar." 

Verbond en dan hebben we nog 
een volledig jaar besteed om sa
men met de lokale groepen het 
groepsleidingskongres rond spiri
tualiteit voor te bereiden. 
De respons van onze groepen 
hierop was enorm entoeslast. 
Eerst heel aarzelend en schroom-
vol, maar gaandeweg diepgaand 
en verrijkend kwam de diskussie 
In de beweging op gang. Waar
denbeleving en spiritualiteit spre
ken jongeren dus nog wel dege
lijk aan. Spiritualiteit als gegre
pen worden door het mensover-
stljgende. Is iets dat geen mens 
kan missen. We zijn er zelfs een 
beetje van geschrokken hoezeer 
iedereen daar mee bezig is. 

Spiritualiteit 
Op het groepsleidingskongres 

zelf werd dan een prlnciepsver-
klaring goedgekeurd. Nu gaan 
we die tekst omzetten in bruik
baar materiaal voor de verschil
lende takken. Het heeft Immers 
geen zin om te gaan verkondigen 
hoe belangrijk het is om die K niet 
uit het oog te verliezen, maar 

eens de princlepsverklaring er Is 
de groepen gewoon de woestijn 
In te sturen." 

WIJ: De ledenaantallen van 
VVKSM zijn na een lange tijd 
terug aan het stijgen. Zitten de 
jeugdbewegingen terug in de 
lift? 

Linda Boudry: ,,lk geloof van 
wel. Ik heb de Indruk dat het 
fenomeen jeugdbeweging terug 
ernstig genomen wordt. Je merkt 
dat aan het feit dat je meer ge
raadpleegd wordt over zaken die 
jongeren aanbelangen en waarin 
men ons jaren niet gekend heeft. 
We stellen ook vast dat mensen 
die vroeger In een jeugdbewe
ging geweest zijn daar weer voor 
uitkomen. Het Is nog niet zo lang 
geleden dat het bijna een schan
de was om toe te geven datje lid 
was van een jeugdbeweging. 
Dan werd je al vlug versleten voor 
een halfzachte naïeveling. Nu is 
dat helemaal niet meer zo. Bij 
aanwervingen houden bedrijven 
bvb. In een belangrijke mate re
kening met lidmaatschap van een 
jeugdbeweging. Daar ontwikke
len jongeren vaardigheden als 
ploegwerk, organisatietalent, ver
antwoordelijkheid en ga zo maar 
door. 

De redenen voor die mentali
teitsverandering zijn niet zo dl-
rekt aan te wijzen. Wat VVKSM 
betreft heb Ik wel een aantal hy
pothesen. Intern hebben wij de 
jongste jaren wat orde op zaken 
gesteld: we stelden nieuwe hand
boeken samen die de takwerkln-
gen inhoudelijk verdiepten en In 
een eigentijds kleedje staken en 
we gelastten een Pers- en Public 
Relatlonsverantwoordelljke met 
de beeldvorming van scouting. Ik 
denk dat die zaken nu hun vruch
ten aan het afwerpen zijn. 

Kontrabeweging 
De jeugdbewegingen hebben 

bovendien de pretentie om aan 
totaalopvoeding te doen: wij zijn 
geen sportvereniging noch een 
knutselklub, maar wij willen al die 
facetten integreren In een totaal-
konsept. Ik denk dat we als 
jeugdbeweging terug een kontra
beweging aan het worden zijn: 
de huidige maatschappelijke ten
dens van leder voor zich, de di
plomarace, de yupple-kultuur,... 
daartegen zet de jeugdbeweging 
zich ekspllclet af met waarden als 
engagement, solidariteit, ploeg
werk, initiatief, verantwoordelijk
heid, ...Ik denk dat zoiets voor de 
jongeren uitdagend Is. Daarmee 
komen we terug In de schoenen 
te staan van de jeugdbewegin
gen in hun ontstaansperiode, 
toen waren het ook zo een beetje 
tegen-bewegingen. Ik vermoed 
dat de som van al die hypothesen 
de huidige heropbloei van de 
jeugdbeweging verklaren." 

WIJ: Waarin bestaat het ei
gen karakter van scouting te
genover de andere jeugdbewe
gingen? 

Linda Boudry: ,,Wat ons ge
durende het ganse bestaan on
derschelden heeft van de andere 
jeugdbewegingen Is, samen met 
de Internationale uitstraling van 
scouting, onze voorliefde voor 
het openluchtleven. Dit kenmerk 
van bulten-beweging vind ik nog 
steeds ontzettend waardevol. We 
mogen alleen niet uit het oog 
verliezen dat de jeugd van 1988 
ook wat anders wil dan hossen In 
de bossen. Op dit moment probe

ren we dus om ook de andere 
karaktertrekken van scouting, Ik 
denk aan de sociale betrokken
heid, het kreatleve, de dienst
vaardigheid, de zin voor het scho
ne,...op een evenwaardige wijze 
Ingang te laten vinden in het 
beeld van de scouts dat de pu
blieke opinie er op nahoudt. Voor 
volgend jaar plannen we eenjaar
thema rond racisme en soclaal-
kulturele openheid." 

Vlaamse Beweging 
WIJ: De scouts en gidsen 

waren doorheen hun geschie
denis steeds een zeer Vlaams-
gezinde jeugdbeweging. Is die 
flamingantische karaktertrek 
de jongste tijd niet een beetje 
op de achtergrond verzeild ? 

Linda Boudry: ,,De eerste V 
van VVKSM Is net als de K Inder
daad wat in de vergeetboek ge
raakt. Het blijft hoe dan ook een 
moeilijke opgave om met onze 
Vlaamsgezindheld op een zinde
lijke manier om te gaan. Om dat 
te vertalen naar de jongeren van 
vandaag, op een manier die hun 
aanspreekt, is echt niet simpel. 
Momenteel Is de diskussie over 
de V volop bezig aan de top. 

We zijn het er al wel over eens 
dat het Vlaams karakter van de 
scouts geïntegreerd moet worden 
in heel onze werking, het mag 
niet zomaar Iets zijn dat er bij
komt. Ik denk dat de Vlaamse 
beweging zelf schuld treft aan het 
feit dat het Vlaamsgezinde karak
ter bij de jongeren wat weggeëbd 
Is. De Vlaamse beweging ge
bruikt een soort taal, een soort 
rituelen die voor mij onbegrijp
baar Is. Het Idee van de IJzerbe
devaart bvb, ,,Nooit meer oor
log". Is zeer waardevol en Ik 
schaar mij daar volledig achter. 
Maar de manier waarop dat ge
stalte krijgt, spreekt mij en veel 
andere jongeren niet meer aan. 
Als de Vlaamse beweging wil dat 
Ik warmloop voor het Vlaamse, 
dan zal zij mij op één of andere 
manier moeten fascineren en 
boeien, dan moet Ik ontroerd wor
den. En dat gevoel van werve
lend entoeslasme dat er vroeger 
was, heb Ik niet. 

Wat mij ook stoort is dat als je 
het woord Vlaams uitspreekt, 
daar een hoop voor mij minder 
aangename geurtjes aankleven 
zoals het wat behoudsgezinde, 
rechtse, waar het VMO en derge
lijke op Inspelen. Het Is voor een 
jeugdbeweging niet eenvoudig 
om op een integere manier met 
zijn Vlaams karakter om te sprin
gen. Ik geloof dat wij een Vlaam
se invulling moeten zoeken zoals 
de vleugel rond Herman Lauwers 
en Maurlts Coppleters die verte
genwoordigen." 

WIJ: De stoel waar U nu op 
zit, werd door nogal wat voor
gangers geruild voor een parle
mentszetel. Heeft ook Linda 
Boudry politieke ambities? 

Linda Boudry: ,,lk ben erg 
geïnteresseerd In politiek. Maar 
toen Ik hier mijn intrek nam had Ik 
echt niet de bedoeling om later In 
de politiek te gaan. En dat is nog 
niet veranderd. 

Het Is natuurlijk zo datje als VC 
een hele hoop dingen leert die je 
voor de politieke partijen aantrek
kelijk maken. Ik ben ervan over
tuigd dat als elke politikus de 
integriteit en de kwaliteiten van 
mijn voorgangers hier zou bezit
ten het politieke landschap er 
veel zindelijker zou uitzien". 

(pdj) 
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