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Nloams Nationaal M/eekbbd ^sr l̂J 

„Onze bezwaren, onze bezorgdheid en onze weigerachtigheid betreffen het feit 
dat dit Iconfederalisme, gewenst door de Vlamingen, aanvaard werd op hun 
voorwaarden. Het is duidelijlc dat Vlaanderen meer macht krijgt en meer 
financiële middelen om die uit te oefenen. Dit alles ten koste van Wallonië. 

(Kommentator Pol Vandromme in La Dernière Heure van woensdag 20 juli 1988) 

«isaa^»^^''.' ^^e***»*-- ' v̂ Tïiao'Wïja^jwwBiaïr-. 

De federale staat 

Enkele dagen na de Vlaamsnationale feestdag en drie 
dagen voor 21 juli verltlaarde de Belgische eerste-minister 
dat we straks in een federaal land zullen wonen. Wilfried 
Martens noemde de op stapel staande staatsomvomiing de 
belangrijkste hervorming sedert het ontstaan van België. 

Het valt inderdaad niet te loochenen dat, indien de diverse 
fazen van deze hervorming korrekt worden uitgevoerd, de 
jakobijnse eenheidsstaat dan nog slechts gespreksstof voor 
historici zal zijn. Weliswaar zullen ook een reeks unitaire 
relikten zich blijvend verzetten tegen dit feit en alles in het 
werk stellen om de ruk naar konfederalisme te verhinderen. 
De recente maneuvers van deze overjaarse Belgische gilde 
zijn terzake erg betekenisvol. 

Politologen en kontemporaine historici hebben geen moei
te te erkennen dat deze ontwikkeling vooral het gevolg is 
van de aanhoudende en hardnekkige druk vanwege de 
politieke vleugel van de Vlaamse Beweging. Objektieve 
waarnemers verbazen er zich trouwens over dat een politie
ke minderheid dit kan bewerkstelligen. 

De Volksunie was en is de drijvende kracht achter deze 
omwenteling. Toen stichter-voorzitter Frans Van der Eist 
tijdens het begin van de zestiger jaren het woord „federalis
me" uitsprak in het Parlement, werden hij en de partij 
formeel als staatsgevaarlijk gebrandmerkt. Niemand ap
plaudisseerde toen hij deze tesis ontwikkelde, hij was im
mers de enige.Vlaams-nationalist in het halfrond. (Het is 
overigens geen toeval dat de kringen die vorige week het 
ontslag van VU-eksellentle Hugo Schiltz eisten, dezelfden 
zijn die Van der Eist dertig jaar geleden als inciviek bestem
pelden...) Vandaag mogen wij het evenwel beleven dat de 
premier van België vanop hetzelfde spreekgestoelte de basis
stelling van Van der Eist en de Volksunie overneemt, en 
hierin bijgevallen wordt door de overgrote meerderheid van 
parlementsleden! 

Deze boeiende, soms turbulente en niet zelden heroïsche 
politieke strijd voor federalisme is niet beëindigd. De mosse
len zijn inderdaad nog lang niet aan wal. Unitaire kringen, 
die een heel stuk invloedrijker zijn dan sommigen vermoe
den, laten geen gelegenheid voorbijgaan om deze voor hen 
nefaste omwenteling vooralsnog te stoppen. Bovendien is dit 
evenmin de laatste of de meest ideale staatshervorming. 
Onlangs zei VU-voorzitter Jaak Gabriels andermaal waar 
het hem echt om te doen is, m.n. het volledige zelfbestuur 
voor Vlaanderen. Deze intentieverklaring verwekte grote 
deinig en ongerustheid in de zg. hogere kringen. 

Voor de Volksunie is de aktuele evolutie van ontzettend 
belang. In haar vierendertig-jarlge geschiedenis poogde zij 
ruim tweeëndertig jaar lang vanuit de oppositie haar doel te 
bereiken. Elf jaar geleden trad zij voor het eerst toe tot een 
centrale Belgische regering. Dit avontuur verging haar 
slecht, niet in het minst omdat zij toen onfair behandeld werd 
door enkele van de koalitlepartners. Toch is wat nu gebeurt 
slechts mogelijk „dankzij" Egmont. Toen werd immers voor 
het eerst door de twee grootste traditionele partijen toegege
ven dat alleen maar een federale herschikking uitzicht bood. 
De staatshervorming van 1980 was daartoe een eerste flauwe 
aanzet. Zij miste evenwel de nodige punch omdat de echte 
federalisten er niet bij betrokken werden. 

Tien jaar na de eerste ervaring is de Volksunie er opnieuw 
bij, weliswaar in drastisch gewijzigde omstandigheden. De 
resultaten blijven dan ook niet uit. Amper twee maanden na 
de eedaflegging is de eerste faze ei zo na rond en na de 
vakantie volgt het tweede luik. Dat men hierbij enkele 
koncessies moet doen, is htiast onvermijdelijk. 

Zeker is nochtans dat geen enkele centrale regering ooit 
zo'n verregaande federale omvorming op het getouw zette. 
Evenmin kan men negeren dat dit het gevolg is van het 
aanhoudend beuken door de Volksunie. De woorden van 
Willem Elsschot indachtig dat de Vlaamse stem niet wordt 
aanhoord, zolang men stamelend bidt of bedelt bij de Belgi
sche poort. 

WIJ 

Zeventien uren per dag! 

Nu de vuurproef 
Her en der, vooral dan in liberale kringen, hoort 

men de kreet opgaan dat het allemaal veel te snel 
gaat. Met dezelfde ademstoot, bij wijze van toetje, 
wordt er dan aan toegevoegd dat deze regering met 
haken en ogen aan mekaar hangt. 

ARTENS-VIII werkt inder
daad keihard. Terecht 
mocht de Eerste Minis

ter verklaren: ,,De ministers en ik 
werken 17 uren per dag aan de 
uitvoering van het regeerak
koord." 

Dat het de oppositie te snel 
gaat, kunnen we beseffen. Bij 
monde van schaduw Verhofstadt 
eiste de PVV nog een jaartje 
bedenktijd over de staatshervor
ming. Alsof er nog niet voldoende 
gestudeerd is. 

Na 20 jaar 
In ieder geval is ondertussen 

een eerste reeks van grondwets
artikels gewijzigd, ligt het ont
werp over de gemeenten met bij
zonder taaistatuut klaar in de se
naat en startte de kamer met de 
bijzondere wet die een al even 
bijzondere bevoegdheidsover
dracht mogelijk maakt. 

Tegelijkertijd zijn er de gezond
making van de overheidsfinan-
cies en de sociaal-ekonomische 
prioriteiten. Ook hier werd pracht-

werk geleverd. De sociale part
ners zitten aan tafel. De anti-
raiderswet is er. De kaderwet ter 
vrijwaring van de konkurrentiepo-
sitie eveneens. Zelfs de fiskale 
hervorming. Eindelijk... nadat de 
liberalen er al zo'n 20 jaar elekto-
raal lopen mee te pronken. 

Een regering die ,,met haken 
en ogen" aan mekaar hangt kan 
tot dergelijke wetgevende presta
tie nooit in staat zijn... 

De échte vuurproef staat van
daag voor de deur: de begro
tingsaanpassing voor 1988 en 
het ontwerp voor 1989. Het wordt 
menens. De verantwoordelijk
heid van elke eksellentie afzon
derlijk en de samenhorigheid van 
de regering zullen zwaar op de 
proef worden gesteld. Op Hugo 
Schiltz rust de last als ,.verant
woordelijke uitgever" op te tre
den. 

De begrotingssanering is een 
uitdaging die iedereen aanbe
langt, ook de sociale partners en 
allen die een verantwoordelijke 
positie bekleden. Een gezonde 
begroting is onze enige waarborg 
voor morgen, een noodzaak voor 
Vlaanderen en Wallonië om de 
negentiger jaren en het verenigd 
Europa met vrije handen binnen 
te treden. 

Vlaanderen 
op z n zomers 

Als de kaatsers op de dorpspleinen de ballen keren Is^etigómer. 
Deze week richten wij de fokus op deze volkse sport die ri^r en 
meer supporters lokt (biz. 10 en 11). 
Wij blijven nog even in Zuidwest Brabant en peilden bij Zeger 
Desmet naar de gesloten wereld van de Stevenisten (biz. 24). • 
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... en WIJ 
Wtj ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zip. 
Naamloze bneven 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 

UITSPRAAK (1) 

De omstreden uitspraak van vice-
premier Hugo Schiltz van 11 juli j . l . , 
wens ik niet te beoordelen. De enige 
vraag die ik mij stel is of eerste 
minister Wilfried Martens even vlug 
en vinnig zou gereageerd hebben 
indien een frankofoon een „even
waardige" uitspraak zou hebben ge
daan ter gelegenheid van het feest 
van Wallonië? 

Wilfried Martens laat wel toe dat de 
frankofone ministers en staatssekre-
tarissen, ons dagelijk... vernederen 
en misprijzen. Die eksellentles formu
leren geen bezwaar dat hun inkomen 
voor meer dan 60 % uit Vlaanderen 
komt maar vertikken het onze taal te 
leren. Dat achten zij overbodig. Zij 
regeren toch over een volledig België 
en niet uitsluitend over een franstalig 
territorium. 

Mijn geheugen laat mij soms in de 
steek maar ik vraag mij terloops af 
wie in het verleden aanwezig was op 
de feesten van de Francophonie. 

V. Thijs, Oostende 

UITSPRAAK (2) 

Het zogenaamde Vlaamse Blok 
reageert „met leedvermaak" — een 
nogal bedenkelijke vorm van ver
maak overigens — op het gevolg 
gegeven aan de omstreden 11-juli-
toespraak van Hugo Schiltz. 

Nu ware het voor Hugo Schiltz' 
persoonlijke gezondheid veel makke
lijker geweest om na de interventie 
van het Hof onmiddellijk ontslag te 
nemen als minister en zijn plaats op 
te eisen in de onsterfelijke galerij van 
de verkrampten uit de Vlaamse Be
weging, de dekoratie van heroïsche 
verdrukte op de borst. 

Hij is gelukkiglijk niet In deze zo
veelste valstrik getrapt, maar heeft 
een moeilijker wég gekozen: de ver
antwoordelijkheid op deze kentering 

voor een stukje van de komende 
generatie. 

Daar is vastheid in motivatie en 
daar is een logische band: ,,lk ben 
daar (uit de na-oorlogse repressie) 
uitgekomen met het gevoel: zoiets 
doen ze ons nooit meer aan... we 
gaan eerst de gegevens goed ontle
den en dan orde op zaken stellen, 
radikaal én intelligent... de (Vlaams-
nationale) politikus moet weten hoe 
de Belgische staat werkelijk in elkaar 
zit, hoe hij tunktioneert en hoe men 
hem kan gebruiken..." (uit een ter 
lezing aanbevolen interview met H. 
Schiltz in Knack 4 juli 1979). 

dr. W. Ceuppens, Dllbeek. 
(ingekort) 

CHIRO 

Hierbij wil ik de redaktie van harte 
feliciteren met het Scoutsdossier in 
„WIJ". 

Wanneer komt er eens een Chiro-
dossier? 

Een aantal VU-parlementsleden 
komen uit die rangen. Zo denk ik aan 
Van Grembergen, Kuijpers, Van Ho-
rebeke... en ondergetekende zelf. 

Nelly Maes, volksvertegenwoor
diger 

CHAUVINISME 

De beschouwingen van Linda Bou-
dry (WIJ van 14 juli, biz. 24) over 
,.Vlaams" lijken me simptonen van 
de onzekerheid en onvolwassenheid 
waar nog veel Vlamingen aan lijden. 

Ik verblijf vaak in Frankrijk, en ik 
praat veel met allerlei' mensen; ook 
over politiek, vooral de jongste maan
den. 

Welnu, ik heb nog nooit één Frans
man ontmoet die vindt dat aan 
„Frans" een onfris geurtje kleeft. 

Integendeel, ze zijn allemaal trots 

Deze week 
in Knack Magazine 

De andere Tobback 
Louis Tobback is van kamp veranderd: de parlementair is 

minister geworden. Hij kreeg op Binnenlandse Zaken 
meteen wat aardige kluiven voorgeschoteld: Happart, 

problemen bij de rijkswacht. Een gesprek met de andere 
Tobback, de bestuurder. Deze week in Knack. 

Oktober in Lier 

Zes jaar geleden stemde Lier de 
CVP voor het eerst in honderd 
jaar uit het kollege. Herman Van-
derpoorten omgordde de sjerp en 
zijn PVV-SP-VU-koalitie voert nu 
zijn testament uit. Oktober in Lier, 
deze week in Knack. 

Red Adalr 

De Texaan Red Adair maakte van 
het blussen van olie-branden zijn 
beroep. De uitdaging heet van
daag Piper Alpha en brandt in de 
Noordzee. Een portret, deze week 
in Knack. 

Oud en jong 

Ouder worden, wordt meestal als 
zielig ervaren. Dat hoeft het niet 
te zijn. De wetenschap bestudeert 
manieren om ouder te worden en 
toch jong te blijven. Deze week in 
Knack. 

GROTE ZOMERWEDSTRIJD 

Elke week tot 31 augustus 
5.000.000 fr. prijzen te winnen, 
waaronder een vakantiewoning. 

dat ze Frans zijn. En alle politiekers, 
van extreem-links tot uiterst rechts 
zwaaien om het hardst met de trikolo-
re in hun propaganda, en niemand 
krijgt daar kompleksen van. 

Een Fransman moet niet gefasci
neerd worden om warm te lopen voor 
zijn land, zijn taal, zijn volk. Hij is het, 
heel vanzelfsprekend, en voelt zich 
kiplekker in zijn eigen huid. Hij gelooft 
rotsvast dat zijn land de bakermat is 
van de beschaving en de kuituur in de 
rest van de wereld. 

Ik kan soms glimlachen om het 
chauvinisme van de Fransen, maar in 
mijn hart moet ik ze er om benijden. 

Het bovenstaande geldt eveneens 
voor de Britten, die net als de Fransen 
ook een sterk ontwikkeld nationaal 
gevoel hebben dat door iedereen — 
ook in het buitenland — als vanzelf
sprekend wordt aanvaard. 

Indien wij als volk in het Europa van 
de 21e eeuw overeind willen blijven 
zullen wij in dat opzicht van die twee 
buurvolkeren nog heel wat moeten 
leren. 

L. Kalhöfer, Kalmthout 

FIER 

Op 14 juli '88 zagen we op de BBC 
hoe Europartementslid Willy Kuijpers 
met kennis van zaken het Europa der 
Volkeren verdedigde n.a.v. de kies-
kampanje in Wales. Wij waren niet 
weinig fier t.a.v. onze Welse en En
gelse vrienden en hopen dat de Plaid 
Cymru (de Welse VU) een Eurozetel 
zal behalen. 

R. Van den Eynde, Heverlee 

ZAIRE 

De verklaringen van minister 
Geens zijn te hertelden tot twee fun
damentele standpunten: 1. Het regi
me in Zaïre is nietn beter of slechter 
dan de bestuursvormen in de meeste 
andere Centraal-Afrikaanse staten. 2. 
Op het vlak van de mensenrechten is 
verbetering merkbaar in Zaïre. 

Zelf was ik werkzaam als ontwikke-
lingssamenwerker in Zaïre en uit 
hoofde van mijn beroep bezoek ik 
meermaals per jaar vele Afrikaanse 
landen. 

Het één-partijenstelsel is in de 
meeste Afriliaanse landen de gebrui
kelijke bestuursvorm. Ook in Zaïre is 
een oppositiepartij grondwettelijk ver
boden. In de huidige ontwikkeling van 
deze landen is een parlementaire de-
mokratie zoals wij die kennen trou
wens onhaalbaar. Is het niet ken
schetsend dat de voornaamste oppo
sant, Nguza Karl I Bond, uit balling
schap kon terugkeren en een voorna
me rol speelt in het politieke leven in 
Zaïre. Ook de pariementaire dissiden
ten hebben zich bijna allen terug 
geïntegreerd in de MPR. 

De mensenrechten in Zaïre zijn 
natuurlijk niet vergelijkbaar met de 
toestand die wij kennen in West-Euro
pa. Toch kan de toestand aldaar de 
vergelijking doorstaan met de meeste 
andere Afrikaanse landen, en zelfs 
met de Oost-Europese diktaturen. In 
Nigena en Senegal, de twee zwart-
Afrikaanse parlementair demokra-
tisch georganiseerde landen, werden 
resp. de hoofdredakteur van de voor
naamse oppositiekrant vorig jaar 
doodgeschoten en de oppositielei
ders na de laatste verkiezingen ge
vangen genomen. Verder is het onte
gensprekelijk dat het tendensrecht in 
de MPR en de mensenrechten in het 
algemeen verbeteren in Zaïre. 

Natuurtijk moet elke hulp aan Zaïre 

behoedzaam worden getoetst. Het 
spreekt vanzelf dat de evolutie naar 
een menswaardiger regime moet wor
den gestimuleerd. We mogen ook 
niet vergeten dat de Belgische aan
wezigheid in Zaïre ten goede moet 
komen aan de gewone mens. 

De Vlaamse aanwezigheid in deze 
landen is belangrijk. Vlamingen ge
meten er een goede faam. Zelfs de 
Duitse ontwikkelingssamenwerking 
doet veelal beroep op Vlaamse expor
ten voor zijn projekten in zwart-Afrika. 
Gedurende de zes jaar dat PVV-PRL 
ABOS in handen hadeden hebben zij 
echter systematisch de franstaligen 
bevoordeeld. Deze wantoestand 
rechttrekken, en onze Vlaamse ont-
wikkelingssamenwerkers en industrie 
meer kansen geven, is één van de 
eerst opdrachten van onze VU-minis-
ter. 

Dries Van den Kerchove, Aalter 

DE PSC DENKT UNITAIR 

Wat iedereen reeds lang wist wordt 
weer eens bevestigd. Voor de PSC bij 
monde van Wathelet is de voorgestel
de federalisering een absoluut eind
punt. Hierin worden zij gesteund door 
sommige CVP-ers en blijven de unio
nistische Belgische kaart trekken. 

Daar zit het juist: hun familienaam 
is ,,Bel", de familienaam van de ech
te federalisten is ,,Vlaming"\ 

Schiltz en Gabriels — de VU wor
den door Wathelet teruggefloten: 
,,Nooit ofte nimmer federalisering van 
de sociale zekerheid!". Ook de BGJG 
pleit voor de federalisering van de 
sociale zekerheid als voorwaarde 
voor een gezond gezinsbeleid in 
Vlaanderen! (prof. Van Mechelen). 

Dat is de politieke realiteit juli 1988! 

Vraag: Wat wil de CVP en de SP? 
Is voor hen deze federalisering een 
beginpunt of een eindpunt? Of an
ders gezegd: Denken zij in de richting 
van de PSC of van de VU? 

Feit is: met slogans van het VI. 
Blok, met PVV-gelegenheidsflamin-
gantisme of met beschadiging VU, 
staan we geen stap verder op de weg 
naar een zelfstandig Vlaanderen! 

Daarom deze 11 juli-oproep: ,,Vla
mingen stop alle verdachtmakingen 
en holle slogans en sla de handen in 
elkaar rond de grote vraag: deze 
federaliseringsronde-eindpunt of be
ginpunt? 

Mijn stelling is klaar en duidelijk: 
deze faze van de staatshervorming is 
een begin, en de Vlaamse Kuituur-
groepen en de Vlaamse politieke par
tijen moeten dringend samen hun 
meerderheid gebruiken! 

Vlamingen let op uw zaak... want 
de PSC is daar! 

W. Rosiers, Neeroeteren 

RTT-APARTHEID 

Een aantal Nedertandstalige ge
meenten rond Brussel zijn aangeslo
ten bij het telefoongewest 02, tweeta
lig dus. Aangeslotenen uit deze ge
meenten worden, in het telefoonboek, 
apart, onder vermelding van de naam 
van de gemeente, vermeld. Ik heb me 
kapot gezocht naar het telefoonnr. 
van een firma, waarvan ik alleen de 
naam kende, niet het adres, alleen 
wist ik dat het ergens binnen het 
gewest 02 was. Ik heb het hele tele
foonboek moeten doorbladeren om er 
achter te komen dat die firma in St.-
Pieters-Leeuw ligt. Laat nu eens alle 
aangeslotenen op het net 02 onder 
één en hetzelfde hoofdstuk vermeld 
worden. 

Tweede voorbeeld. Ik moest het 
telefoonnummer vinden van een fir
ma, waarvan ik wist dat ze m Brussel 
1150 gevestigd is. Bel dus 1207 op, 
meer dan één keer, altijd bezet. Ik bel 
dus 1307 op, het franstalig ekwiva-
lent. Krijg ik een zeer onaangename 
stem uit een automatisch antwoord
apparaat ,,Cé numero n'est pas utili
se" Dit IS een leugen, want vanuit 
gemeenten binnen de Brusselse ag
glomeratie IS het nummer wel bereik
baar. Ik ben er achter gekomen aan
geslotenen bij het 02 net, die uit een 
ééntalige-nederlandstalige gemeente 
bellen, krijgen in het Frans geen toe
gang meer tot de algemene diensten 
van de RTT. 

Dit neem ik met 
Ik wens niet in een getto verbannen 

te worden; ik werk met mee aan de 
bouw van een (Berlijnse) muur. 

Ik aksepteer niet dat de RTT aan 
mijn vrijheid en rechten beperkingen 
oplegt. Ten slotte, betaal ik dezelfde 
prijzen voor vast recht en verbindin
gen als mensen die in de Brusselse 
agglomeratie wonen. Waarom heb ik 
dan niet dezelfde rechten? Omdat ik 
in Overijse woon? 

Tenslotte, aksepteer ik niet dat de 
RTT, een openbaar dienstverlenend 
organisme, zulke aanmatigende en 
onaanvaardbare ,,politieke" maatre
gelen treft. 

N.E. Poffé, Overijse 
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ZO€K€RC]€ 
• 31j. man zoekt een betrekking als 
handlanger in het Brusselse. Voor inl. 
zich wenden tot staatssekretaris-bur-
gemeester dr. J. Valkeniers, tel. 02/ 
569.16.04. 

• 41j. tweetalige dame met diploma 
dactylografie zoekt een deeltijdse be
trekking als bediende. Voor inl. zich 
wenden tot staatssekretaris-burge-
meester dr. J. Valkeniers, lel. 02/ 
569.16.04. 

• 20-jarige medische sekretaresse, 
pas afgestudeerd, onmiddellijk vrij en 
goede werkkracht, zoekt een passen
de betrekking ten westen van Brussel 
of in Oost-Vlaanderen. Voor inl. tel. 
staatssekretariaat J Valkeniers 
513.83.00 post 311. 

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

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

„Koele kikker", zoon van 
Griekse immigranten, Harvard-
produkt en gouverneur van Mas
sachusetts Michael ,,Duke" Du
kakis (54) wordt deze week offi
cieel genomineerd tot de presi
dentskandidaat van de Demokra-
tische partij Dat moet gebeuren 
op de vierjaarlijkse nationale kon-
ventie van die partij in Atlanta 
(Georgia) 

Zoals gebruikelijk zal de nomi
natie plaatsvinden in een entoe-
siaste feeststemming Ver van 
een spontaan gebeuren is dit 
echter een uitstekend georke
streerd spektakel De vrees bij de 
Dukakis-aanhang dat de zwarte 
dominee Jesse Jackson voor on
verwacht vuurwerk zou zorgen 
werd door the Duke vakkundig 
weggevlakt Jackson was immers 
misnoegd over de keuze van de 
vrij konservatieve Bentsen als 
,.running mate" van Dukakis, en 
vooral omdat hij daarbij straal 
genegeerd was De grote verzoe
ning kwam net op tijd 

Volgens recente peilingen 
maakt Dukakis de meeste kans 
om het in de uiteindelijke kies-
stnjd met George Bush tot presi
dent te schoppen Of deze voor
sprong gehandhaafd zal blijven 
hangt volgens de meeste waar
nemers af van de mate van eens
gezindheid die de Demokraten 
op hun konventie zullen ten toon 
spreiden Zonder de Jackson-
aanhang zou Dukakis wellicht de 
duimen moeten leggen voor 
Bush 

...for president 
Dukakis staat bekend als een 

wat saaie maar bekwame vent 
Zijn toespraken blaken met van 
de flamboyante geestdrift die de 
redevoeringen van Jackson ken
merkt The Duke vindt het na 
meer dan 7 jaar chansma m het 
Witte HUIS hoog tijd om er ook 
wat bekwaamheid te introduce
ren En de gouverneur van Mas
sachusetts kan wat dit laatste 
betreft sterke geloofsbrieven op 
tafel leggen Hij slaagde er nl in 
om Massachusetts van een eko-

nomisch aan lager wal geraakte 
staat op te tillen tot een van de 
meest welvarende regio's van de 
VS Met 3,4% kent Massachu
setts de laagste werkloosheid 
van de Verenigde Staten Het 
begrotingstekort van 500 miljoen 
dollar wist Dukakis om te buigen 
tot een overschot van 400 miljoen 
dollar Deze suksessen werden 
met behaald op de rug van de 
belastingbetaler, want Dukakis 
verlaagde de belastingen tot 8% 
onder het Amerikaans gemiddel
de 

NUFJS^ 

Duke 

naar het 

Witte Huis? 

Amerika is nog met njp voor 
een zwarte president, maar ook 
met immigrantenzoon Dukakis 
aan het roer zou de Amerikaanse 
droom weer voedsel krijgen 

Vrouwen 
De stembiljetten voor de ge

meenteraadsverkiezingen van 
9 oktober zullen een bijzonder
heid vertonen Deregering wil het 
de kiezers namelijk gemakkelij
ker maken om de vrouwen te 
herkennen Daarom zal, naast de 
familienaam, ook de voornaam 
van de kandidaat-gemeente
raadsleden op de lijst prijken 

kamerlid Daan Vervaet 
• U hebt een studie gemaakt 
over het lager onderwijs m de 6 
randgemeenten. Gaat het ne-
derlandstalig onderwijs er op 
vooruit? 

..Algemeen genomen kan ik 
stellen dat het Nederlands onder
wijs erop vooruitgaat Als ik de 
twee referentiejaren 1978 en 
1988 vergelijk, stel ik vast dat het 
Nederlands basisonderwijs 3% 
wint op het Franse Hier de cijfers 
in procenten uitgedrukt 52,9% 
in 1978, en 56.2% in 1988 " 

• Zijn er grote verschillen tus
sen de 6 gemeenten onder
ling? 

,,Zeker, er is een merkwaardig 
verschil vast te stellen In Dro-
genbos. Linkebeek, Sint-Gene-
sius-Rode en Wemmei wint het 
Vlaams basisonderwijs terrein 
met als absolute uitschieter Sint-
Genesius-Rode een groei, zeg 
maar eksplosie van bijna 16% In 
Kraainem en Wezembeek-Op-
pem daarentegen kent het Frans 
basisonderwijs een vooruitgang 
In Wezembeek-Oppem stijgt het 
op 10 jaar met bijna 5% tot 
49 5% en in Kraainem ging het er 
gedurende dezelfde periode met 
12% op vooruit tot 63.1% " 

• Welke gevolgen heeft dit voor 
de Vlamingen in de rand? 

,,Het grote gevolg is dat "de" 
rand met bestaat Om dit pro
bleem op te lossen moet men m i 
de integraal-federale techniek 
gebruiken Dan is het zonneklaar 
dat op halflange termijn de facili
teiten overbodig zullen worden in 
Sint-Genesius-Rode en Wemmei 
Ook voor Drogenbos en Linke
beek IS er hoop In Wezembeek-
Oppem en Kraainem daarente
gen zijn er problemen Het waar
om van de vooruitgang van de 
franstaligen is me nog met geheel 
duidelijk Wellicht kan de oorzaak 
gevonden worden in het feit dat 
het basisonderwijs in Wezem
beek-Oppem door het Tervurens 
Heilig Hartkollege wordt gegeven 
en daardoor wat te weinig "cou
leur locale" heeft Hoedanook, ik 
ben naarstig op zoek naar een 
ver Manng " 

• Zijn de cijfers over de taalkeu
ze van dienstplichtigen m de 
randgemeenten ook zo roos
kleurig? 

,,Even mooie cijfers krijgen de 
Vlamingen alvast met Niettemin 
geven ze ook geen aanleiding om 
alle faciliteitengemeenten in de
zelfde zak te stoppen Neem nu 
Wemmei tussen '76 en '86 steeg 
het aandeel van de Vlamingen 

met 4,5%, van 50,9 in '76 tot 
55,4% in '86 Sint-Genesius-
Rode daalde met noemenswaar
dig terwijl de 3 andere gemeen
ten hun aantal Vlaamse miliciens 
met 11 % zagen dalen, drastisch 
dus " 

• Hoe kan dit toch wel opmerke
lijk verschil volgens U ver
klaard worden? 

,,Het was mijn bedoeling 2 
doorsneden te maken van het 
taalgebruik in de Brusselse rand 
met als referentieperiode einde 
jaren '70 en einde jaren '80 De 
eerste steekproef betreft het ba
sisonderwijs In zijn geheel is dit 
in '88 gevoelig Vlaamser dan 10 
jaar voordien Er zijn zelfs spekta-
kulaire uitschieters zoals Sint-Ge-
nesius-Rode en Linkebeek Voor 
de militie is dit met zo Dit bete
kent dat er inderdaad een Vlaam
se dinamiek is ontstaan door ini
tiatieven als de Gordel en het zich 
kordaat opstellen van de lokale 
besturen Het ziet er naar uit dat 
steeds meer taalgemengde ge
zinnen maar ook franstalige en 
migrantengezinnen beslissen om 
hun kinderen naar een Neder
landse school te sturen Dit zal op 
termijn leiden tot een algemeen 
verspreide aktieve kennis van het 
Nederlands 

AIENSEN». 
""NIEUM^ 

In Gent gingen zaterdag de negentiende Gentse Feesten van start 
met de traditionele openingsstoet Gent staat weer klaar om geduren
de 10 dagen iets meer dan normaal te gedogen, openbare dronken
schap, ordeverstoring of het jatten van de geldbeugel van bekende 
Griekse zangers, er wordt wel wat door de vingers gezien De Gentse 
Feesten zijn echter in de eerste plaats een groot volksfeest, waar ook 
steeds meer met-Gentenaars van komen genieten 

Schildiuizen 

Staatssekretans voor het Brus
selse Gewest Jef Valkeniers is 
ten zeerste bezorgd over de uit
breiding van de aantasting van 
planten en bomen in Brussel door 
schildiuizen 

Valkeniers gaf opdracht om 
een studie uit te voeren om een 
oplossing te vinden voor de effi
ciënte bestrijding van de diverse 
schildluissoorten De staatsse
kretans wil daarbij de biologische 
bestrijding met de natuurlijke vij
and van de schildluis, het onze-
lieve-heersbeestje, prioritair stel
len 

In afwachting vraagt Valke
niers de medewerking van de 
Brusselse bevolking en van de 
pendelaars om door het regelma
tig wassen van auto's en andere 
voertuigen de verspreiding van 
de schildiuizen, die er zich op 
vastkleven tegen te gaan 

Indien de plaag abnormale uit
breiding neemt zal staatssekreta
ns Valkeniers instaan voor de 
koordinatie van een knsiscen 
trum 

Verhofstadt 

Guy Verhofstadt heeft zich 
deze week weer laten verleiden 
tot enkele opgemerkte uitspra
ken De liberaal stelde de natio
nale meerderheidspartijen voor 

om via de konstruktieve motie 
van wantrouwen de PVV uit de 
Vlaamse regering te kieperen 
, Beter dat dan opnieuw voor tien 
jaar opgescheept te zitten met 
een chaotische staat en een infla
tie van nieuwe, elkaar overlap
pende administraties", zegt Ver
hofstadt in De Standaard van 18 
juli De ex-begrotingsminister 
vindt het een beschaafd land on
waardig om onsamenhangende 
en onvoldragen wetsontwerpen 
door het parlement te jagen al
leen omdat de Vlaamse socialis
ten m oktober in de Vlaamse 
regenng willen De konstruktieve 
motie van wantrouwen zou de 
regering meer tijd geven om de
gelijk werk te leveren Dat moet 

Verhofstadt: 

„politieke 

hoererij" 

dan volgens Verhofstadt in een 
gemengde parlementaire kom
missie gebeuren waar de libera
len ,,wel konstruktief aan willen 
meewerken" 

Verhofstadt werkt zich blijk
baar de ziel uit het lijf om zijn 
schaduwkabinet ook echt uit de 
schaduw te werken Dat lukte een 
keer, misschien twee keer, maar 
nu wordt het toch tijd dat de 
schaduwpremier echte paarden 
van stal haalt Voorlopig zien we 
alleen ezels die wild om zich 
heen schoppen over ,,politieke 
hoererij", om Verhofstadts eigen 
woorden te gebruiken 

i\/iandela 
Nelson Mandela werd deze 

week 70 Van overal ter wereld 
stroomden de gelukwensen voor 
de zwarte leider toe en werd er 
aangedrongen op zijn vrijlating 
Mandela zit nu al meer dan 25 
jaar m de gevangenis en is daar
door het simbool geworden van 
de strijd van de zwarte Zuidafrika-
nen tegen de apartheid 

De Zuidafrikaanse regering 
heeft Mandela al herhaaldelijk de 
vrijheid aangeboden, indien hij 
openlijk het gebruik van geweld 
zou afzweren Daar heeft de 

Interne 
druk rond 
Mandela 

ANC-leider evenwel geen oren 
naar Volgens Mandela greep het 
ANC naar de wapens toen bleek 
dat de ene regering na de andere 
de voorstellen van het ANC voor 
hervormingen negeerde en het 
ANC verboden werd Mandela 
meent dat indien Botha werkelijk 
onderhandelingen wil hij in de 
eerste plaats zelf moet afzien van 
geweld tegen de meerderheid 
van de Zuidafrikaanse bevolking 

De internationale maar nu ook 
interne druk op de regering Botha 
om Mandela vrij te laten neemt 
steeds toe Uitgerekend op Man
dela's verjaardag schreef het re-
geringgetrouwe Zuidafrikaanse 
blad ,,Beeld" dat Zuid-Afnka 
meer nadeel ondervindt van Man
dela's gevangenschap dan de 
man zelf ,,Beeld" vraagt zich 
verder af of Zuid-Afrika wil dat 
een oude man in de gevangenis 
sterft, terwijl er nog een kans 
bestaat om met hem te onderhan
delen over de aspiraties van zijn 
volk 

De Zuidafrikaanse regering wil 
voorlopig echter van geen toege
ven weten 
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Bretoenen 

Sommmige kringen staan nog
al huiverig, ja zelfs afkerig tegen
over het met een eigen gezicht 
naar buiten treden van Vlaande
ren en Wallonië De trend is 
nochtans internationaal Zo heeft 
Quebec reeds een permanente 
delegatie in Brussel net als de 
meeste Lander van de Bondsre
publiek Ook verschillende deel
staten van de VS met een kleine
re bevolking dan Vlaanderen, 
staan in voor eigen eksportpro-
motie en mvesteringsprospektie 
m de wereld 

Sinds kort heeft ook Bretagne 
zijn vertegenwoordiging in de 
hoofdstad van Europa ,,Breizh 
Europe" (zelfbewust en toch Eu
ropees) wil de belangenverdedi
ging van zijn landbouwers en be
drijven zonder omweg via Parijs 
ter harte nemen De Bretoense 
antenne wordt volledig bekostigd 
door de leden 

Hoewel Geens II geen aparte 
minister voor Buitenlandse Be
trekkingen meer heeft en op dit 
terrein erg diskreet blijft, voorziet 
het Vlaams regeerakkoord in de 
benoeming van een verbindings
agent van de Vlaamse regering 
bij de EG 

Er is verder goed nieuws voor 
Vlaamse toeristen die zich aan de 
Spaanse t^iddellandse zeekust 
bevinden Zij kunnen daar naar 
een nederlandstalig journaal kij
ken De Catalaanse televisie TV3 
brengt immers een nieuwspro
gramma in vijf talen Nieuwsle

zers uit Groot-Brittannie, West-
Duitsland, Frankrijk, Italië en Ne
derland krijgen dagelijks vijf mi
nuten zendtijd om hun landgeno
ten op de hoogte te houden van 
het reilen en zeilen in hun vader
land 

Mijngebouwen 
De Kempische Steenkoolmij

nen zijn in alle geheimzinnigheid 
begonnen met grootse afbraak
werken op de terreinen van Wa
terschei Iedereen die hiervoor 
enige interesse betoonde werd 
door versterkte wachtposten bui
ten de hermetisch afgesloten ter
reinen gehouden Dit is met ver
wonderlijk als blijkt dat deze wer
ken zonder vergunning van het 
schepenkollege van Genk ge
beurden 

Enkele maanden geleden werd 
door de KS een slopingsaan-
vraag ingediend om alle gebou
wen en mijnschachten te kunnen 
slopen Na verschillende parle
mentaire vragen blijkt echter 
geen enkel minister op de hoogte 
te zijn van de slopingsaanvraag 
Ook van het voorstel tot behoud 
van een aantal gebouwen dat 
door de herbestemmingskom
missie en door de kommissie 
voor monumenten en landschap
pen geformuleerd is, had geen 
enkel minister weet 

Volgens Volksunie-Limburg 
gaat het met op dat de KS op een 
dergelijke wijze schade aanricht 
aan een belangnjk deel van het 
industrieel-archeologisch kul-

Komt er eindelijk een einde aan de nu al bijna 8 jaar oude Golfoorlog '^ Iran wrikte in ieder geval de 
muurvaste poort naar onderhandelingen een flink stuk open door onvoorwaardelijk de resolutie van de 
Verenigde Naties te aanvaarden waarin tot een onmiddellijk bestand te land, op zee en in de lucfit wordt 
opgeroepen De duiven in Iran lijken daarmee de bovenhand te halen op de haviken 

Ondanks deze toch wel spektakulaire Iraanse koerswending ging het oorlogsgeweld echter onvermin
derd verder De Iraanse parlementsvoorzitter Rafsanjani wil de VN de bestandsdatum laten bepalen 

tuurpatrimonium van Limburg 
De opdracht daartoe gaat duide
lijk uit van bepaalde personen die 
weinig respekt opbrengen voor 
hetgeen duizenden Limburgers 
m de afgelopen eeuw hebben 

opgebouwd, zo zegt kamerlid 
Frieda Brepoels namens de Lim
burgse Volksunie De VU eist een 
onmiddellijke stopzetting van de 
ravage aan deze belangrijke brok 
geschiedenis 
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MENSBEELD 

Geen mens weel nog wat 
België op 21 juit herdenkt 
Voor wje het wtl wetw, op die 
dag van I83t fegde de Duitse 
prins Leopold van Saksen-Co-
burg de eed af als eerste ko
ning van België Het Kongres 
nam deze angloffele pnns on
der druk van Frankrfjk aan In 
ruil moest hij met de dochter 
van de Frans;© kontrsg trou
wen, wat h\i ook deed 

Om het werk van het Kon
gres te eren werd een kofom 
c^gericht. Jozef Poeiaert 
l^reeg. na een wsdstrij<j, de 
opdracht toegewezert. Op 26 
september 1859 werd het mo
nument onthuld 

Het hele gedoe stak de 
ogen ujt van de opkomende 
Vlaamise beweging. Emiei 
Moyson schreef dit orjgenoe-
gen neer in z^n Strofen op de 
Colonne du Congres- " ..«w 
steen en brons zijn fransch tot 
jn hun omamerjten, rrjaaf toch 
zit er iets m van ons.,, ze zijn 
betaald met om0 centen." 

Hoe Frans het monument 
wel J$ blijkt wanneer men Net 
vergefijkt met de fn 1840 op de 
Partjse Place de ia Bastiile 
opgerichte Colonne de Juii-
let 

fvlet de opnchttng var̂  de 
kolom er» de ruimtelijke her
schikking van de omgeving 
beklemtoonde de overheid de 
machtsverhoudingen binnen 
het Brussel van die tijd In de 
Bovenstad woonden de re
geerders en de (franstafige) 
gegoeden in de Benedenwijk 
(de Bas Fonds) het kleine 
Vlaamse volk 

Toen België een kwarteeuw 
bestond trilde het reeds van 
de kommunautaire koorts Om 
de Vlaamse agitatie te milde
ren stelde Leopold de Vlaming 
Pierre De Decker als eerste 
minister aan 

De kolom ligt op de konink
lijke weg tussen de Warande, 
waarurt de Hollanders ver
jaagd werden en Laken De 

loop van de geschiedenis wil 
dat tn dezeïfde Warande op 11 
juli 1988 de Vlaamse regering 
de buitenlandse vertegen
woordiging in Bry$$ef ont' 
vangt Het kan verkeren . 

In 1922 wordt aan de voet 
van de kotom te Sotdat incon-
nu begraven en de eeuwtge 
vlam aangestoken H&t onbe
kende lt|k werd door een blin
de oudstrijder aangeduid urt 
een reeks niet geïdentificeer
de bchamen Was het een 
Waalt £en Vfamtng'' Geaen 
het grote aantal Vlaamse IJ» 
zerzoldaten is de kans groot 
dat het een Vlaming was 

Het Betg-zijn brokkelde 
zienderogen af, steeds meer 
en meer landgenoten beken» 
de zich openlijk tot een van de 
gemeenschappen Alhoe» 
we l . 

harde Belgictstische ker
nen ztch aan het gras vasthou
den Een van de subtiele po
gingen is het BBr {Beig En 
Fterhet te ztjn) dat zich vooral 
tot jongeren rtcht. Een van 
haar „prestaties" <s het ont
plooien van de grootste Belgi
sche vlag, een <5u<ness-fe-
kord Langs een tkXirzicHtige 
opintepeiiing wil 8EF haar 
tdeeèn jngang doen vinden 

Een bloemlezing* de tradi
tionele partijen trekken het 
sterkst Belgische jongeren 
aan, een meerderheid van 
Belgische jongeren vtndt de 
gemeenschapspfoblemen be
lachelijk, meer dan 70 % van 
de Belgische jongeren gaat 
akkoord met de uitspraak 
Belg en fier het te zijn, enz 
Konklusie de jongeren bezit
ten een nationaal gevoeH Zo 
simpei is dat 

In het erekomitee van BEF 
zetelen o m Mark Eyskens, 
Herman De Croo, Gerard Mor
tier e n . Sandra Kim 

O ia, da kongreskolom, het 
simbool van de Belgische 
eenheid is gesloten voor het 
publiek Te gevaarlijk, het mo
nument brokkelt af 

Gerechtelijke 
politie 

In een brief aan minister van 
Justitie Wathelet protesteert VU-
fraktieleider in de Kamer Hugo 
Goveliers tegen de miskenning 
van de taalwetgeving bij de ge
rechtelijke politie te Brussel 

Ondanks het feit dat heel wat 
leden van de gerechtelijke politie 
Vlamingen zijn is de huistaal bij 
deze dienst het Frans Zo gebeurt 
het dat interne nota's steeds in 
het Frans worden opgesteld en 
dat onderaan deze nota s wordt 
vermeld ,,nederlandstalige tekst 
op aanvraag Volgens Goveliers 
hoeft het geen betoog dat diege
ne die het aandurft een neder-
landstalige tekst aan te vragen 
door de auteur van de nota wordt 
geviseerd 

Het kamerlid klaagt ook aan 
dat de Vlamingen in de keuze van 
bepaalde gunsten" worden be
nadeeld Zo namen uitsluitend 
eentalige franstalige leden van 
de gerechtelijke politie deel aan 
kursussen in de politieschool van 
Bramshill (Verenigd Koninkrijk), 
kursussen die echter uitsluitend 
in het Engels werden gegeven 

Goveliers noemt het ontbreken 
van ieder statuut voor de gerech
telijke politie bijzonder nefast 
voor deze diensten Zo blijkt o m 
dat verschillende verantwoorde
lijken van de gerechtelijke politie 
er onterecht van uitgaan dat zij 
administratieve aanhoudingen 
kunnen verrichten Daarenboven 
laat volgens Goveliers ook de 
opleiding, vooral te Brussel, heel 
wat te wensen over 

Chiroshima 
Ghirojeugd Vlaanderen her

denkt op 6 augustus de atoom-
ontploffing op Hiroshima Voorde 
tweede keer organiseert de Chiro 
dan een fietstocht door de West
hoek rond het tema vrede 

De tocht vertrekt om 10 uur aan 
het station van leper met een 
speelse aktie waarbij meer dan 
1 000 mensen betrokken zullen 
worden De fietskaravaan volgt 
dan gedeeltelijk de frontroute tot 
in Diksmuide en terug 

Volgens de Chiro dwingt de 
konfrontatie met talrijke littekens 
van onzinnig oorlogsgeweld men
sen tot op vandaag om te kiezen 
voor echte vrede Daarom roept 
de jeugdbeweging iedereen die 
gelooft in de absolute noodzaak 
van een vredevolle samenleving 
op om mee op tocht te gaan 
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Fiskale trein op spoor gezet 

Kinderen een kwartje 
Stap maar in, draai maar mee... 
We l<unnen er n/7cs aandoen, maar dit zinnetje uit 

een populair Nederlands liedje spookt ons door het 
hoofd als we voor de zoveelste keer het belasting
shervormingsplan van de regering aangekondigd 
horen. Eindelijk heeft de ministerraad de knoop 
doorgehakt. De belastingen worden hervormd, ingrij
pend en in één keer, rechtvaardig en zonder onze 
begrotingsmininister budgettaire nachtmerries te be
zorgen. 

Voor de laatste keer, beloofd, doen we het verhaal 
van deze hervorming. 

HET is 10 augustus van vo
rig jaar. In haar laatste 
adem blaast de toenmali

ge rooms-blauwe koalitie haar fis
kale trompet. Duidelijk onder 
druk van de nakende verkiezin
gen werd haastje-repje een fis
kaal plan inéén getimmerd dat op 
het eerste zicht wel prima leek, 
maar bij tweede lezing haar ware 
aard ontblootte. Het was een bij-
eenschrijven van populaire fiska
le maatregelen, dekumul, huwe
lijksquotiënt... voor elk wat wils. 
De minder-opbrengt voor de fis-
kus bedroeg 88,7 miljard. 

Waar de regering over zweeg 
was het financieringsluik van de 
hervorming. Tegenover de min
derinkomsten moeten immers 
minder-uitgaven (of meer inkom
sten op andere vlakken) staan om 
te voorkomen dat het tekort op de 
begroting niet nog katastrofaler 
zou worden dan het nu reeds is. 

De rooms-blauwe hervorming 
was maar voor de helft gedekt 
door schrapping van fiskale af
trekposten. De andere helft werd 
door zogenaamde terugverdie-
neffekten, noem dit maar de libe
rale hemelse dauw, gefinancierd. 

Fiskelektoraal 
Met dit fiskale plan werd de 

verkiezingsstrijd een element rij

ker: wie biedt meer voor de porte
monnee en de stem van de kie
zer? De Volksunie heeft in deze 
periode het hoofd koel, en de 
politiek eerlijk, gehouden. Het 
zou immers niet opgaan nu fis
kaal te potverteren, de begroting 
te verzwaren, te lenen om de 
overheidsuitgaven te kunnen be
talen en de komende generaties 
eens te meer op te zadelen met 
de lasten van de huidige fiskale 
lusten. 

Ondertussen zat de politieke 
wereld wel met een levensgroot 
spook opgezadeld. Geen enkele 
regering kon nog om een fiskale 
hervorming heen. Ze uitstellen tot 
betere tijden zou koren op de 
molen van de nieuwe generatie 
politieke demagogen a la V. uit G. 
zijn. Vandaar dat het dossier fis-
kaliteit ook tijdens de regerings
onderhandelingen tot de te ne
men hindernissen behoorde. Ab 
initio werden de terugverdienef-
fekten wel naar de neo-liberale 
teorieënkast verwezen. Terecht, 
ondertussen werd bijvoorbeeld 
ook in de VSA op dit fenomeem 
teruggekomen. De regeringson
derhandelingen leverden in grote 
lijnen een fiskaal plan op dat tot 
een aanzienlijke verlichting van 
de arbeidsinkomens leidt, gezins-
en kindvriendelijk is én dat bud
gettair neutraal is. 

Dat plan werd nu door de rege
ring in gedetailleerde maatrege
len omgezet en uiteindelijk goed
gekeurd. 

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen: „De regeringsvoorstellen met betrekking tot de fiskale 
hervormingen bevatten een onmiskenbare huwelijks- en gezinsvriendelijke dimensie waarbij heel wat eisen 
van de gezinsbeweging worden overgenomen." 

Belastingsvoordeel 
De krachtlijnen van deze her

vorming hebben we hier reeds 
uitvoerig besproken (WIJ van 23 
juni j.l.). het zijn de dekumul, de 
invoering van een huwelijksquo
tiënt, het belastingsvrij minimum, 
de vermindering voor kinderen 
ten laste en de herziening van de 
belastingsschalen. 

Financiering 
De belastingshervorming is 

budgettair neutraal, de belasting
svermindering wordt gekompen-
seerd door maatregelen om de 
fiskus aan andere inkomsten te 
helpen. Dit betekent niet dat het 

Onderstaande tabel geeft een beeld van wat deze maatregelen in de praktijk zullen geven in de 
portemonnee van de belastingsplichtige. 
Hierbij worden voor verschillende inkomensgroepen en gezinstypes, de verschuldigde belastin
gen voor en na de belastingshervorming langs mekaar geplaatst. 

Gezinssituatie 
Bruto beiast-
baar inkomen 

300.000 
600.000 
900.000 

1.200.000 
1.500.000 

voor 
34.084 

149.327 
278.185 
414.045 
561.105 

Alieen-
staande 

na 
23.750 

138.900 
269.850 
407.000 
552.500 

voor 
20.742 

115.709 
246.758 
387.416 
534.476 

Gezin met 
één inl(omen 

na 
0 

85.410 
197.115 
325.050 
463.250 

voor 
0 

73.963 
180.081 
344.290 
490.100 

Gezin met twee 
inicomens 

na 
0 

68.050 
171.760 
295.930 
426.250 

Bij deze berekeningen werd uitgegaan van gezinnen zonder kinderen. Met kinderen ten laste 
zijn de verschillen nog groter. Dit blijkt uit bijgaande tabel. 

Vermindering kinderen ten laste 
aantai 

Icinderen 
1 
2 
3 
4 
5 

huidige vermindering 
minimum maitsimum 

7.200 
16.625 
35.800 
71.100 

112.400 

8.000 
19.500 
44.000 
90.000 

144.000 

vermindering 
na de liervorming 

8.750 
22.500 
58.000 

108.875 
165.125 

Afgaande op deze cijfers kunnen we besluiten dat de belastingshervorming de vooropgestelde 
doelen in aanzienlijke mate tegemoet treedt. Ze is gezins- en kindvriendelijk en brengt, zeker 
tegen de achtergrond van de beperkingen van de begrotingstoestand, een reële verlichting van 
de belastingen op de arbeidsinkomens. 

een vestzak-broekzak operatie 
kan genoemd worden. 

De personenbelastingen (op 
het inkomen) zullen bruto met 87 
miljard fr. verlagen. Aangezien 
23,5 miljard van de bestaande 
fiskale aftrekken binnen de per
sonenbelasting geschrapt wor
den bedraagt de netto-verminde
ring nog 63,5 miljard, zo'n 10 
percent van deze belasting. De 
overige kompensaties worden 
gerealiseerd door schrapping 
van fiskale aftrekmogelijkheden 
van de ondernemingen (23 mil
jard), door een stijging van de 
indirekte belastingen (35,5 mil
jard) en door een betere bestrij
ding van de fiskale fraude (7 mil
jard). 

Reakties 
Over het regeringsplan konden 

al goede en slechte reakties wor
den opgetekend. Het VEV vreest 
dat het plan tewerkstellingsver-
nietigend zal zijn. De minderin

komsten van de overheid worden 
niet gekompenseerd door een sa
nering van de uitgaven, wel doo-
een verhoging van de inkomsten. 
De ondernemingen zijn de dupe 
van dit plan. 

De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen heeft heel wat lovende 
woorden voor de regering. Door 
invoering van dekumul wordt de 
bestraffing van het huwelijk onge
daan gemaakt. Het huwelijksquo
tiënt en de vermindering voor 
kinderen ten laste maken het 
plan gezins- en kindvriendelijk. 

De minister van Wetenschaps
beleid Hugo Schiltz is tevreden 
omdat de investeringsaftrek voor 
onderzoeksinvesteringen en in
novatievennootschappen behou
den blijft. Of de minister van Be
groting evenzeer tevreden is zul
len we hem bij een volgende 
gelegenheid vragen. 

Stefan Ector 

Rentetarieven 

De internationale stijging van 
de rentetarieven en de recente 
muntkoersontwikkelingen heb
ben ook hier de rentetarieven 
omhoog getrokken. Een rentestij
ging van één procent betekent 
voor de schatkist momenteel een 
automatische meeruitgave van 
ongeveer 20 miljard frank op jaar
basis. Daardoor zou het bijko
mende sneeuwbaleffekt, d.i. de 
eksponentiële toename van de 
overheidsschuld ten gevolge van 
de intresten die erop verschul
digd zijn, een nieuwe impuls krij
gen. 

Vice-eerste Minister Hugo 
Schiltz wijst er daarom op dat de 
teugels van het begrotingssane-

rings- en besparingsbeleid méér 
dan ooit dienen te worden aange
spannen. 

Uit de eerste resultaten van de 
begrotingskontrole blijkt tevens 
de absolute noodzaak om de be-
sparingsobjektieven aan te hou
den, wil men het begrotingstekort 
verminderen binnen de in het 
regeerakkoord gestelde marges. 
Minister Schiltz waarschuwt er in 
de huidige kontekst dan ook voor 
dat de begrotingsuitgaven strikt 
onder kontrole moeten worden 
gehouden en dat nieuwe initiatie
ven uitsluitend binnen het kader 
van de in het regeerakkoord over
eengekomen marges kunnen 
worden genomen. 
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Senator Walter Peeters: 

„Gezondheidszorg grondig 
liervormen!" 

De voorbije dagen was het even windstil in tiet 
Parlement. De staatshervorming met de bevoegd
heidsoverdrachten en de regeling voor de facilitei
tengemeenten zit nog onder de loep van de bevoeg
de kommissies. 

Sociaal-ekonomisch staan de anti-raiderswet, de 
fiskale hervorming en de kaderwetgeving inzake de 
konkurrentiekracht op stapel. 

Dit alles moet nog voor half augustus langs kamer 
en senaat. In afwachting stemde de kamer in met 
een aantal aftandse begrotingen, terwijl de senaat 
een aantal dringende onderwijsmaatregelen goed
keurde en een interpellatie van Walter Peeters 
aanhoorde over het akkoord artsen-ziekenfondsen. 

DIT akkoord bevat twee lui
ken. Enerzijds wordt met 
de verhoging van de ho

noraria van de artsen voldaan 
aan de eisen van de artsensindi-
katen, en anderzijds komt het luik 
besparingen in de klinische biolo
gie tegemoet aan de wensen van 
het RIZIV. 

Walter Peeters had scherpe 
kritiek op de wijze waarop het 
akkoord tot stand kwam. De se
nator vraagt zich af of de medico-
mutualistische kommissie nog 
wel het geschikte forum is waar
op akkoorden tussen artsen en 
ziekenfondsen bedongen kunnen 
worden. Er moeten ernstige vra
gen gesteld worden over de re
presentativiteit van de artsensin-
dikaten én van de ziekenfondsen. 
Het artsensindikaat van Dr. Wey-
nen bvb. weigert zo'n onderzoek. 
Daaruit zou wel eens kunnen blij
ken dat hij in Vlaanderen slechts 
een minderheid vertegenwoor
digt en voornamelijk specialisten 
uit de intramurale sektor in het 
ledenbestand telt. De zieken
fondsen van hun kant kunnen 
sedert het rapport van de Audit 
Andersen nog bezwaarlijk de be
langenverdediging van de bij hen 
aangesloten patiënten opeisen. 

Het akkoord voorziet in een 
verhoging van de erelonen van 
de bijgeschoolde artsen en een 
parallelle verhoging van het rem
geld ten laste van de patiënt van 
1988 tot 1990. Op de duur komt 
het remgeld voor de huisarts en 
de specialisten op dezelfde hoog
te! 

Klinische biologie 
Wat de klinische biologie be

treft zegt het akkoord bijna 10 
miljard te besparen. Maar vol
gens Walter Peeters bevat het 
akkoord zoveel vluchtwegen en 

een hele serie kompenserende 
maatregelen dat men wel bijna 
zeker kan stellen dat men nooit 4 
miljard zal halen. 

Volgens de VU-senator heeft 
het struktureel probleem in de 

Kimisoiie biologie een strukturele 
aanpak nodig, waar in het ak
koord artsen-ziekenfondsen ech
ter geen sprake van is. 

„Dit akkoord gaat dan ook re
gelrecht in tegen het regeerak
koord. In het regeerakkoord wor
den de eerstelijnsgeneeskunde 
en de echelonering van de ge
zondheidszorgen prioritair gee-
steld", aldus Peeters. Hij noem
de het akkoord artsen-zieken
fondsen dan ook pervers. Als al
ternatief somde de VU-senator 
een aantal mogelijkheden op die 
wél in de lijn liggen van het re
geerakkoord, in de hospitaalsek-
tor pleit Peeters voor een forfait 
van de klinische biologie via een 
forfaitaire vermeerdering van de 
ligdagprijs. In de ambulante sek
tor ziet hij o.m. heil in het behoud 
van de betaling per analyse, op 
voorwaarde dat de nomenklatuur 
jaarlijks selektief wordt herzien, 
in de verplichte inning van een 
remgeld dat voor WIGW's mini
maal of nul moet worden gehou

den en in duidelijk omschreven 
erkenningsnormen voor kommer-
ciële labo's. 

In zijn antwoord zei minister 
van Sociale Zaken Busquin dat 
hij het akkoord artsen-zieken
fondsen niet afwijst maar het ook 
niet goedkeurt. De minister riep 
de kommissie bijeen en formu
leerde een aantal opmerkingen. 
De verhoging van het remgeld 
voor de raadpleging van de huis
artsen noemde Busquin buiten
sporig. Busquin gaf ook toe dat er 
een betere definitie van de bezui
nigingen in de klinische biologie 
moet komen. De kommissie art
sen-ziekenfondsen paste daarop 
het akkoord aan de opmerkingen 
van de minister aan waarna deze 
laatste het goedkeurde. 

Onderwijs 
Ook m de senaat werd het 

wetsontwerp ,,houdende drin
gende maatregelen ter zake van 
onderwijs" besproken. Senator 

Onbevangen 
TOEN Bot! Van Hoolaod 

voof feet arroRilissemertl 
öent senatOf wertf, be
stonden er weinig twijfels: 

tji] zou zijn steke staan. Gemeen
tebeleid, overheidsmanagement, 
bestuurskunde. voldoende ter
reinen om met zijn bésfagenhetd 
parfementair haantje de voorste te 
zijn, nieuwe mztchten aan te dra
gen, een modern frisse wiftö te 
laten waaien 

Neem bijvoorbeeld de rijksmid-
delenbegroting, vonge week Afs 
enige liel hij de makro-ekonomi-
sche benadering voor wat ze 
waard is. Hij zou eens de mtkro-
ekonomiscbe stem taten weerklin
ken ,,Er is een meer manage-
ment-gerichte benadering nodig 
om de overheid efficiënter en de-
mokratischer te laten funkttone-
ren en bet overheidspersoneel te 
motiveren." 

Kortom, met Van Hooteifid 
kreeg de senaatsfraktie er niet 
alteen een voortreffelijk ,.kamer
geleerde" bij maar vooraf iemand 
die zijn wetenscttap op een gevat
te, met van oratorisch talent ge* 
speende wijze kan overbrengen. 
Verbazing stond dan ook op de 
gezichten van de Hoge VergKle-
ring te lezen wanneer hij bet 
woord vroeg bij de pensioenwet
geving voor de burgeriijke slacht
offers van beide wereldooriogen. 
Een begrijpelijke verbazing Ie
mand van de VU-fraktie die bij 
dergelijk initiatief naar het spreek-

(stapt, wordt nog steeds 

argwanend nieuwsgierig aange
keken. En dan fiog 4ie Qer»tse 
prof. 

Net het efféki dat Van Hoöansi 
wetïste. tóutsstif. Somwigen 
sprif^gklaar op het randje vas h^n 

Bob Van Hooland: ,,...men-
sehjke en sociale steun voor 
enkele duizenden van wh ve
len hun vader of grootvader 
nooit of nauwelijks hebben ge* 
k&nd," 

zetel, kfearom taj «fe tninste „ket
terij" rectrt tè spfln^en. 

„Onze fratóle jaf uet woortfĝ  
gende ontwerp %m öu»»st̂  vm de 
oortoö$steotïtoffefS soetfKeöre«. 

iKrfurf en tn^sthief önöei/angen 
mi aandacht vragen, en 'm het 
bijzonder die van 4è regering, 

ó.m. omdat wil hier niet afleert 
over cijfers maar ook over waar
den spreken, 

o.m. omdat wij atonaal, fn tjtn-
nen- en bürtenland. traditioneeten 
oprecht Ijveren vQör menseltjK-
lieid an generositeil, 

OM. ojödat w*i In tiet regeerak
koord op om hebben genomen, 
bijzondere aandacht te twsteden 
aan de bescfïermlngvaft da recfe-
fen van de burger. 

Oaarom durft ofia» ffslttJe de 
regering vragen ook de urtvoèfing 
te verzekeren van votgendetoépa* 
ling uit hel regeerakkoord: De 
regering zal, in het kader van de 
paciftHatie tussen de gesjeen* 
sctrapp©» ,̂ maatregelen Ijestwdé-
ren 4^ kunnen btjdragen tol de 
verzo^ing tussen aM^ bargers. 

In hét verstag Wj hst ontwerp 
lezen we dat er riog ̂ S<d14 peo-
stoengerechttgden zin. Onze 
vraag beoogt meer g^ecW^etd, 
menselijke en so<S$te ^etm ten 
voordele van enkete duizenden, 
van wie velen hun vader c^ groot
vader, of straks Hm overgrocava" 
der, nooit of nauwöpis t»^>ben 
gekend," 

Volgens senator Appeltans is het 
feit dat midden juli '88 nog beslis
singen dienen getroffen voor het 
schooljaar '88-'89 een aanfluiting 
van een modern schoolmanage-
ment. 

Laurens Appeltans noemde het 
feit dat ,,midden juli '88 nog be
slissingen moeten getroffen wor
den om het schooljaar '88-'89 
voor te bereiden, een aanfluiting 
van de vereisten van een modern 
schoolmanagement." De Lim
burgse senator stelde voor om in 
de toekomst de bestaande rege
lingen inzake omkadering, wer
king en uitrusting van het onder
wijs gewoon verlengd zouden 
worden indien vóór 15 mei geen 
nieuwe beslissingen werden ge
troffen. 

Appeltans is van mening dat 
het onderwijs reeds zwaar heeft 
ingeleverd en hij vindt het dan 
ook onaanvaardbaar om opnieuw 
lineaire besparingen door te voe
ren in deze sektor. 

Het verheugt de jonge senator 
dat de regering zich voor de aan
passing van de wetgeving op de 
akademische graden geïnspi
reerd heeft op het wetsvoorstel 
Blanpain om de studenten de 
mogelijkheid te bieden om lessen 
te volgen in een vreemde taal. 

Laurens Appeltans pleitte er 
tenslotte voor om de Ekonomi-
sche Hogeschool Limburg in het 
Limburgs Universitair Centrum te 
integreren: ,,Zijn de statistieken 
over de deelname aan het hoger 
onderwijs misschien met duidelijk 
genoeg ? Wie durft hier de achter
stand bij de deelneming aan het 
hoger onderwijs van de Limbur
gers ontkennen? De nabijheid 
van universitair onderwijs heeft 
duidelijk een beslissende invloed 
op een grotere deelname. Daar
om dat de integratie van EHL en 
LUC, gekoppeld aan een breder 
aanbod, een uitbouw van enkele 
licenties gekoppeld aan weten
schappelijk onderzoek een condi
tio sine qua non is voor de jong
ste provincie van het land", aldus 
Appeltans. Al bij al vond de belof
tevolle senator het ontwerp een 
stap in de goede richting. 
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Mededeling drie partijvoorzitters: 

Een belangrijke stap 
naar autonomie 

1 

Als voorzitters van de Vlaamse partijen 
die volkomen achter de staatshervorming 
staan hebben wij de oproep van Vlaamse 
prominenten en de vele moties van Vlaam
se verenigingen met aandacht en open
heid gelezen. 

Wij begrijpen en delen hun bekommer
nis om het welzijn en de toekomst van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Dezelfde bekommernis heeft ons geleid 
bij de voorbereiding van de geplande 
staatshervorming en bij het opstellen van 
het regeerakkoord dat dit grote werk wil 
verwezenlijken. 

Bij de onderhandelingen heeft ons één 
motief geleid met name de verwezenlijking 
van een stevige federale struktuur, een 
kader waarbinnen Vlaanderen en Wallonië 
zelfstandig en evenwaardig hun eigen ont
wikkeling kunnen uittekenen en realise
ren. Ten gronde beogen wij een definitieve 
hervorming van het unitaire België voor 
een harmonieusere samenwerking tussen 
Vlamingen en Walen, voor een toekomst
gerichte staatsinrichting en voor een 
Vlaanderen dat in het nieuw federaal 
staatsverband het Europese tijdperk kan 
binnentreden. 

Instrumenten 
Om dit te verwezenlijken worden de 

instrumenten gesmeed. 

1. Vlaanderen zal autonoom kunnen 
beslissen over een groot aantal essentiële 
bevoegdheden. 

2. De financiering van deze bevoegdhe
den geschiedt zelfstandig en rechtvaardig. 

3. De grenzen naar Vlaanderen, Brussel 
en Wallonië worden onaantastbaar vast
gelegd. 

4. Voor de mogelijke konflikten tussen 
de Vlaamse en Waalse gemeenschap 
treedt een mekanisme in werking, eigen 
aan elke federale staat. 

Dit te kunnen verwezenlijken zien wij als 
een historische stap. 

Wij beseffen dat Vlaanderen, sinds an
derhalve eeuw eisende partij, eindelijk ook 
handelende partij moet zijn. Wat we nu 
bereikt hebben is zo belangrijk dat onze 
partijkongressen en parlementaire frakties 
nu verantwoordelijkheid hebben genomen 
omdat: 

1. wij met zekerheid kunnen stellen dat 
de voorziene wegen naar Vlaamse zelf
standigheid een aantal uiterst positieve 
elementen bevatten en bovendien geen 
wezenlijke nadelen voor Vlaanderen in
houden. 

2. een uitzonderlijk groot pakket van 
bevoegdheden — niet minder dan 40 % 
van de rijksmidelenbegroting — wordt 
overgeheveld naar de gemeenschappen 
en de gewesten. En wij sommen de voor
naamste bevoegdheden op: het onderwijs 
en het wetenschappelijk onderzoek, de 
openbare werken en het verkeerswezen, 
het ekonomisch beleid en de tewerkstel
ling, het volledig milieubeleid, de voogdij 
over alle Vlaamse gemeenten evenals het 
verdragsrecht voor al deze bevoegdhe
den. 

3. de financiering van het uitzonderlijk 
grote pakket bevoegdheden gebeurt vol
gens een rechtvaardig sisteem van eigen 
verantwoordelijkheid en solidariteit. Nie
mand kan ontkennen dat een zeer belang
rijk element de uitbreiding is van de finan
ciële autonomie van de gewesten. Elk 

gewest zal aldus de vruchten van de eigen 
inspanningen plukken en deze naar eigen 
inzichten besteden. Inderdaad is er een 
overgangsperiode, onontkoombaar bij de 
stap van een oude naar een nieuwe staats-
struktuur. 

Belangrijk 
en waardevol 

Op het vlak van de gemeenten met een 
biezonder taaistatuut is het regeerakkoord 
niet eenvoudig. 

Jarenlange kommunautaire konflikten 
stonden een eenvoudige oplossing in de 
weg. 

Het bereikte resultaat bevat echter de 
elementen die voor de Vlaamse gemeen
schap belangrijk en waardevol zijn. 

1. De taalgrens, sinds jaren mikpunt van 
agressie en twist, wordt definitief vastge
legd. 

2. Geen enkel element in het regeerak
koord doet afbreuk aan het principe van 
het gebruik van de taal in bestuurszaken. 
Sinds jaren wordt deze verworvenheid 
door Franstaligen betwist. Het ingediende 
wetsontwerp is formeel: het Nederlands is 
de enige bestuurstaal in Vlaanderen, ook 
in de gemeenten met een biezonder taai-
statuut. 

3. Het is de Vlaamse regering die de 
totale voogdij over deze gemeenten uitoe
fent, zowel de gewone administratieve 
voogdij als de bijzondere voogdij die als 
gevolg van de nieuwe bevoegdheidsover
drachten in een belangrijke mate toe
neemt. 

Duidelijkheid 
De realiteit heeft ons geleerd dat de 

voorbije staatshervormingen onvoldoende 
stabiliteit en zekerheid hebben gebracht. 
Hiertegenover zetten wij duidelijkheid: 
Vlaanderen de mogelijkheid geven zijn 
eigen zelfstandigheid uit te bouwen, zelf
zeker en gedragen door een grotere finan
ciële slagkracht. 

Duidelijkheid wil voor ons ook zeggen: 
de verantwoordelijkheid omschrijven die 
wij als verkozenen dragen ten opzichte 
van Vlaanderen en de Vlamingen, alle 
Vlamingen. Verantwoordelijkheid vooral 
tegenover de komende generaties die wij 
de waarborg moeten geven onbevangen 
en vrij te leven in een autonoom en mo
dern Vlaanderen. Dat is de verantwoorde
lijkheid die wij nu nemen. 

Deze duidelijkheid willen wij aan alle 
Vlamingen meegeven, ook aan degenen 
die het proces van een autonoom Vlaande
ren willen tegenhouden. 

Op 16 juni j . l . schreef de Financial Times 
dat met de hervorming die wij verdedigen 
België in één ruk op het niveau van de 
federale staten als W.-Duitsland, Canada 
en Verenigde Staten wordt getild. 

Omdat wij in deze gunstige evolutie 
geloven hebben wij deze essentie steeds 
voor ogen gehouden. Belangrijk is het 
welzijn, de welvaart en de werkgelegen
heid van elke Vlaming verzekeren, in een 
federale staat die een eigen plaats heeft in 
het Europa dat naar ons uitkijkt. 

Frank Swaelen, voorzitter CVP 
Karel Van Miert, voorzitter SP 

Jaak Gabriels, voorzitter VU 
Brussel, 15 juli 1988 

Voilcsvertegenwoordlger Vic Anciaux: 

„Eerbied voor onze eigenheid!" 
,,De internationalisering grijpt om zich heen en het 

bijna magische jaar van de ontgrenzing nadert met 
rasse schreden, hetgeen ons meteen dwingt een 
nieuwe inhoud te geven aan het begrip Vlaming zijn 
in deze veranderende wereld. 

WALLONIË is ons pro
bleem niet meer, België 
evenmin. Europa en de 

wereld en hoe wij daar als Vlaam
se Gemeenschap tegenover 
staan, dat is het aktuele Vlaamse 
probleem. Dit onderstelt een her
denken van de hele Vlaamse poli
tiek, Intern en ekstern." 

Tot zover, letterlijk, dé zinsne
de uit de 11 juli-toespraak van 
onze vice-premier Hugo Schiltz. 
Een zinsnede die onverwacht 
heel wat geschiedenis maakte. 

Onverwacht is zonder enige 
twijfel het juiste woord. Want 
naakt en onschuldig zoals in de 
inleiding, zo stond hij maandag 
11 juli ook in de kranten weerge
geven. Maar dan plots, diezelfde 
maandag, stak de storm op. 

Franstalige kringen namen er 
aanstoot aan. Maar — en dit moet 

gezegd! — ook bepaalde Vlaam
se kringen namen de zinsnede 
niet. Hun interpretatie luidde vol
komen anders dan deze van een 
doorsnee Vlaams krantenlezer. 
Blijkbaar wennen die kringen 
moeilijk aan het taalgebruik van 
de toekomstige inrichting van de 
Belgische staat. Zij zullen noch
tans moeten wennen aan de fe
derale inzichten die het samenle
ven van Walen en Vlamingen zul
len bepalen. 

Beneden peil 

De Waalse liberaal Poswick 
vond de uitspraak voldoende be
langrijk om dringend de Eerste-
minister te interpelleren, ,,De 
vice-premler is niet op zijn plaats 
in een regering benoemd door de 
koning van alle Belgen en die tot 

Vic Anciaux vond reaktie op 11 
juli-toespraak van vice-premier 
Hugo Schiltz al te scherp, en 
zelfs kwetsend. 

opdracht heeft de natie te die
nen". Maar dan kwam de echte 
kat de koord op:,, Wanneer men 
op een brutale wijze de struktu-
ren van een staat wijzigt door aan 
de gemeenschappen of aan de 
gewesten bevoegdheden toe te 
kennen die zij niet eens bezitten 
in de meeste federale staten, dan 
hebben de Walen redenen te 
over om zich te verontrusten over 
alles wat nog niet wettelijk werd 
geregeld." 

Welbewust 

Het zal wei niet verbazen dat 
oud-voorzitter Vic Anciaux derge
lijke aantijgingen niet naast zich 
liet liggen. Al oordeelde hij de 
hevigheid en de arrogantie van 
Poswick van zulke aard dat zijn 
interpellatie weinig repliek nodig 
maakte. En rechtstreeks tot hem: 

,,/n ieder geval heeft u tijdens uw 
23-jarig mandaat nog met het 
minste geleerd om voldoende de 
medeburgers van uw zo fameus 
land te kunnen begrijpen. Uw 
kennis van het Nederlands is be
neden peil gebleven." 

Meer woorden maakte hij aan 
de Waalse liberaal niet vuil. Wel 
richtte hij zich rechtstreeks tol de 
Eerste-minister om diens reaktie 
als overdreven scherp en zelfs 
kwetsend te betitelen. Bij wijze 
van voorbeeld verwees hij naar 
identieke uitspraken op het CVP-
kongres en naar de belijdenis van 
Franstaligen over hun gehecht
heid aan het Franse volk. 

Ten gronde evenwel wilde hij 
elk misverstand uit de wereld 
bannen over de politieke opstel
ling van de Volksunie. ,,Onze 
deelname aan de regering is een 
welbewuste daad van een politie
ke partij die haar programma wil 
realiseren. Daarom, en daarom 
alleen nemen wij regeringsver
antwoordelijkheid. " Vanuit dit uit
gangspunt is de VU bereid het 
afgesloten akkoord gestand te 
doen. ,,Tevens is zij bereid de 
eigenheid van elke partner te er
kennen en te eerbiedigen. Van 
haar kant verwacht en eist ze dat 
elke partner dezelfde erkenning 
en eerbied opbrengt voor haar 
eigenheid, voor haar taalgebruik 
en haar specifieke programmati
sche opstelling!" 
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Vice-eerste minister Hugo Schiiltz in Groningen: 

Vlaanderen en Nederland 33 

zijn lotsverbonden" 
GRONINGEN. — ,,Elke gemeenschap in België — 

de Vlaamse en de franstalige — kan straks zelf als 
eigen identiteit en met een eigen identiteit optreden 
op het internationale forum en internationale afspra
ken verdragsrechtelijk afsluiten m.b.t. materies 
waarvoor zij bevoegd zijn." 

Dit verklaarde vice-premier Hugo Schiltz vorige 
week in het Noordnederlandse Groningen. 

V IER jaar geleden was Hugo 
Schiltz al eens officieel te 
gast in deze prachtige stu

dentenstad. Toen gebeurde dit in 
het kader van een VEV-missie en 
trad Schiltz op als Vlaams ge
meenschapsminister. 

De Nederlanders en de VU-
voorman behielden aan deze ont
moeting duidelijk de beste herin
neringen, hetgeen resulteerde in 
een nieuwe uitnodiging amper 
enkele uren nadat Schiltz de eed 
als vice-eerste minister had afge
legd. 

Frans Vromman 
regisseert 

De zg. Belgische week in Gro
ningen — een organisatie van het 
stadsbestuur en de handelaars 
i.s.m. met de Belgische ambas
sade — is ondertussen al afge
sloten. Het werd een zevendaag
se vol „leuke" aktiviteiten en wie 
er het programma op napluist 
merkt dat tiet eigenlijk een 
Vlaamse week betrof: Suske en 
Wiske, Vlaamse volksdansgroe
pen, de Vlaamse Volkssportcen-
trale, een Breugelstoet, Bart Pee-
ters. Goedele Liekens, vlaggen-
ballet, enz. Wat ongetwijfeld ver
band houdt met de ingehuurde 
regisseur, nl. de Brugse stoeten
bouwer en Vlaamsnationalist 
Frans Vromman. 

Deze is niet aan zijn proefstuk 
toe wat het organiseren betreft 
van ,,Belgische" ontmoetingen in 
Nederland. Vorig jaar nog liet hij 
tientallen Vlaamse reuzen door 
de straten van Amsterdam stap
pen. En toen Hugo Schiltz de 
prachtige woning van de Belgi
sche konsul binnentrad, begon 
de muziekgroep van Lichtervelde 
zowaar ,,0p de purperen heide" 
en ,,Vliegt den blauwvoet" te 
spelen. ,,De verpakking is dan 
wel getooid met een Belgische 
driekleur, de inhoud daarentegen 
is door en door Vlaams. U moet 
begrijpen dat de Nederlanders 
het niet zo makkelijk hebben met 
de specifieke situatie en de ont
wikkelingen in ons land..." 

Nieuw staatlcundî  
kader 

Het is de verdienste van Schiltz 
dat hü zijn gastheren precies 
wees op dit geae ^en, door hen op 
de aan gang zijnde evolutie in 
België te wijzen: ,,U zal inmid
dels allicht vastgesteld hebben 
dat België verder op weg is naar 
de ordening van een nieuw staat
kundig kader, waarbij de respek-
tieve gemeenschappen en ge
westen hun verder federaal geïn
spireerd samenlevingsverband 
vormgeven. Deze zeer ingrijpen
de grondwetswijziging is momen
teel aan de orde van de dag en 
ter stemming in het parlement." 
De vice-premier maakte onze 
Noorderburen duidelijk dat het 
nog even wennen zal zijn om met 
dit nieuwe staatkundige kader te 

leren werken, ,,doch hetperspek-
tief dient zich toch aan om in het 
kader van het pluriforme Europa 
en de ekonomische en sociaal-
kulturele samenwerkingdyna-
miek tussen de regio's en de 
gemeenschappen het Beneiux-
verbond te reaktiveren." 

Schiltz beklemtoonde dat dit 
nieuwe mogelijkheden zal bieden 
,,meer in het bijzonder voor de 
Vlamingen". Hij verwees terzake 
naar het verder uitdiepen van het 
Taalunie-verdrag: ,,Dat Neder
land met de Vlaamse kultuurge-
meenschap van België meer dan 
een gemeenschappelijke voe
dingsbodem en verwantschap 
van taal en kuituur heeft, moet 
ons naar de uitdagingen van de 
21ste eeuw even doen bezinnen 
over deze historische lotsverbon
denheid in een mundiale samen
leving, waar kleinere landen en 

Vice-eerste minister Hugo Schiltz werd biezonder hartelijk ontvan
gen door onze Noorderburen. 

Hij opende eveneens een schildertentoonstelling in het Groninger 
museum. Als blijk van waardering overhandigde Schiltz aan de 
museumdirekteur het knappe boek ,,Kunstbeeld in Vlaanderen". 

(foto: Eric Peustjens) 

kultuurgemeenschappen het be
houd van eigen identiteit, taal en 
kuituur in een reële overlevings
strategie zullen dienen te profile
ren." 

De VU-minister hield er reke
ning mee dat de Belgische situa
tie en problematiek vanuit Neder

landse bril bekeken soms moei
lijk en kompleks moet in te schat
ten zijn. Daarom ook zijn direkte 
kontakten en interakties — zoals 
deze week in Groningen — zo 
belangrijk. ,,Niet enkel ekono-
misch en kultureel, maar ook in 
de Europese kontekst van 1992." 

Vlaamse Leeuw en 
Wilhelmus 

Na deze bijna akademische re
devoering in het majestatische 
stadhuis van Groningen, nodigde 
de plaatselijke burgemeester de 
vice-eerste minister onverwacht 
uit om de kleurrijke gebeurtenis 
ook op het marktplein, dat on
danks de druilerige regen vol volk 
stond, eveneens te willen ope
nen. Zoals het van een Belgisch 
minister verwacht wordt en gege
ven de feestelijke omstandighe
den heeft Schiltz dit dan ook 
gedaan, weliswaar met de 
schampere opmerking dat hij 
,,hier in één dag meer Belgische 
vlaggen bijeen zag dan in een 
heel jaar in België". 

Het glas in de hand en vanon
der de luifel van een kiosk, ge
flankeerd door dansmariekes en 
trompetblazers kweet Schiltz zich 
van deze voor hem inderdaad 
eerder ongewone taak. Op de 
manier zoals ook burgemeesters 
plegen te doen bij de opening van 
beurzen, jaarmarkten en soortge
lijke niet-politieke momenten. 

De sfeer van verbroedering 
was zo hartelijk, dat de vice pre
mier toostte op de gezondheid 
van Groningen en het land dat hij 
er vertegenwoordigde. 

Dit gaf naderhand aanleiding 
tot kwade reakties in Vlaanderen. 
De Nederlanders daarentegen 
keken vooral verbaasd op toen 
Hugo Schiltz stijf zweeg bij het 
spelen van het Belgisch volks
lied, maar plechtig meezong 
wanneer de Vlaamse Leeuw en 
het Wilhelmus weerklonken. Het 
aanwezige Belgische ambassa
depersoneel keek onwennig en 
meewarig toe... 

Vlaamse inbreng verzekerd 

Brusselse Ekonomische 
en Sociale Raad opgericht 

In de marge van de bevoegdheidsoverdracht, de 
belastinghervorming konden we vorige week één 
van de ,,minderen" regeringsbeslissingen noteren. 
De Brusselse Eksekutieve heeft het nieuwe kader 
vastgelegd voor het sociaal-ekonomisch overleg bin
nen het Brusselse hoofdstedelijk gebied: de Ekono
mische en Sociale Raad voor Brussel. 

VOOR de Brusselse Vlamingen 
zijn daarbij twee aspekten 
van bijzonder belang. In de 

eerste plaats wordt de vertegenwoor
diging van de Vlamingen in de deze 
Raad wettelijk geregeld. Daarnaast 
zal dit overlegorgaan een wezenlijke 
bijdrage leveren tot een sociaal en 
ekonomisch beleid waarvan alle 
Brusselaars de vruchten zullen pluk
ken. 

Vlaamse inbreng 
De waarborgen voor de Vlaamse 

vertegenwoordiging in de Ekonomi
sche en Sociale Raad zijn een onver
deeld sukSes voor staatssekretaris 
Valkeniers. De Raad bestaat uit 36 
leden: 12 vertegenwoordigers van de 
werknemers, 12 van de werkgevers 
en 12 van de politieke frakties van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Van de afgevaardigden van de politie
ke frakties moeten minstens een der
de Vlamingen zijn. Voor het geheel 
van de Raad zullen er twee taalgroe
pen zijn: één derde van het totaal van 
de leden moet behoren tot de minst 
talrijke taalgroep (in de praktijk de 
Vlamingen). Meestal moeten de Brus
selse Vlamingen zich met een kleine
re vertegenw ordiging — één vierde 
of één vij - tevreden stellen. 

Naast de voorzitter van de Raad, 
die de voorzitter van de Brusselse 
Eksekutieve is, worden twee onder
voorzitters aangeduid, elk van een 
andere taalgroep. Ook de sekretaris 
en de adjunkt-sekretaris behoren tot 
een verschillende taalrol. 

Om te voorkomen dat niet-Vlamin-
gen in Vlaamse zetels terecht komen 
(met de FDF-Vlamingen hebben we 
er al genoeg gehad) zal de taalaanho-
righeid bevestigd worden door de 
Brusselse Eksekutieve. Ook hierin zit 
de hand van Valkeniers. 

Staatssekretaris Valkeniers: 
Vlaamse inbreng in de Brusselse 
Ekonomische en Sociale Raad 
verzekerd! 

Nuttig instrument 
De opdracht van de Raad is dub

bel. Studiewerk doen, advies en aan
bevelingen geven over de aangele
genheden die tot de bevoegdheid van 
de hoofdstedelijke Eksekutieve beho
ren en een invloed hebben op het 
ekonomische en sociale leven in 
Brussel. Deze adviezen en voorstel
len worden gepubliceerd onder de 
vorm van een verslag waarin de ver
schillende standpunten in de Raad 
zijn weergegeven. Minderheidsstand
punten worden dus uitdrukkelijk aan 
de Eksekutieve overgemaakt en krij
gen zo een zeker politiek belang. 

Daarnaast organiseert de Raad 
overleg over alle aangelegenheden 
die betrekking hebben op de ontwik
keling van het hoofdstedelijk gebied. 
Ze kan haar mening geven over het 
ekonomisch beleidsprogramma voor 
en het ekonomisch optreden in Brus
sel. 

Van in de Raad kan de Brusselse 
sociale en ekonomische wereld in
spelen op de ekonomisch dinamiek 
van de Brusselse regio, een dinamiek 
die eigen is aan de hoofdstedelijke 
funktie en aan de rot van Brussel als 
Europese draaischijf en internatio
naal trefpunt. 

Informele banden 
Een eerste grote uitdaging voor 

deze nieuwe Raad is mijns inziens 
het bepalen van een strategie om van 
Brussel een struktureel goed onder
bouwd dienstencentrum te maken. 

Voor Vlaanderen zal het erop aan
komen dat de Vlamingen in de Brus
selse Ekonomische en Sociale Raad 
een stevige groep vormen die hechte 
banden onderhoudt met de Vlaams-
Brusselse ekonomische en sociale 
wereld. 

Om maar één voorbeeld te noe
men: het zou voor Vlaanderen nogal 
wat verschil uitmaken of Brussel haar 
bedrijvenzones in het noordelijk of in 
het zuidelijk deel van de regio inplant. 
Daarom is er ook overleg nodig tus
sen de Vlaamse groep in de Brussel
se Raad en de Sociaal Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen. 

Een belangrijke rol is ook wegge
legd voor het informele overleg bin
nen werkgevers- en werknemersor
ganisaties en de politieke partijen. De 
volwassen politieke strukturen die op 
dit ogenblik tot stand komen, verei
sen een volwassen ,,Vlaamse" poli
tiek. Hier ligt een belangrijke op
dracht voor een niet-gebonden partij 
als de Volksunie. 

Na de federalisering van Vlaande
ren moet er een nieuwe Vlaamse 
dinamiek komen. Door haar druk op 
de federalisering wil de VU de aanzet 
geven tot die nieuwe dinamiek. 

Jef Valkeniers heeft ervoor gezorgd 
dat er in elk geval één lid van de 
Ekonomische en Sociale Raad voor 
Brussel door de Volksunie zal worden 
aangeduid. Dit lid zal samen met de 
Staatssekretaris die van rechtswege 
lid is, voor Brussel de eerste stappen 
moeten zetten. 

Annemie Van De Casteele 
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VU-mandatarissen hangen vuile was uit 

Fosfaat schaadt! 
Onze goede oude moeder aarde wordt gevoed 

door het water en de zon. Wanneer deze basisgege
vens van de wereldwijde levenskringloop worden 
aangetast, dreigt dit nefast te worden voor alle 
levensvormen. Al sinds de vroege jaren zestig be
steedt de Volksunie aandacht aan ,,zuiver water". 
Dit werd vorig jaar nog eens ekstra beklemtoond 
door een nationale VU-aktie onder het motto ,, water 
is waardevol". 

B IJ waterverontreiniging zijn 
vele oorzaken aan te dui
den; de over- en ondes

kundige bemesting, industrie en 
huishoudelijke lozingen zijn de 
voornaamste. 

Een niet gering deel van de 
fosfaatvervuiling van onze water
lopen (20 tot 25 %) is te wijten 
aan het gebruik van fosfaathou-
denden wasmiddelen. Fosfaat-
verontreiniging veroorzaakt al-
gengroei, algengroel veroorzaakt 
op zijn beurt het afsterven van 
heel wat levensvormen in onze 
waterlopen: vissterfte met de 
daaraan gepaarde stankhinder. 
Fosfaatverontreiniging is even
eens de oorzaak van de overmati
ge groei van hogere waterplan
ten, hetgeen leidt tot problemen 
bij het waterkwantiteitsbeheer en 
een verhoging van de kosten. 
Bovendien stroomt een groot 
deel van de fosfaatvracht (Neder
landse onderzoeken voor Rijn, 
Maas en Schelde spreken van 80 
%) rechtstreeks naar de kustwa-
teren door en veroorzaken ver
ontreiniging van de Noordzee. 

De VU en vuile was 
De bestrijding van de fosfaat

dreiging aan de bron is een ver
eiste. Een aantal VU-mandataris-
sen achtten het dan ook van be
lang de argeloze gebruiker van 
wasmiddelen op de gevolgen 
voor het milieu van fosfaathou-
dende produkten te wijzen. 

Aan de Europese, nationale en 
regionale overheden richtten ze 
een schrijven om deze zaak ter 
harte te nemen. 

In de Vlaamse raad wordt een 
dekreet ingediend van de hand 
van senator Roger Blanpain en 
volksvertegenwoordiger Luk 
Vanhorenbeek. Op Europees 
vlak is er een ontwerp-resolutie 
van de Europese parlementsle
den Willy Kuijpers en Jaak Van-
demeulebroucke ingediend. Bij
gestaan door de Leuvense we
tenschapper Stefan Ghekiere, 

lichtten Roger Blanpain en Willy 
Kuijpers vorige week hun dossier 
,,De vuile was uithangen", toe op 

een perskonferentie in het Brus
selse IPC. 

Anders kan 
Het trio wees erop dat onder

zoek in de ons omringende lan
den ons leert dat het anders, dus 
properder kan. In Zwitserland 
worden er nog slechts fosfaatvrije 
wasmiddelen verkocht. In Neder
land bedraagt hun aandeel 60 % 
en in West-Duitsland 50 % van de 
verkochte wasmiddelen. 

In België heeft men een ver
grootglas nodig om in de winkels 
en de supermarkten fosfaatvrije 
wasmiddelen te ontdekken 

De ,,milieumuur" die op de 
perskonferentie werd tentoonge
steld (een opeenstapeling van 
fosfaatvrije wasprodukten), be
wijst dat alle grote ,,wasboeren" 
fosfaatvrije produkten aanbieden 
in het buitenland aan dezelfde 
prijs als de klassieke fosfaathou-
dende produkten. 

Vanuit deze vaststellingen wer
den de verschillende beleidsver
antwoordelijken en grote was
middelenproducenten in dit land 
aangeschreven. Bovendien kre
gen ze er een demonstratiepak
ket bij. 

„Propere" 
produkten 

Wat onze mandatarissen vra
gen is duidelijk: aan de beleids
verantwoordelijken wordt ge
vraagd wetgevende initiatieven te 
nemen om het gebruik van fos-
faathoudende wasmiddelen te 
ontmoedigen en het gebruik van 
fosfaatvrije produkten aan te 
moedigen. Bij de ,,wasboeren" 
wordt erop aangedrongen dat ze 
de fosfaatvrije middelen die ze nu 
te koop aanbieden in andere 
West-Europese landen, ook op 
de eigen nationale markt zouden 
aanbieden aan dezelfde voor
waarden als fosfaathoudende. 
Tevens wordt gevraagd dat ze op 
termijn de fosfaathoudende pro
dukten uit de handel nemen. 

(t.s.) 

Van links naar rechts: senator Roger Blanpain, Europarlementslid Willy Kuijpers en wetenschapper Stefan Ghekiere achter een muur 
van milieuvriendelijke wasmiddelen. (toto Moysard) 

Dood van het water 
Gewoonlijk komt het fenomeen aigengroei 

pas tij hm hêderen van de zomer ter sprake, 
wanneer stromen, rivieren, beken en meren hun 
laagste stand bereiken, de temperatuur stijgt en 
de uren zonneschijn toenemen. Langs onze 
kusten merkt mm het aan de schuimafzeiting. 
Dit jaar echter veroorzaakten aigen, die twee 
mmndon geleden aan de Skandlnavmhe kus-
ten voor sensatie zorgden, een ware -milieu
ramp. 

AL 0 i M Ofitwtkketeri ^ich 
d&m waar asj de rtodi-
ge voedmée feestand-

delen vinden éÏB nodig zijn 
voor tïun organische gToei, 

Eutroof 
Ifi njkeijjk var̂  voedselbe-

stancfttelen voorziene wateren 
— In zo'n geval &ütr0of water 
genoemd -» kaft men èer* be
langrijke uitbreiding van algen 
verwacKten, die tot grote bio
logische storingen kar» ieiden. 
Stilstaand of langzaam stro

mend water staat net meest 
bloot am dit verschiJriseL 
Deze afgengroef kan een der» 
gelfke vorm aar»f>emer) dat 
het water biologisch sterft. De 
in eytroot water in r1|keli|ke 
hoeveeihedSfi gegroeide at* 
gen sterven immers na zekere 
tijd Qi ontbinden zich. Tijdens 
ditontbindings- of rottingspro
ces verbruiken zij eer» beiarïg-
rijk deel van de ir̂  bét water 
opgeloste znurstof. De verta-
gif»g van het zyiirstolpeil ver
stoort aile leven in het water 
Indien dit verschijnsel zich 
blijft voortzetten, betekent dit 

de dood van aile dierlijk leven. 
De aan de oppervlakte drij
vende dode vjssen zijn een 
bekend gevolg. 

De fosfaten? 
Om te Kynnen groeier* heb

ben de algen voedsel nodig 
Dit fS in opgeloste vorm m het 
water beschikbaar. Tot deze 
voederide elementen* hoort 
ook fosfor, dat 'm het water jn 
de vorm van fosfaten aanwe
zig is. 

Fosfaten komen via ver-
scbttiende bronneo het water 
binnen, waarvan de beiang-
rljköle de lartdbo«>v (intensie
ve veeteelt en meststoffen), 
de industrie m het bttishoude-
tijk afval zijn. Men geeft toe 
dat eli( van deze bronnen voor 
een derde verantwoordelijk 
zijn voor de onze wateren ge
loosde loslaten. Men scha! de 
hoeveelheid fosfaten dte vfa 
de was m de rioleringen te-
rechtkomten op 20 a 25 %. 
Wsspoeders bestaan trou
wens uit een deel fosfaten 

Zal onze v̂ as een tintje grij

zer worden indten we zorjder 
fosfaten wassen? 

In onze öuurlanderJ im&-
men de joogsle twee of drie 
jaar tientallen wasjKieders 
zonder fosfaten van belatigrtl-
ke merketj op de markt Öe 
producenten van deze losfaat-
vrsje produkten gaan door met 
de hoge wastawalfteit ervan 
aan Ie prijzen. &5ilioenen httis-
vrouwen gebrullïen deze pm« 
dükten reeds vele jaren en 23fn 
tevreden over de }<waiiteU. 

De overheid van die tantten 
die een vermtndörirtg of een 
verbod van fosfaten in was* 
middelen opgelegd heèber», 
hebfeen analyses laten u^voe* 
ren op de fosfaatvervangende 
produkten, vanuit het loKsiko-
logisch alsook bet mlliey oog
punt. Talrijke studies zijn ook 
door onaftiankeiijf<e laborato
ria en de chemische indüstne 
verricht. 

De meest gebruiî eSijke pro
dukten die als ver\'angtng van 
fosfaten gebruikt worden, zijn 
ongevaarlijk voor mens en mi
lieu 

E EN lezer stuurde ons enkele 
" blaadjes van rode bessenstrui-
ken en van een kerselaar. 

Zwarte, kleine diertjes zitten onder 
de bladeren en doen ze krullen en 
nadien afsten/en; tenslotte gaan de 
vruchten er ook aan ten gronde. 

Enkel de appelaars worden niet 
aangetast; de andere fruitbomen en 
struiken wél. 

Wat te doen? 

U f f l J kunnen onze lezer de raad 
" geven om grondig te spuiten 
met een plantaardig insekticide, hoe
wel het daar eigenlijk te laat voor is. 

Zelfs met plantaardige insekticiden 
moet men oppassen, omdat er meest
al een synergeticum als piperonylbu-
toxyde aan toegevoegd wordt om de 

werking te versterken. Dit produkt is 
echter kanken/envekkend... 

Beter is wel te spuiten met een 
sterk aftreksel van noteblad, vlier
blad, rabarberblad, netels en boere-
wormkruid. Nadien zal men kuratief 
stuiven met bazaltmeel en dit drie
maal om de twee dagen; van dan af 
om de twee weken, zoals wij trou
wens sinds jaar en dag in onze bio-
tuin plachten te doen. 
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Men zal echter nooit tot een gezond 
gewas komen, indien men het er niet 
voor over heeft om alle biologisch 
verantwoorde, maar nodige, nuttige 
en doelmatige maatregelen te treffen. 

B LUIMVEE, en dan vooral kippen, 
• zijn natuurlijke zuiveraars in tuin 
en veld. 

In de groentetuin komt dit soms 
ongelegen, wanneer men niet over 
een ren beschikt, maar in de fruittuin 
zal dit op zich weinig problemen ge
ven. 

Teveel kippen op een té klein be
loop is nu ook weer niet alles; wij 
moeten proberen hierbij de gulden 
middenweg te bewaren. 

Wie geen kippen wenst te houden, 
zal er moeten op letten dat de groene 
bodembedekking onder de fruitbo
men niet korter dan 6 cm. afgemaaid 

wordt; dit om de roofinsekten een 
kans te geven om de schadelijke 
insekten wat in toom te houden. 

Het is nuttig en nodig om in de 
fruittuin te zorgen voor een groene 
bodembedekking, mét vlinderbloemi-
gen, omwille van het voorzien van 
natuurlijke stikstof. 

E VEN na de winter legt men rond 
" de bomen en struiken een laag 
goede kompost; bij het maaien van 
de ondergroei zal men het maalsel 
grotendeels rond de bomen en strui
ken leggen, zonder hiering te overdrij
ven (niet té dik leggen!). 

Voor en na de winter worden de 
bomen ingesmeerd met preicobact 
en na de winter nog maar eens be
spoten met een verdunde priecobac-
toplossing. 

Plaats veel nestkastje (met kleine 
openingen) in de bomen, om vooral 
insekteneters als de meesjes aan te 
trekken. 

Voeder ze desnoods ook in de 
winter, zorg m de zomer dat ze kun
nen drinken opdat ze zich in uw 
fruittuin zouden thuis voelen. 

Let er tevens op dat uw bessestrui-
ken niet té fel verouderen. Neem 
jaarlijks te oud geworden stammen 
weg, maar rooi desnoods een té oude 
aanplanting. 

In dit laatste geval is het niet aan te 
raden niet op dezelfde plaats op
nieuw bessestruiken te planten! 

Houtasse rond de bomen en strui
ken is ideaal, want dan bekomt men 
een steviger gewas dat uiteraard min
der aangetast wordt door ziekte, noch 
door plagen. 

Rik Dedapper 
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Kaatsen in 
Vlaanderen 
De kaatssport beleef

de in de jaren tachtig een 
onmiskenbare opgang in 
het Vlaamse landgedeel-
te. De Lustige Balspelers 
uit het Vlaamsbrabantse 
Tollembeek, vijfmaal 
landskampioen, en Mare 
Van Hasselt, viermaal 
Gouden Handschoen, 
waren daarbij de gang
makers. 

Kaatsen werd noch
tans decennia lang aan
gezien als een Waalse 
aangelegenheid. In het 
zuiden des lands werd 
deze sport altijd ruimer 
beoefend en kampioe
nen en topspelers huis
den per definitie bene
den de taalgrens. Maar 
niets in onomkeerbaar, 
zoals ook de politiek ons 
al vaak heeft geleerd. 

De kaatssport blijft 
veel Vlamingen noch
tans onbekend. Wan
neer de televisie zich ge-
waardigt een paar 
schaarse beelden van 
deze onvervalste volks
sport — de betrokken
heid van de toeschou
wers is naar ons gevoeld 
nog groter dan bij voet
bal en wielrennen — 
doorstraalt, is de situe
ring meestal gebrekkig 
en zeker onvolledig. 

Voor een beter maar 
zeker nog geen volledig 
begrip probeert ,,WIJ" 
een paar facetten van 
deze toch wel fascine
rende sport te belichten. 
Meerdere aspekten ble
ven evenwel onaange
roerd. Onder meer de in
ternationale verspreiding 
en diversifikatie. Er 
wordt immers ook in 
kompetitieverband ge
kaatst in Noord-Frank
rijk, Italië, Spanje en 
Friesland. In van elkaar 
verschillende vormen 
weliswaar maar met de
zelfde overgave en be
geestering. 

LKE zichzelf respekterende 
sporttak zoekt zijn bron
nen In de oudheid. De 

kaatssport maakt geen uitzonde
ring op die regel. 

In Athene zou een beeld, date
rend uit de vierde eeuw voor 
Kristus, een kaatser voorstellen. 

In Rome zouden nog meer spo
ren terug te vinden zijn. In zijn 
Satyricon (verfilmd door FellinI) 
vermeldt Petronlus bovendien 
daadwerkelijk enkele kaatspartlj-
en... 

In Amerika zouden zelfs de 
Indianen mee aan de wieg van 
deze sport hebben gestaan. Het 
is allemaal mogelijk. De geïnte-
resserden kunnen overigens te
recht In ,,Faut llvrer dans l'jeu", 
de meest recente publlkatie van 
Vincent Halleux (Gamma Sport, 
Doornik 1986). 

De oudste dokumenten die bij 
ons naar de kaatssport verwijzen 
dateren uit de XVde en XVIde 
eeuw. Zij zijn te vinden In Brugge 
en leper waar vermoedelijk voor 
het eerst werd gekaatst. Op aan
stichten van de Bourgondiërs 
wellicht, want Flllps de Goede 
gold als een liefhebber van de 
courte paume. 

In 1402 ook werd in Bergen 
Margot geboren. Zij was een be
roemdheid en versloeg meerdere 
mannelijke kaatsers. Zij demon
streerde haar kunsten overal te 
lande (In Brugge, Namen en An-
denne) alvorens in de abdij van 
Solellmont naar haar Schepper 
terug te keren... Het zal allemaal 
waar wezen. 

Uit Buizingen—Tollembeek, 1984. 

Vast staat evenwel dat de 
kaatssport vanuit Frankrijk bij ons 
werd ingevoerd. Door schippers 
langs Dender en Dijle. Zij Introdu
ceerden het spel bij de plaatselij
ke bevolking. 

Het kaatsspel kan in België 
Immers duidelijk worden gelokali
seerd. In West-Vlaanderen en 
Limburg wordt (en werd) het (in 
de jongste tweehonderd jaar) he
lemaal niet beoefend. In Luksem-
burg en Luik vindt men er nog 
resten van terug. Maar almaar 
minder. 

Het hart van de kaatssport si
tueerde zich altijd (en ook nu nog) 
in Henegouwen, Namen en ge
deelten van Oost-Vlaanderen en 
Brabant. 

De KBK (de Koninklijke Belgi
sche Kaatsbond) bestaat overi
gens uit liga's en gewesten die de 
verspreiding illustreren. 

De Liga Brabant telt twee ge
westen: Dijle en Halle. De Liga 
Henegouwen omvat de gewesten 
Ath, Braine-Solgnles, Centre, 
Charleroi, Bergen en Doornik. De 
Liga Namen is onderverdeeld In 
de gewesten Basse-Sambre, Dl-
nant, Fagnes, Gembloers, Mollg-
nee. Namen zelf en Philippevllle. 

De Liga Vlaanderen tenslotte 
bezit twee kerngebieden; Aalst-
Dendermonde en Geraardsber-
gen-NInove-Ronse. Met deze op
somming Is veel duidelijk gewor
den. 

Om de verre oorsprong van het 
kompetltlekaatsen te situeren 
verwijzen we naar een affiche uit 
1866. 

De stad Geraardsbergen orga
niseerde toen, duidelijk niet voor 
het eerst, een concours de jeu de 
balie die liep van zondag 10 juni 
tot zondag 2 september. De deel
nemende partijen (dit zijn ploe
gen) moesten bestaan uit spelers 
van één en dezelfde gemeente. 
De spoorwegen zouden het ko
men en gaan van de ploegen 
naar alle gemeenten van Hene
gouwen, Brabant en Vlaanderen 
vergemakkelijken. De eerste prijs 
bestond uit veertig zilveren cou-
verts met een waarde van 1000 
frank. Heerlijk niet? 

Het verschil tussen goed, beter en best 

De arm, het oog 
en de benen 

De regels van het 
kaatsspel uitlegen is 
geen sinecure. In de 
praktijk leert men het 
spel vanzelf. 

EN kaatsbaan is 72 meter 
lang en bestaat uit twee 
kampen. Het trapezium 

(breedte 19 — de achterlijn — en 
7 — de koord — meter, lengte 30 
meter) van waaruit wordt opge
slagen met de blote hand. De 
langwerpige rechthoek (eigenlijk 
ook een trapezium vermits de 
overlijn 7,5 tot 8 meter en de 
koord maar zeven meter breed Is) 
is 42 meter lang. 

,,De kaatsen" 
De kunst bestaat er in de bal 

over de over- of achterlijn (die de 
baan in haar lengteas begrenzen) 
te leveren (opslaan) of te keren. 
Maar dit Is geen klein bier en 
zeker geen algemene regel. Inte
gendeel. Daarom werden de 
kaatsen (les chasses) uitgevon
den. Men kan ze het best vergelij
ken met het net op een tennisveld 

maar met dit verschil dat kaatsen 
op alle plaatsen kunnen worden 
neergezet en dat het door de 
ploegen te verdedigen veld In 
funktie daarvan vergroot of ver
kleind. De kaats wordt geplaatst 
waar de bal na zijn eerste bots de 
zijlijn overschrijdt of waar hij na 
de tweede bots wordt gestopt. 
Nadat er twee kaatsen zijn ge
plaatst wordt er van kamp gewis
seld en voor punten gespeeld. 
Een wedstrijd wordt gewonnen 
door wie het eerst vijftien spelen 
binnenhaalt. Er wordt geteld 
zoals in het tennis (15-30-40-spel) 
maar bij veertig gelijk hoeft niet 
eerst voordeel te worden afge
dwongen. De beslissing valt on
middellijk. 

Een kaatsploeg bestaat uit vijf 
spelers. In de rechthoek worden 
zij achter elkaar opgesteld: de 
korte en de lange koord, de klein 
midden en de groot midden en 
helemaal achterin de achterman. 

De korte en lange koord zijn In 
principe snelle mannen. Ze rea
geren prompt op hard aankomen
de ballen en moeten de bal ook 
onderarms — onder de schouder 
— kunnen bewerken. Het zijn 
doorgaans goede opslagers. De 

achterman en de groot midden 
zijn sterke keerders. Ze moeten 
lange afstanden overbruggen. De 
meest gesolliciteerde kaatsers 
zijn doorgaans >de klein en de 
groot midden. Ze vormen het hart 
van de ploeg. 

Welke zijn de eigenschappen 
van de goede kaatser? Zij wor
den kernachtig in drie woorden 
samengevat: arm, oog en benen. 
Dat hij een goede arm nodig heeft 
is nogal wiedes. Dat hij de aanko
mende bal ,,juist" moet kunnen 
beoordelen ligt ook voor de hand. 
De benen zijn onontbeerlijk om 
technisch perfekt de bal te keren 
of op te slaan. De houding van 
lichaam, voeten en benen Is be
palend voor de slagkracht en de 
precisie waarmee wordt ge
speeld. Veel kaatsers bezitten 
enkele, weinig alle eigenschap
pen van de topspeler. Er komt 
Immers ook nog koncentratle en 
Inzicht bij. Het eerste niet zo 
vanzelfsprekend in wedstrijden 
die gemiddeld drie, vier uur du
ren en het tweede in onontbeer
lijk om de kracht en de zwakte 
van de tegenstander (het eerste 
moet worden vermeden, het 
tweede uitgebuit) op elk wed
strijdmoment juist In te schatten. 
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Eén zomer lang op de baan 

Negentig wedstrijden 
in een seizoen 

Het kaatsseizoen loopt van eind april tot begin 
september. Kaatsen is immers een zomersport bij 
uitstek. Er mag niet te veel wind waaien, het mag 
eigenlijk niet regenen en hoe warmer hoe geringer 
de kans op (spier)kwetsuren. 

IN de hoogste klasse spelen 
twaalf (vier Vlaamse en acht 
Waalse) ploegen Na een 

heen- en terugronde wordt de 
rangschikking opgesplitst in een 
titel- (de eerste zes) en een de
gradatie-reeks (de laatste zes) In 
die reeksen wordt dan nog eens 
een heen- en terugronde afge
werkt zodat het kampioenschap 
tweeentwintig wedstrijden omvat 

Eén miljoen... 
Daarnaast treden de eerste 

klasse klubs ook nog aan in de 
traditionele tornooien Vijftien in 
totaal Na drie kwalifikatiedagen 
met vier ploegen volgt telkens 
een finaledag met de drie dag-
wmnaars en de beste verliezer 
Verder wordt er ook voor de be
ker van België gekaatst en daar 
bovenop komen nog vele kermis-
luttes, Grote Prijzen en andere 
vriendschappelijke wedstrijden 
Topploegen staan gemakkelijk 
negentig dagen op de baan 
Kaatsers werken dan ook met 
glijdende uren, half-time of soms 
helemaal met Profs zijn ze zeker 
met maar amateurs evenmin 
Naar hun verdiensten wordt veel 
geraden en gegist Er wordt zel
den over gesproken Maar voor 
de mooie ogen van het publiek 
doen ze het zeker met De trans-
ferpnjzen liegen er overigens met 
om Voor een overgang van een 
miljoen draait niemand de hand 
nog om De inflatie werd op gang 

gebracht toen Tollembeek voor 
een zevental jaar bij de twee 
miljoen neertelde voor de over
komst van Mare Van Snick (voor
heen Meerbeke) Dit rekordbe-
drag werd inmiddels neergehaald 
door Buizingen dat ongeveer 
twee en een half miljoen over had 
voor Claude Debruyne (voorheen 
Ottignies) en de algemene ver
wachting IS dat Rebaix voor de 
jonge Gossuin om en bij de drie 
miljoen zal vragen aan het koop
grage Tollembeek 

We hebben dus nog met alles 
gezien 

BIJ dit alles rijst vanzelfspre
kend de vraag waar de klubs hun 
geld halen De bronnen zijn me
nigvuldig De inkomsten uit toe
schouwers (ruim onvoldoende), 
de inkomsten uit nevenorganisa-
ties (uitbating van kantines, tom
bola's, eetfestijnen, dansavon
den enz ) die het ganse kalender
jaar omspannen en de inbreng 
van sponsors en/of mecenassen 
De tijd dat kaatsploegn aan hun 
kerktoren waren gebonden ligt m 
het verleden In de pioniersjaren 
— die zich met enige goede wil 
uitstrekken tot het begin van de 
tweede wereldoorlog — moesten 
al de spelers uit hetzelfde dorp (of 
op zijn minst uit dezelfde streek) 
stammen Er werd weinig of geen 
geld betaald Prijzen in natura 
vormden vaak de enige beloning 
Daarin is verandering gekomen 
L'esprit du clocher werd in de 

De kaatsende 
voetballer 

Tot het Belgisch voetbal 
een professionele inslag 
kreeg — op het eind van de 
zestiger jaren — bestond er 
een direkte relatie tussen de 
kaats- en de voetbalsport 
Eerstgenoemde was de zo
mer-, het voetbal de winter
sport b\\ u\\.s\ek In die streken 
waar kaatsen ingang had ge
vonden zag men dan ook heel 
wat goede voetballers op de 
kaatsbaan staan Of omge
keerd 

Meerdere Belgische inter
nationalen trokken destijds re
gelmatig de handschoen aan 
Doelman Rie Meert van An-
derlecht was wel de meest 
bekende Hij miste meer dan 
eens de eerste kompetitie
match van het seizoen omdat 
Braine-le-comte zijn keerder 
onmogelijk kon missen in een 
beslissende lutte Andre Van-
derstappen, doelman van 
Union en Olympic Charleroi 
(en van de Rode Duivels) was 
een ander voorbeeld Masure 
van White Star, Stassart van 
Racing White, Jacky Stock
man van Anderlecht en Pierre 
Carteus van Club Brugge 
stuk voor stuk bekwame kaat
sers Michel De Groote van 
Anderlecht bracht het tot in
valler van kampioen Tollem

beek maar door de uitbreiding 
van het voetbalseizoen is de 
kombinatie van beide sporten 
nagenoeg onmogelijk gewor
den Al zijn nog heel wat kaat
sers aktief in de lagere afdelin
gen van ons voetbal Zo is 
Gouden Handschoen Mare 
Van Hasselt bijvoorbeeld een 
uitstekend doelman bij bevor-
denngsploeg SK Halle 

Ander opvallend detail heel 
wat goede kaatsers zijn ook 
goede doelmannen 

Keeper Rie Meert, in z n glo
rietijd ook een voortreffelijk 
kaatser I 

tweede helft van de jaren veertig 
voorgoed een legende In de ja
ren vijftig en de eerste helft van 
de jaren zestig beleefde de kaats-
sport in Henegouwen en vooral in 
de streek rond Charleroi een on
gekende bloei 

Mekka Brussel 
In de golden sixties begon het 

tij evenwel te keren Nieuwe spor
ten kwamen op en de bevolking 
werd mobieler De auto's verdre
ven de kaatsers van de dorpsplei
nen (die parkings werden) en uit 
de steden In Brussel bijvoor
beeld, ooit het mekka van deze 
sport, was zelfs voor ,,het monu
ment", het tornooi op de Zavel, 
geen plaats of tijd meer De tem
pel — zoals de Sablon werd ge
noemd — werd spreekwoordelijk 
,,afgebroken" 

De neergang — minder kaats-
banen, minder spelers, minder 
klubs, minder toeschouwers, 
minder inkomsten — duurde tot 
het begin van de tachtiger jaren 
De ekonomische krisis begon 
dan in het voordeel van de kaats-
sport te spelen Men ging zijn 
ontspanning opnieuw in het ei
gen milieu zoeken 

Op deze gunstige ontwikkeling 
haakten de Vlaamse klubs snel
ler m dan de Waalse Tollembeek 
wees de weg Het trok een ernsti
ge sponsor aan die inmiddels 
alweer voor een andere werd in
geruild 

Nieuwe geldbronnen werden 
aangeboord In bescheiden mate 
weliswaar maar toch Sponsors 
stellen evenwel eisen Er moet 
worden gepresteerd en de sport 
moet geloofwaardig blijven Ook 
binnen de kaatsbond had men 
oog voor die evolutie De hand-
schoenkontroles werden ver
scherpt De tricheurs werden 
zwaar gestraft De kompetitiefor-
mule en het puntenstelsel wer
den meermaals herdacht Tot 
een oplossing werd gevonden die 
manipulaties zoveel mogelijk uit
sluit 

De top 
De klubs werden er toe aange

spoord de jongerenopleiding be
ter te verzorgen Kortom, men 
probeerde het imago te verbete
ren Met wisselend sukses Veel 
Waalse klubs pasten zich maar 
moeilijk aan Enkele gerenom
meerde maatschappijen tuimel
den zelfs uit de top Saint-Ger-
vais, Pont a Celles en Feluy met 
name Toevallig de laatste drie 
Waalse landskampioenen De 
Vlaamse basis verwierf zich in die 
jaren een heuse top naast Tol
lembeek meldden zich ook Buizi-
nen, Nmove en nu dus ook Bever 
als toonaangevende eerste klas-
sers Daar komt volgend jaar ze
ker ook nog Brussegem bij Vijf 
van de twaalf klubs zullen dan 
Vlaams zijn Een abnormale ont
wikkeling wanneer men weet dat 
met meer dan een vierde van de 
kaatsers uit Vlaanderen stam
men Maar sport is meer dan 
spelen alleen Er moet bestuurd, 
gedacht en gehandeld worden, er 
moeten nieuwe bestaansbronnen 
worden gezocht, er moet een ver
standig beleid op lange termijn 
worden gevoerd 

Organisatorisch hebben de 
Vlaamse klubs overwicht afge
dwongen op hun konkurrenten 
Al begint men zich in Wallonië 
toch van een en ander reken
schap te geven Het kan dus nog 
spannend worden 

De ploeg Beltemans Demeyer de Lustige Bgtl$pelers vm 
Tollembeek 1952 

De Lustige Baispeiers 

Het epos van 
Toilembeeic 
Het Belgtsch kaatskamptoenschap is aanzifn 

zevenzesttgste uitgave toe in 1921 werd Cure-
ghem Espoir(een maatschappij uit eert gebmitt 
van Anderlecht) de eerste ianéskampk^fi. 
Nadien verwierven nog vierentwintig andere 
klubs de titel Vier onder hen stamden uit 
Vlaanderen P Geraardsbergen (1938), Aalst 
(1941, 1947 en 1948), LB Tollembeek (1982, 
1983, 1984, 1985 en 1986) en AR Bwzïngen 
(1987) 

DE kans is niet denkbeel 
dig dal ook dit seizoen 
een Vlaamse vererit 

ging wordt gelauwerd Totlem-
beek en Buizmgen zyn m 
mers opnieuw titelkandidaat 
terwijl het pas gepromoveerde 
PC Bever (de Vlaamse (ac«fh 
teitengemeente op de taal
grens) onverwacht steile am 
bities ts gaan voeder} 

In s lands hoogste afdeling 
hebben overigens meer 
Vlaamse maatschappijen ge
kaatst We beroepen ons niet 
op volledigheid wanneer we 
Meerbeke Zandbergen Wie 
2e Merchtem Brussegem 
Nieuwerkerken en Nmove 
voor de vuist citeren 

Er kan echter geen twijfel 
bestaan de meest glorieuze 
Vlaamse kaatsmaatschappij 
heet Lustige Batspeters (LB) 
Tollembeek At tussen 1982 
en 19S6 vaardigde deze ge 
meente (inmiddels deelge 
meente van Groot Gatmaar 
den) een pioeg af naar aiie 
tornooien die te Geraardsber
gen Aalst Brussel en Brakel 

werden gespeeld. De huidtge 
maatschappq werd m 'i^t 
opgericht. Z)| tsefeètde een on
gekend spoit<ef fioogtepunt m 
de eerste hetfl van de tachti
ger faren Een vijftal mei 
hoofdzakelijk spelers van ei
gen kweek (Georges Betle-
mans Armand Charmatïl, 
Hans Derde!inckx} of van el-
gen streek (Mare Van Snjck) 
vernieuwde de kaatssporf en 
stapelde landstttefs (5) beker-
overwinnmgen en tornoojze-
ges op 

De pioeg in wezen ge
vormd door de piaatsetijke 
schoolmeester tjeschikte 
over een groot atletisch ver
mogen Tollembeek verhief 
bet kaatsen tot echte sport Zij 
maakte het spel !os uit de 
cafésfeer Tussen 1930 en 
1955 toverde sctroolmeester 
Jules Desmecht zi|n kaatsers 
zelfs om tot bedojvige loneet-
speters Mensen die het nog 
meegemaakt hebben verze
kerden ons dat de opvoerin
gen dfuk bijgewoond werden 
en groot sukses kenden 

Vlaanderen" 
op z'n zomers 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 23 juli 
D BRT 1 • 1?00 
Artiesten en modellen in Parijs, film 
D BRT 1 - 18.35 
Luister en verval van een grootwa
renhuis, kortfilm over Galeries 
Anspach 
n BRT 1 - 18.45 
Tour '88, samenvatting 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
a BRT 1 - 20.20 
Achter de schermen, serie 
n BRT1 - 21.10 
Karin Setter in koncert 
D BRT1 - 21.55 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.20 
Terug naar af, TV-film 
D BRT2 - 15.55 
Ronde van Frankrijk, rechtstreekse 
reportage 
D Ned. 1 - 15.30 
Coalminer's daughter, film 
D Ned. 1 - 19.18 
A man for all seasons, film 
D Ned. 1 - 21.16 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 19.25 
Goud van oud, muzikale toppers uit 
het verleden 
n Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, komische reeks 
D Ned. 2 - 23.30 
Starting over, film 
D Ned. 2 - 0.20 
De lachende politieman, film 
D Ned. 3 - 19.22 
Naar huis, komische reeks 
D Ned. 3 - 20.30 
In this our life, film 

Zondag 24 juli 
D BRT 1 - 14.45 
De prins en de avondster, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.00 
Krokant, kulinair magazine 
D BRT 1 - 17.00 
Bonanza, westernreeks 
D BRT 1 - 18.05 
Er was een keer, kinderverhalen 
D BRT 1 - 18.15 
Waar heden en verleden even oud 
zijn, dok. 
D BRT 1 - 18.30 
Tour '88, samenvatting 
D BRT 1 - 18.40 
Vlucht van de condor, dok. serie 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Trip to Bountiful, film 
D BRT 1 - 22.25 
Het verhaal van Hollywood, dok. 
serie 
D BRT2 - 15.30 
Ronde van Frankrijk, rechtstreekse 
reportage 
D Ned. 1 - 16.30 
Terug naar de natuur, komische 
reeks 
D Ned. 1 - 17.00 
Vijftig jaar Britse film, dok. serie 
D Ned. 1 - 17.35 
Zomerrock, Parkpop en Werchter 
D Ned. 1 • 18.34 
Pipo en de noorderzon, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Terug naar Schateiland, jeugdserie 
D Ned. 1 - 20.00 
Het orkest, komische reeks 
n Ned. 1 - 20.24 
Zestien glorieuze dagen, dok. serie 

Sandrine Bonnaire zondert zich vrijwillig van iedereen af in „Sans toit 
ni loi". Maandag 25 juli op BRT 1, om 21u.05. 

D Ned. 1 - 22.23 
Frank's Place, komische serie 
D Ned. 2 - 9.00 
Towser, kinderserie 
D Ned. 2 - 9.10 
Madicken, jeudserie 
D Ned. 2 - 9.35 
Superman, avonturenserie 
D Ned. 2 - 9.50 
Niet storen aub, jeugdserie 
D Ned. 2 - 10.05 
Max Laadvermogen, serie 
D Ned. 2 - 10.20 
Sprookjesteater, Repelsteeltje 
D Ned. 2 - 19.00 
Hollywoodlegenden, Grace Kelly, de 
Amerikaanse prinses 
D Ned. 3 - 20.10 
De jongens Veerman, serie 
n Ned. 3 - 21.15 
Intiem kontakt, dramaserie 

Maandag 25 juli 
D BRT 1 - 16.00 
De verovering van het Westen, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Goudkreek, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
Rum, korte dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Felicien Grevèche, serie 
D BRT 1 - 21.05 
Sans toit ni loi, film 
D BRT 1 - 23.00 
Debussy-hommage, 2de deel van het 
koncert 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, serie 
D Ned. 1 - 16.40 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.05 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 18.05 
Internationale folkloristische parade 
D Ned. 1 - 18.30 
Throb, komische serie 
D Ned. 1 - 20.12 
Roanoak, dramaserie 
D Ned. 1 - 21.00 
Mijn dochter en ik, komische serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Streeg Legal, advokatenserie 
D Ned. 2 - 16.05 
The Hurricane, film 
D Ned. 2 - 20.29 
Continental Divide, TV-film 
D Ned. 2 - 22.55 
Nightcourt, komische reeks 
D Ned. 3 - 19.25 
Door de Himalaya met Edmund Hil
lary, dok. serie 
n Ned. 3 - 20.30 
De wereld kijkt toe, dok. over massa
media 

Dinsdag 26 juli 
D BRT 1 - 16.00 
De verovering van het Westen, serie 

D BRT 1 - 18.10 
Pim en Pam, kleuterserie 
n BRT 1 - 18.25 
De kleinste zwerver, jeugdserie 
D BRT1 - 18.50 
Zestien glorieuze dagen, dok. serie 
D BRT 1 - 20.20 
De kliniek, thrillerserie 
D BRT 1 - 20.45 
Rond Daniël, praatshow 
D BRT 1 - 22.55 
De vereffenaar, aktieserie 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
• Ned. 1 - 17.04 
Comedy Capers, slapstick 
D Ned. 1 - 19.18 
Kanaal 13, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.45 
Niet te geloven, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.08 
Murder she wrote, detektiveserie 
D Ned. 1 - 21.00 
Het hoogste recht, TV-bewerking van 
toneel 
D Ned. 1 - 22.40 
Skorpion, thrillerserie 
D Ned. 2 - 15.30 
Rosco, voor de kleintjes 
D Ned. 2 - 15.50 
De Jordaches, serie 
D Ned. 2 - 16.37 
Leuk om te zien, film 
D Ned. 2 - 19.00 
Bassie en Adriaan en het geheim van 
de schatkaart, jeugdserie 
D Ned. 2 - 22.40 
Simonskoop, filmmagazlne 
D Ned. 3 - 21.06 
Mozarts vioolkoncerten, Gidon Kre-
mer met Wiener Philharmoniker 
n Ned. 3 - 21.30 
125 jaar in ooriog en vrede, dok. 

Woensdag 27 juli 
D BRT 1 - 16.00 
De verovering van het Westen, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Triangelklub, kinderserie 
D BRT 1 - 18.35 
Seabert, jeugdserie 
D BRT 1 - 20.10 
De man die geen noodlot had, film 
D BRT1 - 21.40 
De Satanische muzen, dok. over Fe
licien Rops 
n Ned. 1 - 16.35 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17,00 
D'r kan nog meer bij, kinderpro
gramma 

D Ned. 1 - 19.18 
Avonturenbaai, serie 
D Ned. 1 - 19.45 
John Wycliffe, dok. 
D Ned. 2 - 16.05 
Square Pegs, jeugdserie 
D Ned. 2 - 16.55 
Nederlanders overzee, dok. serie 
D Ned. 2 - 17.45 
MacGyver, avonturenserie 
D Ned. 2 - 19.00 

Countdown, popmuziek 
D Ned. 2 - 20.29 
Lime street, avonturenserie 
D Ned. 3 - 19.00 
Catweazie, serie 
n Ned. 3 - 20.30 
Papa, leggen tijgers ook eieren?, 
film 

Donderdag 28 juli 
D BRT 1 - 16.00 
De verovering van het westen, serie 
n BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.10 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
D BRT 1 - 20.20 
Sinja Mosa, serie 
D BRT 1 - 21.10 
Panorama, aktuaiiteiten 
D BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D Ned. 1 - 15.30 
De Onedin lijn, serie 
D Ned. 1 - 17.20 
Vooruit met de geit, kinderserie 
D Ned. 1 - 17.40 
De troetelbeertjes, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.27 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.51 
Howard's Way, dramaserie 
D Ned. 1 - 20.42 
De vloedgolf, film 
G Ned. 1 - 22.16 
Bloopers, missers 
D Ned. 1 - 22.40 
Reilly, meesterspion; serie 
D Ned. 2 - 15.30 
Die Scharzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
Airwolf, avonturenserie 
D Ned. 2 - 22.10 
The war in Korea, dok. serie 
n Ned. 3 - 19.00 
Catweazie, serie 
D Ned. 3 - 19.25 
Door de Himalaya met Edmund Hil
lary, dok. serie 
D Ned. 3 - 21.50 
Brandend zand, film 

Vrijdag 29 juli 
D BRT 1 - 16.00 
De verovering van het Westen, serie 
D BRT 1 - 18.10 
De Smurfen, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 18.35 
Elektron, muziek en wetenschap 
D BRT 1 - 20.20 
Samson en Delilah, film 
D BRT 1 - 22.40 
Filmportret, Sir Alec Guinness 
D Ned. 1 - 15.30 
Holiday Island, serie 
D Ned. 1 - 16.17 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 16.40 
De Muppetshow, met Judy Collins 
D Ned. 1 - 17.40 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 18.00 
De Freggels, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.18 
De mysterieuze vreemdeling, serie 
D Ned. 1 - 20.17 
Camille, weekendfilm 
D Ned. 1 - 23.30 
Breezy, film 
D Ned. 2 - 15.55 
Mask, serie 
D Ned. 2 - 18.00 
Dusty, serie 
D Ned. 2 - 19.22 
De kip en het ei, komische reeks 
n Ned. 2 - 20.29 
De verlegen versierder, komisch 
toneel 
D Ned. 3 - 19.00 
Catweazie, serie 
D Ned. 3 - 19.25 
Cinemakkie, ironisch progr over het 
maken van een film 
D Ned. 3 - 20.30 
De Chinese dames, opera-serenade 
D Ned. 3 - 21.40 
Bernstein dirigeert Schumann 

Een film 
pet dag 

Zaterdag 23 juli 
Starting over 

Amerik. film uit 1979 met Burt Rey
nolds, Candice Bergen en Jill Clay-
burgh. Phil Potter loopt de zangkar-
rière van zijn vrouw Jessica in de weg. 
Hij krijgt de bons en zoekt troost bij zijn 
broer Michael. (Ned. 2, om 22u.30) 

Zondag 24 juli 
Trip to Bountiful 

Mamma Watts woont al bijna 20 jaar 
in bij haar zoon en schoondochter. De 
flat is veel te klein maar het pensioentje 
van Mamma volstaat nauwelijks om de 
koophonger van dochterlief te stillen. 
Op en dag wordt het haar allemaal te 
veel... Amerik. film uit 1983 met Re
becca de Mornay, Geraldine Page en 
John Heard. (BRT 1, om 20u.40) 

Maandag 25 juli 
Sans toit ni loi 

Franse film van Agnès Varda uit 
1983. In een Zuidfranse wijngaard 
werd het lijk gevonden van een jonge 
vrouw... (BRT 1, om 21u.05) 

Dinsdag 26 juli 
Lovely to look at 

Amerik. film uit 1952 met o.a. Kath-
ryn Grayson en Howard Keel. Al, Tony 
en Jerry willen een show opzetten 
maar beschikken niet over de nodige 
financiële middelen. Het geluk schijnt 
hen toe te lachen wanneer Al verneemt 
dat hij van een tante een boetiek in Pa
rijs heeft geërfd... (Ned. 2, om 16u.37) 

Woensdag 27 juli 
Man Without a Star 

Amerik. western uit 1954 met o.a. 
Kirk Douglas en Jeanne Grain. Demp-
sey Rae, een oudere cowboy, heeft 
zich voorgenomen van zijn jonge maat 
Jeff Jimson een harde kerel te maken. 
Op de grote ranch „Triangle" wachten 
zij op de terugkeer van de eigenares, 
de aantrekkelijke Reed Bowman... 
(BRT1,om20u.10) 

Donderdag 28 juli 
Un chien dans un jeu de quille 

Joseph Cohen, pachter in een Bre
toens dorpje, krijgt van zijn kasteelheer 
te horen dat zijn huurkontrakt niet meer 
zal verlengd worden. Hij roept de hulp 
in van zijn broer Pierre, een psycho
loog, die al 20 jaar in Parijs woont. 
Franse film uit 1982 met Pierre Ri
chard, Jean Carmet en Sylvie Joly. (TF 
1, om 21U.55) 

Vrijdag 29 juli 
Samson and Delilah 

Amerik. film van Cecil B. De Mille uit 
1949. De enorm sterke Samson wordt 
op handen gedragen door het volk van 
Dan dat gebukt gaat onder het juk van 
de Filistijnen. Delilah, een Filistijns 
meisje, wordt verliefd op Samson en 
zal alles in het werk stellen om hem te 
veroveren... (BRT 1, om 20u.20) 

iü 



„Wordt dat hier 
een dierentuin?" 
roept mijn vrouw en 

\ haar bevelvraag 
'galmt door het huis. 

„Waar heb je dat 
beest nu weer van
daan?" 

Mijn dochter houdt 
een groengele par
kiet in de entoesiaste 
handen. 

„Allee, zeg op, 
waar heb je dat ge-

I haald? Gekregen van 
f Bohemers, mis
schien?" 

De wijze waarop mijn vrouw uit
haalt is de traan die het kinderge
moed doet overlopen. 

Meer wenend dan sprekend hak
kelt het meisje: „Het...zat...in de 
haag...en ik...(snik) moest het (snik) 
maar...grijpen (sniksnik)..." 

Het heeft 
geen naam... 
Ik kom in de keuken naar het spek

takel kijken en inderdaad, een welge-
vederde parkiet kijkt mij recht in de 
ogen... 

,,Mag ik het houden, vake?" 
Wat doe je tegen zo'n plotse, hart

verscheurende vraag? Het beest 
prijsgeven aan de natuur zou de dood 
betekenen. Ik twijfel du,s maar be
grijp ook het verzet van mijn vrouw. 
Een beest in huis is prettig, maar het 
mag geen zoo worden. Dus toch nog 
wat verzet geënsceneerd. 

,,En waar ga je het beest instop
pen? Je hebt geen kooi..." 

„Toch", is het vlugge antwoord, 
,,op de zolder boven de garage staat 
een muit." 

Ja, daar staat een kooi, maar hoe 
die er uit ziet is om te gillen, dat zou 
geen enkele inspekteur van Veewei
de dulden. 

,,En wie gaat dat ding nu weer 
verzorgen? Het zal weer ik zijn." 
gooit mijn vrouw er tussen. ,,Zoals 
het hier altijd is. 't Is zo met de 
goudvis, met de poezen. Het was zo 
met de hamster..." Het beest kijkt 
angstig in haar richting. 

,,Kijk eens, het beeft van schrik 
voor uw lawaai.'' verweert mijn doch
ter zich. 

,,Hé, klein vogeltje, ik zal je een 
huisje geven en goed voor je zor
gen." 

Ik kijk met vertedering op het tafe
reeltje neer. Mijn vrouw, die kersejam 
kookt, kijkt niet op. Ze heeft dit ver
toon nog meegemaakt. Als ze merkt 
dat ik bezwijk zegt ze zonder kijken: 
„Ge doet er uw goesting mee, maar 
ik steek er geen poot naar uit." 

Ik probeer een andere piste. „Als 
we het beest nu eens naar Pie en 
Angel brachten? Die hebben kana
ries zitten, zijn elke dag thuis en 
kunnen er goed voor zorgen... En je 
kunt hem er elke dag gaan bezoe
ken..." 

Het helpt niet. 
„...en daarbij wie zegt dat het een 

hij is, het kan ook een meisje zijn. En 
hij gaat niet naar Pie, ik wil hem hier 
hebben en verzorgen, elke dag." 

Ik voel dat de slag verloren is. Dus 
maar het zoldertje op boven de gara
ge tussen de rommel en de spinne-
webben naar de kevie gezocht. Het 
valt nog mee. Toch krijgt de kooi een 
poetsbeurt. Het beest volgt het hele 
gedoe. Maar daarmee is er nog geen 
vogeleten in huis. Nog net voor slui
tingstijd naar de Tropicana zaden 
kopen en nog wat spul om de snavel 
bij te vijlen en wat van dit tegen 
ongedierte en een busje vitamienen. 
„Nu wij hier toch zijn" zegt mijn 
dochter... 

Maar mijn vrouw ontdooit niet, zij 
wil van het ding niet weten, maar 
heeft ondertussen de vangst wel aan 
de buurt meegedeeld. Op twee plaat
sen mag onze dochter een muit gaan 
halen, ze zijn nog zo goed als nieuw, 
's Anderendaags komen de neefjes 
en de nichtjes kijken. ,,Wat een 
mooie vogel", daar is iedereen het 
over eens. 

Als 's avonds twee buurmeisjes de 
parkiet komen groeten vraagt een: 
„En, heeft de vogel reeds een 
naam?" 

„Het heeft geen naam." zucht mijn 
vrouw... I 
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Precies in deze periode van liet jaar moeten onze 
l<ruiden tot hun grote ontplooiing l<omen. Naast 
enl<ele specifiel<e medicinale (of noemen we ze 
liever geneeskrachtige) kruiden is het merendeel 
van onze tuinkruiden voor de keuken bestemd. Zij 
behoren tot de groep van genotmiddelen, die even
als de meeste specerijen eterische oliën bevatten. 

OORSPRONKELIJK wer
den ze in de kloostertui-
nen als geneesmiddel 

geteeld, daarna ook voor het op 
smaak brengen van spijzen Inde 
17de eeuw/ werden ze zodanig 
verdrongen door de uit het oos
ten meegebrachte specerijen. Nu 
beleven ze evenwel een felle he-
ropbloi in velerlei vormen, van 
zelfgekweekt en permanent vers 
verkrijgbaar tot ingevoerd en ge
droogd. 

BIJ de inkoop van verse kruiden 
moet u vooral letten op de vers-
lieid ZIJ mogen dus niet gelig of 
verlept zijn. U kunt ze dan best 
bewaren door ze m een glas wa
ter te zetten of ze in folie hooguit 
enkele dagen in de koelkast te 
leggen Tot deze reeks rekenen 
we selderij, peterselie, bieslook, 
kervel, bonekruid, dille, citroen-
melisse, dragon, kruizemunt, 
marjolein en nog wel enkele an
dere U dient ze zo vers mogelijk 
te verwerken om hun geur en 
smaak tot volle recht te laten 
komen Voeg ze liefst op het 
laatste ogenblik rauw aan het 
gerecht toe Door het laten mee
trekken of meekeken verhezen 
vele kruiden teveel van hun ty
pisch aroma 

Diepgevroren kruiden liggen 
wel in de vrieskasten van de 
meeste winkels, maar verdienen 
geen aanbeveling Ze zijn duur 
en slechts eenmalig te gebrui
ken Nagenoeg alle kruiden zijn 
evenwel gedroogd verkrijgbaar, 
zowel geheel als in poedervorm 
Zorg bij inkoop wel dat ze degelijk 
verpakt zijn en bewaar ze liefst in 
het donker in goed afgesloten 
blikken of potten Koop ook enke
le kleine hoeveelheden, want 
geur en smaak gaan snel verlo
ren Zelf drogen kan ook ofwel 
in een op de laagste stand ver
warmde oven, ofwel door ze in 
bosjes 4 tot 6 weken op te han
gen in een donker wat tochtig 
vertrek 

Van de meeste kruiden kan 
vaak heilzame, bloedzuiverende 
en slaapbevorderende tee ge
trokken worden Maar het recept 
dat we meegeven is dat van krui-
denboter (helaas nog altijd be
kend als beurre aux fines herbes) 
die vooral gebruikt wordt op 
broodjes en toast Eierboter be
reiden van 100 g boter en dan 
vermengen met een fijngehakte 
sjalotje, wat fijngesneden bies
look, dragon en peterselie en 
daarop enkele druppels citroen 

^eeijpelen 

In onze 232ste opgave citeerden we inderdaad uit 
een toespraak van de vermoorde Salvador Allende. 

Mevrouw Josée Maes die in de residentie Beatrijs 
te Tienen woont, werd aangeduid als winnares van 
ons wekelijks boekenpakket. 

DEZE week citeren we een 
merkwaardig Italiaans po-
litoloog uit de 19de eeuw 

HIJ propageerde m heftige krante
nartikels en publikaties de natio
nale eenheidsbewegingen Hij 
was een idealist die de vrijheid en 
het geluk van de mensheid zocht 
te bevorderen door de ontwikke
ling van de nationale geest Hij 
was tegelijkertijd revolutionair, 
republikein, nationalist, socialist 
anti-pauselijk en zeer gelovig 

Hoe luidt zijn naam? 

„Laat dan ieder reclitvaardig 
man openlijk verklaren dat deze 
strijd heilig is, heilig als de vrij
heid, heilig als de menselijke ziel 
Het IS de strijd die sinds het begin 
van de historische wereld de gro
te figuur van Prometheus tot sym
bool heeft, die gedurende de 
mars der mensheid het kruis van 
Jezus als altaar had, die bijna alle 
geniale mannen als apostelen 
had, de duizend pelgrims der 
menselijkheid. (.) 

We geloven dat ieder mens 
een tempel van de levende God 

moet zijn, dat het altaar waarop 
hij God moet offeren de aarde is, 
zijn proefterrein en werkgebied, 
dat de wierook van zijn offer de 
taak IS die hij volbracht heeft, dat 
zijn gebed liefde is, zijn macht — 
liefde in de daad omgezet — 
samenwerking Wij geloven dat 
het geweten van de enkeling hei
lig IS, geloven in het recht van 
iedereen tot uiterste zelfontwik
keling die verenigbaar is met het 
gelijk recht van zijn makkers, en 
daarom houden wij daaraan vast, 
dat alles wat de vrijheid ontkent 
of belemmert goddeloos is, ten 
val gebracht en zo spoedig moge
lijk vernietigd moet worden 

Dit zit achter de steeds weer 
beginnende strijd m Europa, dit 
belet legers, achtervolgingen en 
staatsgrepen het te veroveren, 
dit zal ook de eindoverwinning 
verzekeren " 

U kunt uw antwoord sturen 
naar WIJ, „l\/leespelen (234)", 
Barrikadenplem 12, 1 000 Brus
sel 

Veel geluk. 
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Nu velen van ons als aan de kust vertoeven en de 
échte zomer misschien gaat beginnen, trekken we 
even de aandacht op een zowel aangenaam als 
boeiend museum. Even buiten het mooie Veurne, op 
enkele kilometers van dijk-en-duin en van de ,,schre-
ve" bevindt zich het Internationaal Museum voor 
Brood- Banket- en Suikerbakkerij en Ijsbereiding. De 
naam Walter Plaetinck is er onafscheidelijk met 
verbonden. 

IN het sfeervolle kader van de 
Gasthuishoeve, een voor
beeldig gerestaureerd hoe-

vekompleks, is het museum on
dergebracht, dat naar de veer
tiende eeuw verwijst Bij het be
treden van het domein wordt de 
bezoeker onmiddelijk oog in oog 
geplaatst met de wetenschappe
lijke en didaktische opvatting van 
de inrichters Op kleine percelen 
groeien en bloeien een twaalftal 
verschillende graangewassen die 
in het bakkersambacht gebruikt 
worden 

In het rustieke kader van het 
woonhuis IS de hoofdmoot van de 
verzameling ondergebracht De 
eerste kamer toont ,,Brood in de 
Kunst", aan de hand van schilde
rijen (o a in marsepein), beeld
houwwerken (o a in chokolade), 
porceleinen beeldjes, oude oor
konden, enz. 

Enkele kamers doen in een 
oud bakkerijtje en in een nostal
gisch snoepwmkeltje de sfeer 
van omstreeks 1900 herleven De 

zolderverdieping herbergt een 
uitvoenge verzameling van 
brood-, banket-, suiker- en choko-
ladebenodigdheden, plus wafel
en hostieijzers 

In het tweede gebouw, de eer-
tijdse koestal, bevindt zich een 
kleine gelagzaal, waar — helaas 
— ook alweer de video toegesla
gen heeft met een van ,,graan tot 
brood" film Prettiger daar is de 
oude houtoven waar levensechte 
bakdemonstraties gegeven wor
den BIJ goed weer nodigt een 
zitje in de oude boomgaard uit tot 
smakelijk relaxen Een kulinaire 
specialiteit is de slaapmuts 
zonder alkohol, een gebriocheer-
de koek met marsepeinvulling 

Het museum is vooral interes
sant voor didaktische groepsrei
zen, maar evenzeer voor de indi
viduele bezoeker In de zomer
maanden IS het elke dag ge
opend en graag worden er inlich
tingen verstrekt over een 
Streeklekkernijen-Zoektocht. 
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— U kan nog tof 25/u//terecht in ,,het Toreken" aan de Vrijdagmarkt te 
Gent. Daar loopt de tentoonstelling ,,Industrial Image: Britisch Indus
trial Photography 1843 tot 1943", georganiseerd door het Museum 
voor Industriële Archeologie en Tekstiel. 

De INDUSTRIËLE FOTOGRAFIE is voor de industrieel-archeoloog 
een eersterangsbron van het industrieel verleden. Deze ekspositie 
biedt aan alle belangstellenden van het industrieel verleden een 
unieke kans om kennis te maken met ca. 200 originie negentiende en 
twintigste-eeuwse fotografische beelden van het industrieel geavan
ceerde Groot-Brittannië. Voor fotografen en liefhebbers van fotografie 
is deze tentoonstelling een gelegenheid om kennis te maken met 
waardevolle opnames uit tal van buitenlandse verzamelingen. 

Openingsuren: op werkdagen van 10 tot 12.30u. en van 14 tot 
16.30U., op zaterdagen van 14 tot 17u. en op zon- en feestdagen van 
10 tot 13 uur. 

- VOLKSMUZIEKHERLEVING IN VLAANDEREN, een terugblik op 
20 jaar volksmuziek, is de titel van een tentoonstelling die loopt in het 
Provinciaal Trefcentrum Bajuwhuis, Kammeersweg 2, 1570 Galmaar
den. 

De ekspositie is toegankelijk tot 28 augustus op weekdagen van 10 
tot 17u., op zaterdag, zondag en feestdagen van 14 tot 18 uur. Meer 
informatie: 054/58.95.11. 

— Tot donderdag 25 augustus loopt in het Provinciaal Museum, 
Zuivelmarkt 33 te Hasselt een drieledige tentoonstelling over meu
bels: TEKEN VAN LEVEN. Een eerste tentoonstellin ,,Teken van 
Leven — Parijs VIA Hasselt" presenteert een meubelkollektie van het 
Franse centrum ,,VIA diffusion". 

De tweede ekspositie ,,Gemeubeld museum te huur" laat een 
aantal gebruiksvoorwerpen zien van Binnenlandse ontwerpers die in 
beperkte oplage of als uniek eksemplaar werden geproduceerd. 

,, Meubels hebben 
een gebruikswaar
de. Men kan er op 
zitten of liggen, op 
eten of schrijven of 
men kan er dingen 
in opbergen. De 
vorm van de meu
bels weerspiegelt 
hun gebruik. De 
nieuwe meubels 
hebben echter nog 
een andere funktie. 
Ze fungeren als te
kens: tekens van het 
leven. De nieuwe 
meubels transfor
meren de museum
zalen in leefruimtes 
en laten museumbe
zoekers anders kij
ken naar de kunst
werken die er in ten
toongesteld wor
den." 

Om de bestaande Maaslandse rietnijverheid te voorzien van nieuwe 
impulsen, vroeg de Kommissie voor Kunstambachten aan een aantal 
ionge ontwerpers de mogelijkheden van riet voor de hedendaagse 
vormgeving te onderzoeken. Hieruit ontstond de derde tentoonstel
ling: Ri(e)tme". 

De tentoonstellingen zijn toegankelijk van dinsdag tot zaterdag (10 
tot 12u. en van 13tot 17u.) en op zondag (van 14 tot 17u.). Gesloten op 
maandag en wettelijke feestdagen. 

— CASTELLAZIONE TRANSAVANGUARDIA is de titel van de grote 
zomertentoonstelling die in het Provinciaal Museum voor Moderne 
Kunst (Romestraat 11, in Oostende) loopt tot 28 augustus. Ze is gewijd 
aan de hedendaagse Italiaanse schilderkunst. 

In de jaren tachtig wordt de internationale kunstscène gedomineerd 
door een objektgebonden, subjektieve schilderkunst met kernen in 
Italië, Duitsland en Vlaanderen. Het begrip ,,transavanguarida" werd 
geïntroduceerd voor het duiden van de Italiaanse ekspressies van 
deze nieuwe trend: elke regio (her-)ontdekt zijn eigenheid en zweert 
het internationalisme af. 

Deze nieuwe schilderkunst is voor de kunstenaar een middel om het 
leven aktief te doordringen. Ze is sterk individualistisch, vol verlan
gens, driften en impulsen. De kunstenaar verliest een algemeen beeld 
over de dingen. Hij versmit fragmenten tot een verhalend geheel 
waarbij hij kleine bijzonderheden aksentueert. 

Parallel aan deze Italiaanse transavangarde ontwikkelde zich in 
Vlaanderen ook een nieuwe schilderkunst. Deze stijlevolutie is op een 
opmerkelijke manier vertegenwoordigd in de PMMK-kollektie en zal 
n.a.v. de Italiaanse tentoonstelling ook de nodige aandacht krijgen. 

De tentoonstelling brengt tekeningen, schilderijen en grafisch werk 
uit privé-verzamelingen uit binnen- en buitenland van de kunstenaars 
Chia, Clemente, Cucchi en Paladino. Open van 10 tot 18u. — gesloten 
op dinsdag. 

Samenstelling t.s. 

-4Wj 
Wat binnenin knaagt... 

Twee debuten 
groot en klein 

Het zal wel zo zijn dat in een ontluisterde wereld, 
waar het individu in hoge mate op zichzelf terugge
worpen is, weinig ,,hartversterkende" verhalen te 
schrijven zijn. Literatuur weerspiegelt steeds de 
barsten van het leven. ,,Coeur Craquelé" en,,Nacht-
boek van een slapeloze", debuten van twee derti
gers, vormen daarop geen uitzondering. 

GUIDO DEVOS maakt de 
onmogelijke liefde tot 
centraal thema in Coeur 

Craquelé, een verzameling van 
dertien kortverhalen van erg on
gelijk niveau. Tussen het minst 
geïnspireerde verhaal (de stren
ge leraar die door een leerlinge in 
een kompromitterende val wordt 
gelokt uit wraak voor de straf van 
haar vriend) en het meest verras
sende en tegelijk symbolisch 
stukje over twee tieners die uit 
verlegenheid elkaar niet durven 
benaderen, lopen zielige figuren 
elk met hun verhaal. De weinig 
uitgediepte personages blijven 
steken in modderige toestanden 
waaruit zelfs de eerder vlakke stijl 
hen niet kan losmaken. Alleen de 
associatieve stijl van ,,ln naam 
van de beesten" vormt daarop 
een uitzondering. Staat daar ook 
een openbarend zinnetje: ,,lk 
heb genoeg gezwamd en jullie 
zullen wel toe zijn aan wat rut, 
neem ik aan" (72). Het lijkt er 
vaak op. 

Begluren 
Heel anders het debuut van 

Patricia de Martelaere. Zoals de 
goedgekozen titel het zegt, gaat 
het om nachtelijke notities die de 
ik-figuur tijdens de ondraaglijke 
momenten van slapeloosheid 
ruim een jaar lang bijhoudt. Ook 
hier ligt de wereld in scherven. 
Naar buitenuit een goed betaalde 
baan op kantoor, gelukkig ge
trouwd, vijf kinderen, een goede 
gezondheid. Maar binnenin 

Guido Devos: onmogelijke liefde 
als centraal thema. 

knaagt Ie petit homme intérieur 
die het denken en doen van de 
nachtboekschrijver voortdurend 
begluurt als een tweede ik en 
hem geleidelijk aliëneert van al
les. Doorheen de notities kijken 
we achter de schermen van zijn 
geslaagd leven: zijn vrouw die 
van hem weggroeit, de jongste 
zoon die huilt om het lijden van 
dieren maar ongevoeligt blijft 
voor het geweld op mensen, Joris 
die voortdurend hatelijkheden 
bedenkt aan het adres van zijn 
vader. En dan is er de relatie van 
de ik-figuur tot zijn dochter Ca
therine, gehuwd met ,,een man 
die amper jonger is dan /Tc" (11) 

en die hij als vader na haar schei
ding meer dan vaderlijk terug wil 
opnemen. Dan blijkt hoe hij in die 
momenten, en alleen dan, een 
heelheid ervaart. Wat drank en 
kalmeermiddelen hem anders 
moeten geven, overvalt hem nu 
zo maar: ,,een diepe, oceaanstil-
le, bodemloze slaap" {^0^). Wan
neer Catherine evenwel haar ei
gen weg gaat, versnelt het proces 
van aftakeling. Onafwendbaar 
wordt de ik-figuur vroeger reeds 
bedacht: ,,Zal ik me zelf uitbla
zen, om niet uit te branden ?" (85 
en 108). 

Schizofrene wereld 
Op een prangende wijze voert 

de auteur haar lezers mee in de 
schizofrene wereld van een man 
die zichzelf ervaart als een ,,om
hulsel van een kronkelende in
wendigheid" (57). Nachtmerries, 
hallucinante schrikbeelden en 
destruktieve waanbeelden bewe
gen zich symboolgeladen door
heen de nachtboeknotities die 
met een pijnlijke nauwkeurigheid 
de geestelijke ontreddering teke
nen. Even luidt het ,,Neen, leven 
moet je voor abstracte idealen, 
morele waarden, een geloof, een 
overtuiging", maar direkt daarop 
het ontnuchterend alternatief ,,of 
anders voor niets, voor de dwaze 
inhoud van het leven zelf: eten, 
drinken, slapen" (72). Typerend 
is de begeleidende lektuur van de 
ik-figuur: Schopenhauer, Kafka, 
Nietzsche. De kronkelende in
wendigheid beleeft de lezer ook 
in de fragmentarische struktuur 
van het nachtelijk dagboek en 
vooral in de zenuwachtige stijl 
waarin de hoofdfiguur zijn gevoe
lens verwoordt. 

Als pleidooi voor menselijke 
heelheid in een ontwrichte we
reld, houdt Nachtboek van een 
slapeloze je overdag meer dan 
wakker en is het een veelbelo
vend debuut. 

lp-

— Coeur Craquelé. Guido Devos. 
Ultg. Nloba, Antwerpen. 1987, 145 
biz. 
— Nachtboek van een slapeloze. 
Roman. Patricia de Martelaere. 
Ultg. De Clauwaert, Leuven. 1988. 
134 bIz., 495 fr. 

25ste Europeade te Antwerpen 

Het feest van het 
Europa der harten! 

Voor het zilveren jubileum van deze unieke volks
kunstmanifestatie is het ditmaal aan de sinjorenstad 
om duizenden jongeren, komende uit alle landen van 
het Vrije Europa, met haar gekende gastvrijheid te 
herbergen. 

DIT grandioos en sfeervol 
feest van de Europese 
volkskunst wordt inge

richt onder de auspiciën van de 
Vlaamse eksekutieve. 

Vrede, vrijheid en 
volkskunst 

De organisatie berust bij het 
Internationaal Europeadekomi-
tee in samenwerking met de Stad 
Antwerpen en medewerking van 
de Raad van Europese Gemeen
ten, het Davidsfonds, het ANZ, 
de VTB-VAB, de VVKB en de 
BVSE. 

Met als motief Vrede — Vrij
heid — Volkskunst zullen op 28, 
29, 30 en 31 juli a.s. meer dan 

6000 buitenlandse beoefenaars 
van de volkskunst de toeschou
wers een onvergetelijk schouw
spel aanbieden met alle aspekten 
van de Europese volkskunst om. 
volksdansen, volkszang, vende
len, volkssport en volksmuziek. 

Programma 
Enkele hoogtepunten uit het 

programma zijn o.a. op 

Donderdag, 28 juli om 
20U.30, Sportpaleis: Vlaamse 
Volkskunstavond voor een inter
nationaal publiek. 

Vrijdag, 29 juli om 9u. Oefen
terrein Beerschot: Volksspelen 
met de Vlaamse Volkssportcen-
trale en om 14u.30, Sportpaleis: 

Feestelijke openingsmanifestatie 
van de Europeade. Om 20u.30, 
Sportpaleis: Europees Koor- en 
muziektreffen. 

Zaterdag 30 juli vanaf lOu., 
Volkskunstdemonstraties op tal
rijke pleinen en openbare plaat
sen van Groot-Antwerpen. Om 
14U.30, Antwerpen-Centrum 
langsheen de leien; Leysstraat, 
Meir tot Grote Markt: kleurrijke 
feestoptocht met alle deelnemen
de groepen, muziekkapellen, 
vendelzwaaiers, enz. 

Zondag 31 juli om lOu. O.L-
.Vrouw Itatedraal: Katolieke ere 
dienst opgeluisterd door Europe
se koren. Om 14u.30: Europa's 
grootste Volkskunstfeest: De 
25ste Europeade in het Ant
werps Sportpaleis! 

Info: Kaartenverkoop en alle 
inlichtingen: Internationaal Euro-
peadekomitee, Ommeganck-
straat 59, 2018 Antwerpen (lig
ging: Carnotstraat en dan eerste 
straat links, 03/231.26.26). Ope
ningsuren : weekdagen van 9 tot 
12U.30, en van 13u.30 tot 17u. 
Zaterdag gesloten. 
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Twee jeugdboeken 

Wegens sukses verlengd 
Henri Van Daele (Zele 1946) is licentiaat Diploma

tieke, Pers- en Kommunikatiewetenschappen, maar 
heel deze hoop zware bagage heeft hem niet belet 
reeds jong kursiefjes te gaan schrijven. Later begon
nen er ook jeugdboeken uit zijn pen te vloeien, wat 
hem in 1984 zelfs de Staatsprijs voor jeugdliteratuur 
opleverde — die toen aan Cor Ria Leeman zijn neus 
voorbijging. 

JORAN, TOVENAAR MET 
ÉÉN STER is bedoeld om 
te lezen vanaf 10 jaar, al

leen vraag ik me af of je l<inderen 
van deze leeftijd wel een turf van 
238 bladzijden in de maag moet 
splitsen. Maar dat is mijn enige 
bezwaar, want dit ool< nog met de 
prijs van Knokke-Heist bekroon
de boek, is enorm boeiend ge-
scfireven en heeft een spranke
lende (verfrissende) — het lijkt 
wel publiciteit voor prik — origi
naliteit te bieden. Waar gaat het 
nu over? 

Suksesboek 
Joran is reeds drie jaar tove

naarsleerling wanneer de mees
ter sterft — zonder echter enige 
rijkdom te hebben vergaard, want 
het armzalig huisje aan de bos
rand, de koffer, een boek en de 
poes Wuffel zijn zijn enige nala
tenschap aan Joran. Maar je mag 
dan al drie jaar leerling zijn, de 
geheimen van de meester blijken 
pas later en de kombinatie, kof-
fer-boek-poes zijn de sleutel voor 
een deur naar een vreemde we

reld, waar de vreemdste dingen 
gebeuren. Sprookjesachtige din
gen, die steeds een levensles tot 
ondergrond hebben. Het Rijk van 
Drie Jaar Reizen, het land van de 
Dode Spiegels, het Tweelingsrijk, 
alle hebben ze ons iets te zeg
gen. Een sprookje dus voor alle 
leef- en tijden. 

Gregie De Mayer illustreerde in 
zijn bekende stijl en je vraagt je af 
waarom dat nodig is, illustraties 
doden gedeeltelijk de verbeel
ding van het lezende kind. Of zijn 
de tekeningen een toegeving aan 
de beeldkultuur waarin we nu 
leven ? 

Een boek over eenzaamheid 
en vakantie, zoals Alleen op de 
heuvel van Gudrun Mebs (Duitse 
Kinderboekenprijs 1985) zich 
aankondigt, wordt dikwijls veron
dersteld zwaar op de hand te zijn. 
Neen, niet dit boek. Het is soms 
zelfs erg humoristisch, maar bo
ven alles erg gevoelvol (gevoe-
lig?). 

Met op de achtergrond het 

prachtige landschap van Tosca- 1 zon en gelegen op een heuvel, 
ne, zien we Karel en zijn moeder Iedereen die het Zuiden al eens 
hun vakantie doorbrengen in een bezocht weet waarover ik het 
lieflijk huisje, gekoesterd door de | heb. 

Henri von Doele 
Joron, 
tovenaar 
met één ster. 

Tweezaamheid 
Maar mawil Karel niet steeds 

op d'r lip hebben en naar jaarlijk
se gewoonte brengt ze hem dan 
voor enkele dagen naar een va
kantiekamp aan zee, met vrien
delijke Italiaanse kinderen. Karel 
houdt er echter met van, wel van 
de zee en de vriendelijke kinde
ren, maar niet van het feit dat zijn 
moeder hem kwijt wil. Ook dit jaar 
weer. Ze wil enkele dagen alleen 
zijn en wat rondkijken in de naas
te omgeving. Maar waarom tankt 
ze dan haar benzinetank vol? 

Karel komt nooit aan in het 
vakantiekamp, want net vóór de 
ingang besluit hij het voor die 
enkele dagen alleen te proberen. 
Hij gaat terug naar het huisje. Al 
vlug komen de moeilijkheden. 
Eerst is daar het proviand, dan is 
er de angst, angst voor vanalles 
en het meest nog voor een inbre
ker. En dan is er eenzaamheid. 
Maar de redding is nabij in de 
vorm van een kunstschilder uit de 
buurt die hem bevoorraad en te
gelijkertijd zijn eenzaamheid ver
andert in een tweezaamheid. De 
interne monoloog van de eenza
me, over vanalles en nog wat 
nadenkende Karel is wat onge
woon voor een boek van deze 
leeftijd, maar gelukkig zijn er ge
noeg aktie en vaart om dat op te 
vangen. Weer eens in de roos 
voor uitgever Altiora. 

— Joran, tovenaar met één ster. 
Henri Van Daele. Uitg. Davlds-
fonds, Leuven. 238 blz. Paperback 
(genaaid) 395 fr. Tweede druk. 

— Alleen op de heuvel. Gudrun 
Mebs. Ultg. Altiora, Averbode. 101 
blz. Paperback (genaaid), 245 fr. 

Het koekoeksjong van Brigitte Raskin 

Een raar debuut 
Het romandebuut van Brigitte Raskin. Eigenlijk 

veel meer een goed geslaagde dokumentaire dan 
een doordeweekse roman. De schrijfster keert na 
achttien jaren terug naar het kerkhof van Olsene 
(Oost-Vlaanderen), waar ,,Frans Maes" begraven 
ligt onder een ander graf, dat van ene Maurice P. 
1925-1985.,,Hieronder ligt hij," zegt Roger V. plech
tig, alsof hij vermoedt dat het mij wat doet" (blz. 130). 
Natuurlijk, ,,personen en feiten in dit verhaal zijn 
echt, dikwijls zijn hun namen en data fictief." 

Toch biedt het boek veel herkenbare situaties en 
plaatsgesteldheden. En vooral is er, Frans Niemand. 

H ET lijkt een rage maar het 
zal wel louter toeval zijn. 
Elisabeth Marain zette 

de trend in met ,,Rosalie Nie
mand" en Dolores Thijs volgde 
met ,,De jongen van het wolven-
plein". levensverhalen van mar
ginale figuren. Volgens Hubert 
Lampo is er nog geen naam 
gevonden voor het genre. Wel
licht mogen we dergelijke boeken 
vatten onder de benaming tra-
gisch-realisme. 

Primo Levi 
Raskin zet haar roman ,,Het 

koekoeksjong" in met een citaat 
van Primo Levi: ,,Daarentegen 
houd ik het volgende voor een 
opmerkelijk feit: er blijken twee 
duidelijk onderscheiden mensen-
groepen te bestaan, de verlore
nen en de geredden". Frans 
Maes is van in de wieg voorbe
stemd om tot de groep der verlo
renen te behoren. ,,Het lijkt wel 
het begin van een roman, dacht 
ik bij die eerste lectuur, van het 
drama De verkrachte meid, of 
van de burleske Baas mint zijn 
huishoudster, of van het picares
ke Hoerenking Onbemind" (blz. 

9). Frans Maes, het koekoekjong. 
Zijn levensverhaal, dramatisch 
van in het eerste uur tot wanneer 
het op 11 juli 1970 ophoudt langs-
heen de Grote Steenweg te Olse
ne (blz. 127), wordt in dit werk tot 
in de gruwelijkste details uiteen
gerafeld. Brigitte Raskin in de rol 
van Maurice De Wilde? 

IVIaatscliappelijk 
probleem 

De auteur ging op bezoek bij 
,,priester Henri B. om hem uit te 
vragen over zijn beschermeling 
Franns Maes. „Zijn vader was 
een gek in Geel," wierp hij mij toe 
als volgend aanknopingspunt. 
Dat had hij na de dood van f^rans 
vernomen." (blz. 18). 

Het verhaal begint te Leuven, 
waar Brigitte Raskin ongewild in 
vluchtig kontakt kwam met Frans 
Maes. Dat was dan in het roem
ruchte jaar '68. ,,ln de maanden 
dat Frans Maes op en neer zwalp
te tussen Mechelen en Leuven, 
nog dikwijls in Mechelen ging 
uitslapen omdat hij daar de weg 
kende, maar steeds meer in Leu

ven bleef hangen omdat het hem 
daar beviel, verhuisde ik ook naar 
Leuven, in het najaar van 1968." 
(blz. 86). 

Raskin brengt enkele treffende 
bladzijden over deze jaren. En 
vooral dit: ,,Het beviel mij ook in 
Leuven, de studenten wilden de 
maatschappij hervormen maar 
begonnen met zichzelf, emanci
patie was in, maar ik kende de pil 
alleen maar van horen zeggen, 
had niet eens een eigen pick-up 
of radio, ging nog naar de mis in 
de studentenparochie, kon met 
jongens alleen over boeken pra
ten, dacht dat meisjes porren wa
ren in plaats van zichzelf. De 
revolutie liet dan wel op zich 
wachten, ze voltrok zich alvast 
binnenin, niet de maatschappij 
maar onze levens kwamen in een 
stroomversnelling terecht, we 
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werden in ons lijf, ons hart en ons 
hoofd wie we zouden blijven, de 
teerlingen van de persoonlijkheid 
werden geworpen. Althans voor 
wie al eerder hoge ogen had 
gegooid, met een veilige afkomst, 
dank zij een behoorlijke opvoe
ding, of op school. Een vogel 
zonder nest kan niet uitvliegen, 
die is van meet af aan vogelvrij, 
zoals Frans Maes, die geen vader 
had om zich tegen af te zetten en 
geen zus die hem geld toestopte 
als hij te kort kwam." (blz. 87). 

Het koekoeksjong is dan ook 
en vooral het verhaal van een 
harde maatschappelijke analyse. 
Strukturele maatschappelijke 
problemen, zoals we die dagda
gelijks ontmoeten, tussen OCMW 
en tehuis, tussen achterbuurt vol 
rot-op-krotten en gestichten. 

Peppino 
Met toch een snuifje Assepoes

ter. Frans Maes kwam ooit in een 
heus sprookje terecht toen Gazet 
van Antwerpen in het najaar van 
1952 een Peppinofonds oprichtte 
dat moest toelaten een zoektocht 
te organiseren ,,naar een ver
dienstelijke jonen, die echter 
door het lot niet begunstigd werd 
en wiens leven we willen ontwik
kelen in verhouding met de aan
leg en de bekwaamheden die hij 
bezit. De krant was niet aan haar 
proefstuk toe, eerder had ze de 
Eéndagskoninging laten verkie
zen, de meest verdienstelijke 
vrouw van Antwerpen." (blz. 40). 

Peppino was een katolieke 
suksesfilm uit het begin van de 
jaren vijftig en het was naar aan
leiding van het uitkomen van 
deze film dat de Antwerpse krant 
de Peppinoverkiezing had geor
ganiseerd. Het was Pater Jan die 
het Peppino-inschrijvingsformu-
lier had ingevuld voor Frans 
Maes, de latere winnaar van deze 
wedstrijd. De prijzen waren niet 
min voor die tijd: een fiets, een 
boekentas, een fototoestel, een 
grote vierkante doos koekjes Pa-
rein, en nog zoveel meer. Frans 
,,Peppino" Maes blijkt een dank

baar figuur te zijn. ,,Franske 
Maes begreep zijn plicht en sprak 
in allernaam zijn dank uit aan het 
adres van de directie van de Flan-
dria, die deze gezellige avond ter 
ere van hem en zijn vriendjes had 
ingericht, zo besluit de krant haar 
Peppino-actie." (blz. 44). 

Frans Maes zal een ééndag-
sprins blijven. Zijn verdere leven, 
tot Leuven toe, is dat van een 
bendeleven. 

Spook 
Maar vreemd genoeg bleef 

Frans Maes ook na 1970 voortle
ven, zij het enkel en alleen in het 
hoofd en het hart van Raskin. 

,,lk bén als zijn moeder, op 
mijn veertigste moeizaam zwan
ger van dat hondeleven, hij heeft 
zich in mijn hoofd genesteld en ik 
koester hem, hoofdstuk na hoofd
stuk, ik heb er negen gepland. 
Soms walg ik van hem, dat bet
weterig ventje dat de trappen op
kwam in plaats van die ander die 
ik verwachtte." (blz. 102). 

De auteur was op zijn begrafe
nis geweest, toen in 1970, ,,de 
begrafenis van een zwerfkat die 
dood langs de weg lag en door de 
gemeente moest worden opge
ruimd." (blz. 124). ,,Hij klampte 
aan, dat was altijd zo zijn stijl 
geweest, dat koekoeksjong. Als 
ik later die zonnige zomer van 
1970 reconstrueerde, kwam hij 
door mijn versie van de feiten 
spoken, in allerleid gedaanten, 
ook dat was zijn stijl." (blz. 124). 
En:,, Ten slotte besloot ik hem op 
te graven om te weten te komen 
wie hij écht was en zo het spook 
uit mijn hoofd te verbannen." 
(blz. 12'). De konfrontatie met 
Prins Peppino, de man die ze 
slechts even heeft gekend, — 
zelfs nooit maar één hand heeft 
gegeven — is begonnen. Een 
boeiend dokument. 

Lieven Demedts 

— Het koekoeksjong. Brigitte Ras
kin. Uitg. Kritak, 1988. 133 blz., 
495 fr. 
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16 M^ 
Een oud-griffier vertelt 

Ik ben het niet geweest, 
mijnheer de rechter... 

Soms valt het te betreuren dat degelijke dagboe
ken nooit de kans krijgen in boekvorm te verschijnen. 
Dit is beslist het geval met ,,lk ben het niet geweest, 
mijnheer de rechter", het dagboek van een oud-
griffier Adriën Devos (Kortrijk). Gelukkig is er even
wel „Curtricke", het onafhankelijk maandblad voor 
Toerisme en kuituur, dat sedert maart 1988 maande
lijks fragmenten brengt uit dit ongeboren boek. 

EGIN 1987 leek het er 
nochtans op dat het boek 
,,lk ben het niet geweest, 

mijnheer de rechter" zijn weg 
zou vinden nad^ de uitgeverij. 
Adriën Devos ("Kortrijk, 1925), 
die vanaf 1945 op de Kortrijkse 
Rechtbank van Eerste Aanleg te
rechtkwam, eerst als bediende, 
later als griffier bij de korrektione-
le en de burgerlijke rechtbank en 
nog later als griffier bij de Jeugd-
rechtbank, had namelijk het plan 
opgevat in de eerste maanden 
van zijn pensioen zijn dagboek 
over te schrijven in een heus 
boek. 

Leemte 
Er werden twee delen aange

kondigd: ,,Het gerecht(sgebouw) 
te Kortrijk" en „Ik ben het niet 
geweest, mijnheer de rechter.". 

Medio september 1987 moest 
dit boek verschijnen maar de au
teur had evenwel blijkbaar reeds 
van meetaf aan een voorgevoel: 
,, Wanneer het boek om de een of 
andere reden niet kan verschij
nen zal het bedrag dat werd ge
stort volledig maar zonder enige 
schadevergoeding of intrest te
ruggestort worden." Het boek is 
er niet gekomen en dat valt te 
betreuren. Dergelijk werk ver
diende beter want nog meer dan 
het boek zou het ook een tijdsdo-
kument zijn geworden. De leemte 
wordt thans echter enigszins op
gevuld door maandelijkse publi-
katies in het onafhankelijk 
maandblad van Toerisme en Kui
tuur,,Curtr/c/ce". Reeds een drie
tal bijdragen zijn intussen ver
schenen en het mag gezegd dat 
het waarlijke revelerend werk be
treft. 

,,Leeuwke" 
Op veel punten doet het werk 

ons denken aan het recent ver
schenen in WIJ besproken ,,Dag
boek van een scholier" van Alois 
Gerlo. De auteur heeft duidelijk 
een rijkgevuld persoonlijk archief 
en hij weet met kennis van zaken 
hieruit de interessante gegevens 
te puren. Dit is ,,het dagboek van 
een persoon die met de mooiste 
idealen uit een verfoeilijke oorlog 
is gestapt, met de hoop dat de 
vrede een betere of een andere 
wereld zou brengen" (inleiding 
1940-1945). We vernemen heel 
wat over het Kortrijkse kollegele-
ven, ontdekken er de Germaanse 
filoloog Jan Verroken (leraar 
Duits) of principaal Geldhof die 
van meetaf aan een strenge be
slissing had genomen:,,politieke 
kentekens (ook voor politieke 
jeugdbewegingen) mochten niet 
gedragen worden... Allees het 
dragen van een ,,leeuwke" (ge
hechtheid aan Vlaanderen) of 
een ,,kroontje" (trouw aan de 
dinastie) waren toegelaten. 
Kleurlintjes (bikolor of trikolor) 
waren verboden. Ik geloof nu nog 
dat dit een wijze beslissing was 
die veel heeft bijgedragen tot de 
toenmalige schoolvrede onder de 
studenten." (Curtricke, n° 135, 
biz. 41). De auteur heeft het ook 
over de krijgsgerechten: ,,/n een 

sfeer van haat en reaktie kwamen 
er af en toe mensen voor de 
krijgsraad die veroordeeld wer
den maar die later, veel later, 
diep teleurgesteld zouden zeg
gen: ,,lk ben het niet geweest, 
mijnheer de rechter"... hoewel?" 
(Curtricke, n° 135, bIz. 41). 

Griffier 
De auteur verhaalt verder hoe 

hij in februari 1945 griffier zou 

worden bij de Kortrijkse Recht
bank. ,,lk ging dus naar het eksa-
men. Het schrijfmiddel op dat 
moment was pen, pennestok en 
inkt..." (Curtricke, n° 136, bIz. 
56). We krijgen een beeld hoe 
iemand toendertijd tot griffier 
werd benoemd: al bij al waren de 
vragen niet van de poes. Veel 
politieke invloed kwam er toen 
overigens nog niet bij kijken. 

Naast enkele wetenswaardige 
fait-divers (het Kortrijkse ge
rechtsgebouw werd bv. door een 
bombardement in 1944 groten
deels vernield en brandde op 13 
juni 1946 zelfs volledig uit! De 
raming van het nieuwe gebouw 
was 32 miljoen.), is het vooral 
interessant de voetsporen van de 
griffier te volgen. Men leert het 
vaak zo onvolprezen werk van 
deze belangrijke pion uit het ge
rechtelijk gebeuren van dichterbij 
kennen... en appreciëren. 

Adriën Devos schrijft met veel 
respekt over zijn voorgangers 
(o.a. een mooi portret van hoofd
griffier Charles Desloovere), over 
zijn kollega's en over de rechters. 
Hij wijdt zijn lezers in in de gehei
men van de tempel van Vrouwe 
Justiti: een verhaal over ,,gros-
sen" die in Kortrijk ,,expedities in 
uitvoerbare vorm" heten, over 
getekende en ongetekende af
schriften, uittreksel en overtui
gingsstukken (die variëren van 
het mes bij een vechtpartij, een 
vrouwenbroek bij zedenfeiten 
tot... geld en goud bij overvallen), 
over,,wandkasten als ideale ver
blijfplaats van de muizen... die 
aan de kostelijke vondsten knab
belden" (knagend aktueel in 
Dendermonde...), het kollatione-
ren of de ,,vakkenkassen voor de 
korrespondentie met de advoka-
ten" (die men nu In Kortrijk casen 
heet)... 

Benoemingen 
De lezer vindt er tal van beken

de namen terug. Oud-griffier De
vos laat de Kortrijkse Rechtbank 
vanaf 1945 herleven en belooft 
verder: ,,Zo zag de rechtbank er 
uit wanneer ik begon. In de loop 
van deze uitgaven zullen wij af en 
toe eens een interessante figuur 
belichten (het moet gezegd dat er 
soms personen benoemd wer
den, veelal door politieke invloed, 
die het toch minder deden, hetzij 
als mens, hetzij als ambtenaar" 
(Curtricke, n° 137, bIz. 77). 

Een boeiend relaas maar met 
deze spijtige bedenking dat een 
boek dan toch zoveel beter ware 
geweest. Nu blijft de lezer steeds 
weer op zijn maandelijkse honger 
zitten. Het werk van oud-griffier 
Adriën Devos had beter ver
diend! 

Lieven Demedts 

— Curtricke, onafhankelijk maand
blad voor Toerisme en Kuituur. 
Veldstraat 155/2, 8500 Kortrijk. 
Abon. (300 fr./jaar) op rek. 001-
1091159-82 of 385-0522905-41 van 
,,Curtricke". „Ik heb het niet ge
daan, mijnheer de rechter" ver
scheen vanaf n" 135, 15 maart 
1988, 23-e jaargang. 

Johan Ballegeer over Brugse stadhuls 

Schoonheid en mysterie 
Het Brugs stadhuis, gebouwd en verbouwd vanaf 

1376, stond model voor andere gotische soortgeno
ten in de Lage Landen. Straks is het overigens 525 
jaar geleden dat de goede Filips van Bourgondië er 
de eerste Staten-Generaal der Nederlanden bijeen
riep (1464). Tenslotte staan de gevelbeelden terug in 
hun nissen. Zijn er meer redenen nodig om dit 
schepenhuis in het zomers uitstapprogramma op te 
nemen ? 

STADHUIS Brugge" is daar
bij een uitgebreide gids 
van alle aspekten, skelet 

en ingewanden, verleden, bouw
perikelen en huidige (beelden-
)miserie. Johan Ballegeer is ter
zake niet aan zijn proefstuk toe. 

De lezer merkt het onmiddellijk: 
de auteur is verliefd op zijn oud-
Brugge. Zoals een liefhebber van 
Parijs de Sainte Chapelle enkel 
laat bezoeken bij zonnehemel, 
verken je de Brugse Burg niet 
eender hoe en om het even wan

neer. De verschillende facetten 
van duizend jaar Europese bouw
kunst vragen elk om een eigen 
benadering. 

Volmaakte zeven 
Het stadhuis benader je van 

onder de kastanjebomen aan de 
overkant, die net als veel ander 
groen in Brugge 'n kerkelijke in
stelling vervangen, in dit geval de 
oorspronkelijke karolongische 
Sint-Donaas. Doe het wanneer 
de late septemberzon haar roze 
pasteltinten rond de torens weeft. 
Zo wil J. Ballegeer het. (Natuurlijk 
kan je op zo'n laat uur niet meer 
in het stadhuis!) 

De auteur verzorgde deze 

prestige-uitgave uitstekend: foto
beeld en tekst verrijken mekaar 
op evenwichtige en aanspreken
de wijze. J. Ballegeer verleidt de 
lezer tot een tocht in het simbo-
lisch bewustzijn van de schep
pers, houwers, snijders, knapen 
die de zaak bouwden. Tenslotte 
weet de lezer waarom de Cobur-
gers niet in de nissen staan... of 
welke de rol is van de zes dak-
vensterengeltjes. Zij zorgden 
wellicht voor beter geïnspireerde 
raadsbesluiten van de schepe
nen... nooit hadden die engeltjes 
rust. Dan waren er zeven ge
weest. Zeven is immers het cijfer 
van de volmaaktheid en de rust. 
De middeleeuwse voorgangers 
ware in hun aards-hemelse sim-
boolorde niet van humor ge
speend. Ook de twee poorten 
hebben een bijbelse grond. Ze 
zijn niet funktioneel als vandaag 
de dag hoort, respektievelijk in
gang en uitgang. 

Hersenspinsel 
J. Ballegeers beschrijving van 

de binnenkant doet aan een vlot 
verteld kataloog denken. De be
doeling ons in te wijden in de 
diepere roerselen, het hersen
spinsel van de ontwerpers, houdt 
het verhaal levendig. Hier is dan 
wel een licht historisch voorbe
houd op z'n plaats. Men kan de 
auteur volgen in zijn kijk op sim-
bolische betekenissen van ma
ten, figuren, aantallen, verhou
dingen, en in typisch Brugse 
bouwpraktijken. Wanneer dit op 
bepaalde plaatsen geduid wordt 
met inwijdingslegenden, uit het 
XVIIIde eeuwse logeritueel, dat 
wellicht vroegere tradities kompi-
leert, gaat het betoog even de 
mist in. Het belet niet dat je het 
nostalgische en het feeërieke in 
dit boek leest zoals je het in 
Brugge samen proeft. 

IM.C.-Decorte 

— Stadhuis Brugge. Vrijmetse
laarsmotieven, schoonheid en 
mysterie in de Brugse gotiek. Jo
han Ballegeer. Uitg. Den Gulden 
Engel. 96 bIz. 1195 fr. 
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De ondergang van een wielernatie... 

Niets is nog te veel 
De Ronde van Frankrijk eindigt in Parijs en eerder 

mogen geen definitieve besluiten worden getrokken. 
Pas in de Franse hoofdstad zal Pedro Delgado met 
zekerheid kunnen stellen dat hij na Frederico Baha-
montes de eerste Spanjaard is die de gele trui mee 
naar Madns en Segovia (zijn geboorteplaats) brengt. 

AAR vast staat nu al dat 
de Belgen in de vijfenze
ventigste Ronde van 

Frankrijk totaal zijn ten onder ge
gaan Niets hebben zij tot nog toe 
gepresteerd Enkel Eddy Plan-
ckaert heeft in groeps- en tussen-
spurten de schijn proberen te 
redden Een kinderhand is gauw 
gevuld 

Zwart gat... 
Het IS met van vandaag dat 

onze coureurs zelfs geen derde-
rangsrol meer aankunnen in veel
eisende rittenwedstrijden Na 
Merckx en Van Impe is onze 
wielrennerij in een gat zonder 
bodem gevallen Er werden al 
tientallen verklanngen gevonden, 
remedies bedacht, oplossingen 
aangedragen Niets schijnt voor
lopig te helpen De vergelijking 
met Nederland bijvoorbeeld is 
vernietigend We geloven niet dat 
de Hollanders op de fiets meer 
begaafdheden zouden kunnen 
aanwenden Dat is onzin Het 
verschil schuilt hem in de menta
liteit, in de geesten Hollandse 
renners getuigen in alle omstan
digheden van ondernemingszin 
Ze hebben meer lef, een sterk 
ontwikkeld verantwoordelijk
heidsgevoel Ze kunnen lijden en 
afzien Ze zijn vasthoudend en 
moedig in de inspanning, gedul
dig in de voorbereiding Hun dag 
komt vroeg of laat De nederlaag 
van vandaag bavet de kiemen 
voor het sukses van morgen 

BIJ onze ,,cracks" ligt dat an
ders Die schuwen het gevecht 
Niet deelnemen schijnt hen wij
zer dan verliezen Onze coureurs 
komen gewoon met in het stuk 
van deze Tour voor Ze worden m 
het peloton gedoogd Ze vullen 
mee de hotelkamers en verder 
drijven ze de Belgische volgers 
tot wanhoop 

Bonjour tristesse... 
Eddy Merckx kan er nog amper 

lachen Op een wereldkampioen
schap IS een wonder natuurlijk 
nooit helemaal uitgesloten Clau-
dy Criquielion heeft dat al bewe
zen Daarom durven we Eddy en 
zijn WK-selektie aanbevelen een 
kort trainingskamp in Lourdes te 
organiseren Een mens weet 
nooit waarvoor het goed kan zijn 
Van de wielerbond hoeft Merckw 
anders weinig steun te verwach
ten Ondanks ronkende verklarin
gen en schone beloften De orga
nisaties van de jongerenkoersen 
zullen ook in de toekomst met 
gestruktureerd worden Aan de 
chaos zitten immers teveel profij
ten vast En over de profs zwijgen 
we maar liever helemaal Ene 
Vanderaerden beleeft een kata-
strofaal seizoen Daar is meer 
dan pech mee gemoeid Overi
gens vragen we ons af of Post 
nog lang geduld zal blijven uitoe
fenen met zijn ,,vedette" Cri
quielion zegt zelf dat hij zich tach
tig jaar oud voelt En precies dit 

duo werd voor het seizoen aange
wezen om het Belgische peloton 
te leiden, aan te voeren On
waarschijnlijk 

Inmiddels vergroot de druk op 
Hedwig Van Hooydonck De 
Kempenzoon begint langzaam 
aan op een Messias te gelijken 
Het heil wordt nu van hem ver
wacht Al IS Van Hooydonck nog 
jong, moet hij normaal nog een 
paar seizoenen groeien, mag hij 

het gewicht van de koers nu nog 
met dragen Wie zal Van Hooy
donck de komende maanden in 
bescherming nemen"? Hopelijk 
zijn ploegleider Jan Raes die in 
deze Tour toch weer enkele bete
kenisvolle suksessen boekte 

Inmiddels vullen de Belgische 
sportkranten hun kolommen met 
verklaringen van de overjarige 
Lomme Driessens — bij gebrek 
aan andere personaliteiten" — 
en met retro-rubrieken Zo wer
den we nog eens hennnerd aan 
,de peer" van de ongelukkige 

Michel Pollentier die in 1978 op 
AIpe d'Huez bij de dopingkontro-
le een zekere Tourzege verspeel
de Bonjour tristesse, in het he
den en verleden dus 

Fiandnen 

Pedro Delgado, 
een omstreden geletruidrager 

Van aanvaller tot verdediger 

Eric Geboers bijna 
in het geschiedenisboeic 

JEtic Gebo&m is goed op weg om onze eerste 
motorcmsser te worden die wereldtitels verza-
mett m de drie kMegormën: de 125 cc, de 
kwartUter- en de halveiiterktmse. Enkel de 500 
cc ontbreekt voorlopig nog op zijn palmares 
Mmr er zat v&ei moeten misgaan om hem eind 
augustus van de verhoopte triomf ef te houden 

faridl sloeg «ftö ktd srniti$fs 
öQft fe6sbs$8ode sfag Af 

werd h(i door de oms;töftd«gte-
<i$n flmk gehofpen Oave 
Thorpe, zi|fi aartsrtvMt, viel 
ttjdons de jratflingsrrtten uit 
Tïiet een steutslbeeRbreuk 
DaméOQf kon de timburger m 

de WK-stand achtentwinttg 
punten üitlopetj en zonder on
gelukken zal gflo die voor 
sprong zeker met meer prsjs 
gevefi. Zodat het gescfriede-
nmüi00k al op^n bgt en Ertc 
eigeriltjK nog enkel ztjn hand 
lekemng onder het verhaal 
dient te plaatsen 

Geboers ŝ anders wet een 
u l̂zonderfejk karïipioen Ht} 
ctos&t met h0t hatv aanval-
lend en spektakulair Hij ztet 
riOOti om, gaat door en beroert 
de verbeetdtfig van hel pu 
bliek Tutmelpertes vormen 
een vast or»derdee1 van zijn 
repertorium waardoor hij vaak 
vanuit verloren positie kan te 
rugkomen Het hoort alle 
maal bfj zijn rijstijl zijn tempe 
rament en zijn m het milteu 
zeer bewonderde brio Toch 
schiint GeOoers met de jaren 
voorzichtiger te worden Wan 
neer nodig njdt hij defensief 
sprokkelt hij WK punten Zo m 
Lichtenvoorde waar de presia-
tiedruk plots veel zwaarder 
werd Geboers en Thorpe nj 
den immers beiden voor Hon 

da Door het uitvallen van 
laatstgenoemde kwamen de 
fabrieksbe langen uitsluitend 
bij Geboers te liggen Het 
mocht ntet misgaan He! ging 
met mis Geboers is dmdeijjk 
volwast-pner njper geworden 
Daarom durven we voorspel
len dat er normaliter nog meer 
wereldtitels zullen volgen 

In Nederland presteerden 
nog andere landgenoten 
sterk De Vlaamse motorcros 
sers rukken weer massaal op 
Jacky Martens Oirk Geukens 
Jo Martens en Andre Vromans 
klasseerden zich everveens 
binnen de eerste tien Het was 
lang geleden dat we nog zo n 
totaalsukses mochten mee 
maken 

De geschiedenis herhaalt zich 

Frans voetbal 
op nieuwe wegen? 

Indien U het nog niet moest weten: voor het 
voetbal bestaan er geen seizoenen meer. Vorig 
weekend begon de Franse kompetitie. Midden de 
Ronde van Frankrijk. De Franse topklubs kunnen het 
met lang zonder inkomsten stellen. Vandaar. 

HET IS met onze gewoonte 
aandacht te besteden 
aan de voetbalgebeurte

nissen beneden Quievrain Maar 
soms bestaat daar reden toe Het 
Franse voetbal poogt zichzelf te 
vernieuwen 

Euforie 
De alarmklok luidt nog met 

maar de bondsbestuurders heb
ben het touw al wel vast Vorig 
seizoen liepen de toeschouwers
aantallen snel en spektakulair^e-
rug De spelkwaliteit ging zien
derogen achteruit De spelverru-
wing was algemeen En sponsors 
en plaatselijke overheden begon 
nen zich vragen te stellen Waar 
moest het met het voetbal naar 
toe'' 

Voor een goed begrip na de 
overwinning m het in eigen land 
georganiseerde Europees kam

pioenschap van 1984 leefden de 
Franse klubs enkele jaren in de 
euforie Ze waanden zichzelf de 
besten verkondigden dit zonder 
schroom vonden kapitaalkrachti
ge sponsors (type Borelli en Ta-
pie) en aten (of vraten) schaamte
loos miljoenen uit de ruif van 
gemeentelijke en stedelijke over
heden The sky was the limit 

Het verhaal was met nieuw 
Het was elders al verteld en een 
nieuw slot heeft voorlopig nog 
niemand bedacht Want wat is er 
intussen gebeurd"? De suksessen 
van de nationale ploeg en Michel 
Platini werden met bevestigd in 
de Europese klubkompetities De 
trainers en klubbstuurders rea
geerden met hun kenmerkende 
realisme defensief en hard voet
bal De scheidsrechters werden 
verplicht de tolerantiegrenzen te 
verleggen De spelreglementen 
werden ,.geïnterpreteerd" Het 
publiek reageerd (voorspelbaar) 

boerenslim het bleef weg Net 
als de resultaten Want Frank
rijk mocht in Duitsland met eens 
zijn eigen titel verdedigen 

Wat moet nu redding brengen'' 
Het herstel van het scheidsrech-
terlijk gezag (twee gele kaarten 
volstaan om een zondag ge
schorst te worden), aanvallend 
voetbal (een overwinning levert 
voortaan drie punten op zoals in 
Engeland) en betere budget-
kontrole Want ondanks de on
waarschijnlijke en ongezonde 

subsidiering vanwege de over
heid leven veel klubs op de rand 
van de financiële afgrond Ook 
dat IS met nieuw geef ze een 
miljoen en ze komen tekort geef 
ze honderd miljoen en ze komen 
nog (of ,,zeker") tekort 

Scifo 
De start was met mis veel volk 

en meerdere behoorlijke partijen 
Het kan dus allemaal Het is puur 
een kwestie van mentaliteit Uit
blinker op de eerste speeldag 
was Enzo Scifo Een uitstekende 
partij en twee goals voor Bor
deaux Wat een geluk dat de 
Italiaanse Waal van Anderlecht 
en Inter Milaan destijds in Mexiko 
door de nationale verslaggever 
met echt werd doodgeschoten 
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Vf/^t 
Het VU-Paitijbestuur deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 
maandag Wjulij.l., heeft algemeen voorzitter Jaak 
Gabriels volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers... 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
betuigde haar akkoord met het wets
ontwerp tot wijziging van de bijzonde
re wet van 8 augustus 1980, zoals dit 
uiteindelijk zal ingediend worden in 
de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers. 

Gelukwensen *• 
Toch meent het Partijbestuur erop 

te moeten wijzen dat naar aanleiding 
van de overdracht van bevoegdheden 
inzake ekonomische aangelegenhe
den — ten gevolge van het advies van 
de Raad van State — in de eerste 
instantie toegewezen bevoegdheden 
zuilen zijn. In het besef dat dit op het 
veld weinig verschil maakt wil de 
Volksunie dat tijdens het najaar de 
grondwettelijke obstakels opgeruimd 
worden, zodat de bevoegdheden van 
Gewesten en Gemeenschappen dui
delijk eigen bevoegdheden worden, 
in alle volheid en met alle konsekwen-
ties. 

Overigens wil het Partijbestuur van 
de Volksunie zijn ministers gelukwen
sen met de volgehouden strijd om 
reeds in deze fase een maksimale 
bevoegdheidsoverdracht te verwe
zenlijken. Zij roept de Vlaamse kui
tuur- en strijdverenigingen op, er 
nauwgezet over te waken dat tijdens 
de parlementaire behandeling geen 
afbreuk wordt gedaan aan deze 
grootse operatie. In geen geval mag 
deze onder druk van unitaristen en 
minimalisten — binnen en buiten de 
huidige koalitie — op welk terrein dan 
ook afgezwakt of uitgehold worden. 

Afgewezen eis 
Verder handelde het Partijbestuur 

van de Volksunie over het wetsont
werp met betrekking tot de gemeen
ten met bijzonder taaistatuut. Dit ont
werp bevat inderdaad een voor en 
een tegen voor elke gemeenschap. 
Uitdrukkelijk wil de Volksunie zich 
afzetten tegen het voorstel van de 
franskiljonse burgemeesters van vijf 
Vlaams-Brabantse randgemeenten. 

Dit voorstel zou de balans volledig 
doen overslaan in franstalige richtin
gen. De evenredige samenstelling 
van de schepenkolleges en inzonder
heid de overheveling van de gewone 
administratieve voogdij zijn voor de 
Volksunie essentieel. Zij moeten de 
Vlaamse Gemeenschap toelaten defi
nitief de defensieve periode af te 
sluiten, en zelfbewust en kordaat te 
ijveren voor de volledige integratie 
van deze gemeenten in het Vlaams 
Gewest. Het verbaast de Volksunie 
dan ook dat CVP-senator Chabert 
zich liet gebruiken als vaandeldrager 
voor deze franskiljonse eis. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
zet zich krachtdadig af tegen verkla
ringen van vooraanstaande franstali
ge politici. Al zou het volstaan enkele 
woorden Nederlands te stamelen om 
als burgemeester in een Vlaamse 
gemeente benoemd te worden. De 
Raad van State heeft in haar arrest 
duidelijk te kennen gegeven dat Hap
part geen Nederlands kent. Daarom 
kan betrokkene, konform het regeer

akkoord, niet in aanmerking komen, 
noch voor het burgemeesterschap, 
noch voor het plaatsvervangend bur
gemeesterschap. Hierover kan geen 
enkele twijfel bestaan. 

Fiskale hervorming 
Tot slot verheugde het Partijbe

stuur van de Volksunie zich over de 
geplande fiskale hervorming. Einde
lijk wordt de daad bij het woord ge
voegd. (Wat voor anderen, zoals de 
PVV, enkel elektoraal opbod was). In 
het bijzonder moet het gezinsvriende
lijk karakter en de sociaal-rechtvaar
dige spreiding van de geplande her
vorming worden beklemtoond. 

Aan te stippen voor het Vlaamse 
bedrijfsleven zijn zonder enige twijfel 
het gunstig fiskaal regime voor het 
wetenschappelijk onderzoek, alsook 
het gedeeltelijk behoud van de inves
teringsaftrek, welke de vorige CVP-
PVV-regering totaal wilde afschaffen. 
Reeds tijdens de onderhandelingen 
heeft de Volksunie hier zeer sterk op 
aangedrongen. 

Bovenal moet opgemerkt dat deze 
hervorming geen bijkomende begro-
tingslasten zal meebrengen. 

De kostprijs van 89 miljard fr. zal 
overigens op een rechtvaardige, 
evenwichtige en konkrete wijze gere-
kupereerd worden. Met de terugver-
dien-effekten wordt terecht geen re
kening gehouden, (wat de PVV wel 
doet). Mochten zij zich toch voor
doen, dan kunnen zij de begrotingssi
tuatie enkel de zo noodzakelijke bijko
mende baat brengen. Voor de Volks
unie is deze hervorming geen eind
punt. Na de echte besparingsrond 
kunnen verdere en fundamentele 
stappen worden gezet naar een nog 
meer afdoende vermindering van de 
belastingsdruk. 

Een brochure-reeks 

Gemeentebeleid 
In de praktijk 

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverltiezingen 
namen vijf partners het initiatief om samen te werl<en aan de 
publil<atie van een reel<s brochures over diverse, uiteenlopende 
thema's van het gemeentelijk beleid. Naast de Wakkere Burger, de 
Vereniging van Belgische Steden en Gementen, de Gemeen
schapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelij
ke Ordening, Uitgeverij Kluwer en het Gemeentekrediet, sloot ook 
de Koning Boudewijnstichting zich bij een aantal deelinitiatieven 
aan. 

De reeks Gemeentebeleid in de 
pral<ti]l< bestaat uit negentien boek
jes, waarin telkens een goed afgeba
kend thema (milieu, onderwijs, in
spraak, financiën, . ) op een prakti
sche manier wordt toegelicht. 

Inspiratiebron 
De lezer krijt meteen heel wat ak-

tuele basisinformatie en dit zowel 
over de werking van de gemeentelijke 
diensten en instellingen, als wettelij
ke informatie en beleidsinformatie. 
Vooral de suggesties in verband met 
mogelijke beleidsmaatregelen en -ini
tiatieven zullen voor velen een dank
bare inspiratiebron vormen 

Kortom, een met te missen reeks, 
die daarenboven beantwoordt aan de 
konsument-vriendelijke idee waarbij 
maximale informatie tegen minimale 
kostprijs wordt aangeboden. 

Verkeersbeleid 
Diverse studios tonen aan dat de 

Vlaamse gemeenten in toenemende 
mate belang hechten aan de ver-

keersleefbaarheid. Toch brengen 
maar weinig besturen de gepaste 
maatregelen in de praktijk. Gemeen
telijk verkeersbeleid is immers meer 
dan fietspaden, éénrichtingsverkeer 
en blauwe zones. Maatregelen zoals 
het verminderen van rijbaanbreedte, 
het invoren van lage snelheidsregi
mes en infrastrukturele maatregelen 
blijven laag scoren in de gemeentelij
ke verkeerspraktijk. 

Een van de oorzaken hiervan is dat 
de gemeenten onvoldoende kennis 
en inicht ter beschikking hebben om 
een volwaardig verkeersbeleid te ont
wikkelen. 

Onder redaktie van de Vlaamse 
Stlcl^tlngs Verl<eersl<unde en de vzw 
Langzaam l̂ er/ceer brengt de brochu
re ,,Verkeer" uit bovengenoemde 
reeks een oplossing op tal van vra
gen, wat met de reglementenng be
treffende verkeersdrempels, wooner
ven, speelstraten, ...? Welk zijn de 
wettelijke mogelijkheden'? Wat met 
de financièle middelen? 

Werkaanbieding 
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen vzw, een sociaal kulture-

le vereniging, zoekt een licentiate politieke en sociale wetenschappen 
(M/V) voor een halftijdse betrekking als TWW van 01.08 88 tot 31.12 88, 
verlenging mogelijk 

Kandidaturen indienen voor 25 juli 1988 Inlichtingen: 091/23.38.83 

De auteurs zijn ervan overtuigd dat 
het gemeentelijk verkeersbeleid op 
korte termijn op hoger niveau kan 
worden getild. Dit zowel naar inhoud 
als wat de aanwending van over
heidsmanagement in deze sektor be
treft. 

Ontwikkelingsladder 
Centraal in de publlkatie staat het 

koncept van de ontwikl<eiingsladder. 
Deze geeft de verschillende ontwik
kelingsstadia aan die een gemeente
lijk verkeersbeleid noodzakelijkerwijs 
dient door te maken. Elke gemeente 
zal zich ongetwijfeld in deze ontwik
kelingsladder herkennen. 

De uitbouw van een nieuw ver-
keerskoncept als antwoord op de ver
dere ontwikkeling van steden en dor
pen tot verblijfsgebied wordt hoe dan 
ook één van de grote uitdagingen 
voor de toekomst. Elke gemeente zal 
hierbij dan ook zijn verantwoordelijk
heid dienen op te nemen. 

De publlkatie ,.Verkeer" geeft hier
toe een eerste gedokumenteerde en 
geargumenteerde aanzet 

In bijlage is een lijst met aanbevo
len literatuur en beschikbaar vor
mingsmateriaal opgenomen. Daar
naast vindt de lezer er ook een ruime 
adressenlijst van de openbare bestu
ren en private organisaties in de sek
tor verkeer 

— Gemeentebeleid in de praktijk: 
5. Verkeer. Uitg. Kluwers, 77 biz., 
295 fr. Kan ook besteld worden bij 
de Vlaamse Stichting Verkeerskun
de, Vaartstraat 124 te 3000 Leuven 
(016/23.94.65). 

, 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 f ie tsen, de ontspanning en 
het plezier, maar hoofdzaak blijft de IJzerbedevaart zelf. 
De Idealen van de Vlaamse f rontso ldaten uit de eerste 
wereldoorlog, ,.zelfbestuur" en ,,nooit meer oorlog" z i jn 
voor ons nog alt i jd branden aktueel. 

Dit jaar organiseert V U J O de 12de vredesfietseling. 

Wens je er bij te z i j n? Neem dan even kontakt op met 
het nationaal sekretariaat van VUJO, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel, 02 /219.49 .30 (vragen naar Ward Robert). 
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Vlaams, groen en op... mensenmaat 

VU-Meise stelde lijst en programma voor 
Door de afdeling werd Vic Anciaux als peter gevraagd om de 

Volksunielijst van Meise voor 9 oktober aan de pers voor te 
stellen. Dat gebeurde op donderdag 14 juli. Vic Anciaux schetste 
in een inleidende rede de plaats van Meise in de kring van Vlaamse 
gemeenten rond Brussel, de hoofdstad van de Vlaamse Gemeen
schap, waarin we blijven geloven! 

Daarna prees hij de grote verdien
sten van een aantal mensen die zeer 
aktief waren in de voorbije 6 jaren. 

Dat waren Frans Kerremans, burge
meester en lijsttrekker voor 9 oktober, 
vervolgens Noël Catry, schepen van 
Financiën en Onderwijs, die om ge
zondheidsredenen niet meer opkomt 
en tenslotte Herwig Cornells, 3 jaar 
voorzitter van de VZW Sport- en Re

creatie en 3 jaar OCMW-voorzitter, 
die de 2de plaats op de lijst inneemt. 

Op mensenmaat... 
De uittredende gemeenteraadsle

den Kris de Mars, Maurice Passchyn 
en Roel Van der Stighelen komen 
voor op de 3de, 24ste en 25ste plaats. 
De huidige VU-fraktieleider Van der 
Stighelen bezet dus als lijstduwer de 
laatste plaats. 

De nieuwe kandidaten zijn Jef Ver-
besselt (4), Frieda Lissens-Vergaelen 
(5), Eddy De Smedt (7), Leo Van den 
Brande (10), Mare de Canniere (11), 
Stefaan Van de Weyer (14) Andre 
Hubrechsen (16), Wauter Jannes 
(17), Freddy Janssens (18), Jean Pier
re Verbruggen (19), Willy Van Roy 
(20), Paul Wellens (21), Adele Celis 
(22) en de alomgekende rolstoelge
bruiker Jean Marie De Roovere (23) 

De kandidaten die een tweede 
maal op onze lijst voorkomen zijn de 
afdelingsvoorzitter Jaak Wouters (6), 
de penningmeester Wilfried Roelens 
(8), Suzanne Verbaanderd-Paes-
mans (9), Frans Steylemans (12), 

Emiel De Valck (13) en Mana Putte-
mans-Moernaut (15) 

Door burgemeester Kerremans 
werd uitvoerig gewezen op de vele 
verwezenlijkingen van het gemeente
bestuur, dat duidelijk een VU-stempel 
droeg. Noél Catry wenste veel sukses 
aan alle kandidaten 

Het Volksunieprogramma behelst 
11 punten samen te vatten onder de 
noemer ,.Vlaams, Groen en op... 
mensenmaat". In een aangename 
sfeer verliep en eindigde deze voor
stelling van de 25 kandidaten van 
Volksunie Meise-Wolvertem-Oppem 
voor de gemeenteverkiezingen van 9 
oktober. 

M.P. 

BRABANT 
JULI 
24 LEUVEN: Dosfelkring Leuven 
bezoekt kasteel van Valduc en opgra
vingen Cistercienzerabdij Hamme-
Mille Afspraak om 14u. op parking 
voor station te Leuven. 

AUGUSTUS 
13 MECHELEN: Fietszoektocht 
,,Zenne Zuiver Water" met VUJO-
Mechelen. Org . vzw Uylenspiegei. 
Vertrek om 10u te Biesblokstraat Me-
chelen-Battel. Info + inschrijving 
vóór 11/8 op 015/21.60.31 na 19u. 
(Rudi Antoon). 

In Machelen-Dlegem dansten 
en klauwden de leeuwen! 

Meer dan 500 toeschouwers op het Guldensporenfeest, georga
niseerd door het gemeentebestuur, in het fraaie historisch kader 
van de Margatorens in Diegem. 

Naast de medewerking van de 
plaatselijke verenigingen Ste.Cecilia, 
Gevaertkring en Jasmijn, bracht 
kunstgroep Incar uit Lebbeke een 
schitterend schouwspel ten tonele. 
De opvoering van Odysee, een uur 
ononderbroken choreografische sce
nes, de ene al mooier en ontroeren
der dan de andere, hield alle aanwezi
gen in de ban. 

Na de pauze sprak vice-eerste-mi-
nister Hugo Schiltz de feestrede uit. 
Schiltz beluisteren blijft voor elke 
rechtgeaarde Vlaming een belerend 
en hartverwarmend iets. Het enthou
siaste applaus van de toehoorders 
bewees dat de Machelaars, in tegen-

Hugo Schiltz sprak de feestrede 
uit. 

De Guldensporenviering te Machelen was een kleurrijk spektakel. 

stelling tot neo-unitans Wathelet (die 
bij Schiltz' woorden zijn hart vast
hield) hun beide handen gebruikten 
om onze vice-premier geestdriftig toe 
te juichen. 

Na de feestrede nog een speciaal 
11 juli-optreden van Incar. Vier sce
nes: Vrede, Brussel, Ontvoogding en 
een spetterende voorbereiding voor 
de door alle aanwezigen uit volle 
borst meegezongen Vlaamse Leeuw. 

Nadien, tijdens de receptie in het 
Kultureel Centrum, aangeboden door 
het gemeentebestuur, werd bij schui
mend gerstenat nog lang over dit 
uitermate geslaagd feest voor alle 
Vlamingen nagekaart. 

TVW 
(foto's: Erwin Van De Ryck) 

ZO€K6EgC 

Een 2-talige, 28-jarige 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. 

I 1 21-jarige sekretaresse zoekt kan
toor- of onthaalwerk te Brussel of 
omgeving. Voor info: volksvertegen
woordiger Daan Vervaet, tel. 02/ 
519 86.94. 

I 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. 

Zakdoek organiseert de 2de Vilvoordse Kroegentocht 

De Ronde van Vilvoorde 
Vorig jaar organiseerde de vzw Zakdoek de ,,1ste Vilvoordse 

Kroegentocht". 
Tien drankgelegenheden en niet minder dan zeven muziekgroe

pen verleenden enthousiast hun medewerking. 
De reakties van de muzikanten, de café-uitbaters en van het 

publiek waren unaniem lovend. Het was duidelijk dat iedereen op 
een tweede uitgave aanstuurde. 

Geruime tijd geleden is Zakdoek 
dan ook vol geestdrift gestart met de 
voorbereiding van de ,,2de Vilvoord
se Kroegentoch". Zakdoek kan dit 
jaar rekenen op de steun en de hulp 
van de vzw Goevolk, die het voorbije 
seizoen met sukses een reeks optre
dens organiseerde m de Gnmberse 
,,Tommemolen". Onze vrienden van 
Goevolk zijn specialisten op het ter
rein van de volksmuziek en de jazz! 

De ,,2de Vilvoordse Kroegentocht" 
gaat door op zaterdag 10 september 
vanaf 17 uur. 

Programma 
Met de programmatie zijn we zo 

goed als rond. Wij houden er dan ook 
aan U als eersten de namen toe te 
vertrouwen van de muziekgroepen, 

waarvan nu al vast staat dat ze op 10 
september van de partij zijn: 

Smoketown Strut is een rasechte 
bluegrassformatie. Bluegrass is de 
meest pure vorm van countrymuziek, 
akoestisch gespeeld op banjo, man
doline, gitaar en bas. Dit viertal bouw
de zich de jongste jaren een stevige 
reputatie op: vier langspeelplaten, di
verse toernees door Europa, verschil
lende radio- en televisieoptredens be
wijzen dit afdoende. 

De Piotto's zijn nu reeds een leven
de legende geworden Deze zigeu
ners zijn geboren met de muziek in 
het bloed. Eén noot lezen kunnen ze 
niet, maar dat hindert niet: hun virtuo
siteit, hun typische zigeunerklanken 
en hun liefde voor traditie, maken dat 
ze zeker de moeite van het beluiste

ren waard zijn. Het hoeft nauwelijks 
gezegd dat Django Reinhardt hun 
grote voorbeeld is! 

Peper en Zout is een gloednieuwe 
Vilvoordse groep. Deze jongens uis 
Houtem zullen op 10 september de 
vuurproef doorstaan. Ze zullen het 
publiek met swingende old-time, 
dixie- en andere deuntjes verstrooien. 
Wij zijn bijzonder blij met deze Vil
voordse primeur te kunnen uitpak
ken! 

Het Brabants Volksorkest treedt als 
sinds 1978 op in binnen- en buiten
land. Het orkest maakte reeds een 
vijftal langspeelplaten Ze, alle negen 
voortreffelijke muzikanten, spelen in
strumentale, traditionele volksmuziek 
uit Brabant en andere Vlaamse ge
westen 

Zakdoek dan, de gastheren. Onge-
kompliceerde, tijdloze muziek voor 
jong en oud. Recht voor de raap, uit 
het hart en uit de maag, flitsend en 
fris. Dat IS voor dit olijk viertal volks
muziek, meer met' 

Zo u meer inlichtinen wenst kan U 
steeds terecht bij Tom Serkeyn, Dam-
straat 128, 1800 Vilvoorde, tel.: 02/ 
252.17.00. 

Kortenberg viert 

Goud voor Fons en Fanny 
Op 25 juni 1988 vierden Fons en 

Fanny Noppen-Van Erps hun Gouden 
Huwelijksjubileum in Kortenberg 

Pastoor Gijsbrechts en pater Van 
Campenhout leidden de eucharistie
viering, een meerstemmige mis van 
Armand Preud'homme, opgeluisterd 
door het Vlaams gemengd koor van 
Leuven met Jan Vermeylen als orge
list en Maurits Fannes als dirigent 

Samen met de kinderen, kleinkin
deren en een zéér talrijke groep van 
familie en vrienden waren Fons en 
Fanny getuige van de liefde en de 
vriendschap. 

De Volksunieafdeling van Korten

berg wenst Fons en Fanny van nane 
veel geluk met hun 50 jaar huwelijk en 
hoopt dat ZIJ nog vele jaren in een 
goede gezondheid samen gelukkig 
mogen zijn De inzet van Fons voor 
de Vlaamse Ziekenkas was alom ge
kend; de werkkracht als bestuurslid 
in de Volksunieafdeling en zijn man
daat als raadslid bij het OCMW is voor 
allen een voorbeeld. 

Als gevolg van een zware val op 5 
juli, precies de dag dat zij 50 jaar 
gehuwd waren, is Fanny opgenomen 
in een kliniek te Veurne. Wij wensen 
haar een spoedig herstel toe en ho
pen dat ZIJ vlug terug zal zijn in 
Kortenberg 

DIest naar DIksmuide 
Op zondag 28 augustus 1988 gaat 

de 61ste IJzerbedevaart door met als 
thema- ,,Vlaanderen m wijk en we
reld". Ook Diest zal opnieuw aanwe
zig zijn 

Inlichtingen autobusreis 
Vertrek: Molenstede kerk: 7u.; 

Diest Grote Markt 7u.10, Bekkevoort 
gemeentehuis 7u.20 (oponthoud on
derweg te bepalen). 

Thuiskomst: 19u. 
Reissom- volwassenen 300 fr., kin

deren minder dan 14j. 150 fr. (minder 
dan 7 jaar gratis). 

Inschrijving kan tot en met 23 
augustus. 

Herman Brems, Kerkstraat 21, 
3295 Schaffen (013/31.19.04) 

Lamme Goedzak, Grote Markt 9, 
3290 Diest (013/31.40.89) 

André Peeters, Diesterestraat 73, 
3294 Molenstede (013/31.14.86) 

Roel Baets, Staatsbaan 96, 3260 
Bekkevoort (013/33.68.83) 

Koordinatie: M. Sels, Parklaan 5, 
3290 Diesl (013/31 23.66). 

De Kauwberg te Ukkel bezocht 
Zondag 26juni].l. bractit staatssekretaris Jef Valkeniers een bezoek aan tiet 

natuurgebied van de Kauwberg (55 fia) te Ukkel, in gezelschap van kabinetsad
viseur J. Deblander die zelf voorzitter is van de milieuvereniging Zenne en 
Zoniën en dit gebied door en door kent. 

Aan de inrictiters van de milieudagen werd volle steun toegezegd. Vooral het 
bezoek aan de staatssekretaris werd zeer gewaardeerd. Op bijgaande foto zien 
we, naast de inrichters, de staatssekretaris en kabinetsadviseur Deblander, 
ook VU-bestuurslid Jan Vanderhaegen uit Ukkel. 

21 JULI 1988 



«•P « p w mmmmm im 

20 M$ 
Toestand alarmerend 

Volksunie vraagt doorlichting OCiVIW-NInove 
Op 14 juli j . l . besprak de OCMW-raad van Ninove de rekeningen 

van het OCIMW voor het voorbije jaar 1987 en de eerste begro
tingswijziging op de begroting 1988. 

De voorgelegde cijfers zijn in menig opzicht ronduit alarmerend 
te noemen. 

1 De gewone rekeningen ontvang
sten/uitgaven sluiten met een tekort 
voor het eigen boekjaar van 
7 789 629 fr 

2 BIJ gebrek aan thesauriemoge-
lijkheden werden geboekte rekenin
gen voor een totaal bedrag van 
18 177 860 fr voor betaling doorge
schoven naar 1988 Dit betekent kon-
kreet dat heel wat leveranciers, waar
onder veel Ninoofse middenstanders 
ettelijke maanden op hun geld moe
ten wachten 

3 BIJ gebrek aan liquiditeiten 
moest door het OCMW voor het eerst 
een krediet geopend worden Deze 
rekening toont een nadelig saldo van 
5 874 330 fr , met als gevolg dat 
162 000 fr aan interesten betaald 
moest worden 

Begrotingswijziging 
Aangezien de financiële toestand 

momenteel ronduit benard is, en aan
gezien de begroting voor 1988 met 
realistisch opgesteld werd (met de 
gemeenteraadsverkiezingen in het 
vooruitzicht') diende de OCMW-raad 
zich op dezelfde vergadering uit te 
spreken over een eerste begrotings
wijziging 

Deze begrotingswijziging dringt 
zich op, wil men vermijden dat de 
uitbetaling van het personeel m sep-
tember-oktober m het gedrang komt 
en bevestigt duidelijk de alarmerende 
financiële situatie van het OCMW-
Ninove 

— Voor 1988 wordt nu een bijko
mende tussenkomst van de gemeen
te gevraagd van maar liefst 
30 805 724 fr Dit brengt de totale 
tussenkomst (of tekort) van de ge
meente voor 1988 op 54 482 724 fr 
(tegenover 32 196 000 fr in 1987 en 
16 000 000 fr in 1983) 

Rekening houdend met de voor 
1988 eenmalige toelage van 
25 000 000 fr (voor het afstaan van 
de OCMW-hospitaalbedden aan de 
H Hartenklmiek) en rekening hou

dend met een mali van 7 789 629 fr 
voor de rekeningen van 1987, kan 
men nu reeds stellen dat de gemeen
te Ninove in 1989 minstens 
87 272 353 fr zal moeten bijpassen 

— Op dit ogenblik is het krediet dat 
einde 1987 5 874 330 fr bedroeg 
reeds opgelopen tot + 18 000 000 fr 

— Om toch maar, gezien de aan
staande gemeenteraadsverkiezin
gen, de leveranciers te kunnen beta
len, werd eveneens beslist bij het 
Gemeentekrediet een bijkomende le
ning aan te gaan van 25 000 000 fr 
met als dekking de toelage van de H 

Hartenklmiek voor de afgestane hos-
pitaalbedden Een kleine rekensom 
leert ons vlug dat de te betalen intres
ten voor deze lening en het open
staande krediet van 18 000 000 fr 
rond het 1 000 000 fr zal liggen Som 
die in de uitgaven voor dit jaar nog 
met IS opgenomen 

— De Rijksdienst voor Sociale 
Voorzorg kwam tot de bevinding dat 
het Ninoofse OCMW ten onrecht be
toelaagd werd voor 18 V-bedden die 
wel herkend waren door de Vlaamse 
Overheid maar met door de betrok
ken nationale diensten (die de beta
ling doen) 

De eerste terugvordering gaan tot 
1983 en bedragen reeds 17 000 000 
fr De berekemngenn vanaf 1984 zijn 

nog met voltooid, doch een totaal 
bedrag van 50 000 000 fr terugbeta
lingen door het OCMW is met onwaar 
schijnlijk! 

Om tijd te winnen, diende het 
OCMW klacht in bij de Raad van 
State De put wordt bijgevolg steeds 
dieper 

Doorlichting 
De Volksunie stelt vast dat 
1 de bijpassing door de gemeente, 

m a w door de belastingbetaler, ge
stegen IS van 16 000 000 fr in 1983 
naar 54 482 724 fr in 1988 en naar 
minstens 87 272 353 fr zal stijgen m 
1989 

2 het personeelsbestand de laat
ste 5 jaar met ongeveer dertig eenhe
den IS toegenomen. 

3 de dienstverlening naar de hulp
behoevende bevolkingsgroepen toe 
hoegenaamd met in dezelfde verhou
ding meegroeide, 

4 er daarenboven een wachtlijst 
van meer dan 50 personen bestaat 
voor opname in onze bejaardentehui
zen en RVT-diensten 

De Volksunie vraagt dan ook met 
aandrag een onderzoek naar en een 
doorlichting van de werking van het 
OCMW door de betrokken voogdij
overheid, in case het gemeentebe
stuur dat al die tijd gedaan heeft of 
zijn neus bloedt 

Willy De Saeger 
Voorzitter VU-Ninove 

OCMW-lid 

Met senator Walter Peeters op kop: 

Beresterke VU-liJst in Hamme 
Zopas maakte de Volksunie van Hamme-Moerzeke-St.Anna en 

Zogge bekend met welke lijst zij de s tembusslag van 9 oktober 
tegemoet gaan. 

Senator Walter Peeters trekt de lijst. Er werd ruime aandacht 
besteed aan verjoning en vernieuwing. 

De samenstelling van de lijst toont 
aan dat men het m Hamme met laat 
zitten bij loos gepraat en gejongleer 
met ronkende termen, maar de daad 
bij het woord voegt 

De lijst IS als het ware een steek
kaart van onze Vlaamse bevolking 
leraar, gepensioneerde, handelaar 
chauffeur bankbediende bouwvak
ker belastingskonsulente metaalar 
beidster thuisverpleegster, technie-
ker en verkoopster staan broederlijk 
en zusterlijk als een blok achter het 
VU-programma Geen enkele leeftijd 
werd ontzien, de vrouwen werden 
zeker met te kort gedaan 

Programma 
In een lijvige brochure stelde VU-

Hamme-Moerzeke-Smt-Anna-Zogge 
haar programma voor de gemeente
raadsverkiezingen voor Het pro
gramma IS helemaal in de geest van 
het nationaal verkiezingsplatform op
gesteld ,,Onze gemeente een open 
(t)huis" Het programma is in twee 
grote blokken opgesplitst 

Deel 1, ,,Een kijk op de gemeente 
en haar bestuurstunktie" Hierin 
wordt gesteld dat de gemeenten moet 
fungeren als een goed gerund bedrijf 
De gemeente dient uiteraard een ech
te thuis te zijn voor haar burgers 

Senator Walter Peeters trekt VU-
lijst te Hamme 

In deel 2 krijgen we ,,Een kijk op de 
aspekten van het gemeentebeleid" 
Ruime aandacht wordt geschonken 
aan het gezinsbeleid, de jeugd het 
onderwijs de bejaarden, de minder-
validen het sport- en kultuurbeleid en 
het OCMW, kortom de zorg voor de 
mensen 

VU-Hamme gaat ook dieper in op 
het financieel en industneel beleid, 
gekoppeld aan het tewerkstellmgsbe 
leid 

VU-Hamme-Moerzeke-St Anna-
Zogge wijst er tenslotte op dat het 
milieubeleid met fragmentair mag 
worden aangepakt, maar als een sa
menhangend geheel moet worden 
geïntegreerd m de totaliteit van het 
gemeentebeleid 

Geïnteresseerden kunnen het pro
gramma bekomen bij Walter Pee
ters, Nijverheidsstraat 64 te Hamme 

Jan Caudron aan gemeenschapsminister Dupré: 

„Vervulling Dender: 
resultaten 
Vlaams-Waals overleg ?' 

Regelmatig dient de brandweer van Geraardsbergen opgeroe
pen te worden om zuurstof in het water van de Dender te spuiten. 

Hoe ongelooflijk het ook moge klinken, de Dender is nog steeds 
niet dood. Bewijs daarvan zijn de honderden v issen die er 
dagelijks vechten voor hun leven: snoek, voorn, karper, baars en 
zeelt. 

De zuurstof van de vissen is in 
hoofdzaak aan twee faktoren toe te 
schrijven het geringe debiet op som
mige dagen en de lozing van giftige 
produkten en bijtende zuren in het 
hogeropgelegen Wallonië Tal van 
vissen vertonen brandwonden 

Vraag aan de minister 
VU volksvertegenwoordiger en lid 

van de Vlaamse Raad Jan Caudron 
vroeg aan gemeenschapsminister 
van Leefmilieu Landinrichting en 
KMO-beleid Jos Dupre, welke maat
regelen hij desbetreffende gaat ne
men, en wat de resultaten zijn van de 
besprekingen met zijn Waalse kolle-
ga m verband met de waterzuivering 
van de Dender op Waals grondge
b ied ' 

In zijn antwoord zegt de minister 
dat de reeds eerder gevoeroe ge
sprekken met de bevoegde Waalse 
autoriteiten tot resultaten hebben ge
leid 

De lozing van een aardappelver-
werkend bedrijf te Leuze wordt gesa
neerd, hetgeen een reduktie van de 
vuilvracht met + 172 000 ie tot ge 
volg zal hebben Te Ath zal in 1989 
een waterzuiveringsinstallatie opera
tioneel worden 

Jan Caudron bezorgd om het 
leven in de Dender 

De onderhandelingen met Wallonië 
worden verder gezet met de bedoe
ling te komen tot een sanering van 
Lessmes, de sanenng van een zeep-
producent te Ath en de sanering van 
de L Odru, een bijnvier van de Mark 

Invloed draaglijker 
Eens deze onderhandelingen zul

len leiden tot realisaties te velde zal 

de invloed vanuit Wallonië op de 
Dender draaglijker worden en zullen 
de eigen Vlaamse initiatieven betere 
resultaten geven op de waterkwaliteit 

Er wordt gebouwd aan een zuive-
nngsinfrastruktuur door de Vlaamse 
Waterzuiveringsmaatschappij en alle 
op Vlaams grondgebied gelegen be
drijven langs de Denderoevers bezit
ten een aangepaste lozingsvergun
ning De hierin opgelegde sanerings
maatregelen moeten voor 1990 volle
dig zijn uitgevoerd 

De minister beweert echter weinig 
invloed te nebben op de verspreide 
lozingen door landbouwvestigingen 
De eksploitatie van landbouwgronden 
vormen een bevoegdheid van de na
tionale regering 

Toch zullen via het dekreet op het 
grondwater en de afbakening van de 
beschermingszones en het mestdek 
reet, dat reeds lang voor advies bij de 
Raad van State is ingediend, de hier 
in opgenomen maatregelen maksi
maal uitgevoerd worden 

Gezond in 1995 

Wat Vlaanderen betreft zal, vol
gens gemeenschapsminister Dupre, 
de sanering van de ,,vervuilingsbron-
nen" reëel plaatsvinden De minister 
stelt dat de Dender m 1995 ekolo-
gisch zodanig terug gezond zal zijn, 
dat de opbouw van een visbestand tot 
en met Dendermonde mogelijk zal 
zijn 

De Dender te Aalst in 1995 terug gezond "^ 

Kortnieuws uit Evergem 
Ertvelde-Evergem-Sleidinge naar 

Diksmuide 
VVVG-Ertvelde-Evergem-Sleidinge 

richt een bus is naar Diksmuide naar 
de Bedevaart, bezoek aan Veurne 
Kostprijs 280 fr Tijdig inschrijven bij 
Lode De Smet, tel 53 80 69 of Ed-
mond Pringels, tel 53 78 19 

Op 3 augustus '88 richt VVVG-
Ertvelde-Evergem-Sleidmge een 
gaaibollmg m te Ertveide, Vlaams 
HUIS De Veldbloem, Hoge Avrije 7 
Iedereen is welkom 1000 fr gratis, 
inleg 20 fr Voor jong en oud Wij 
maken bij ons plezier, aanvang om 
14u 
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Wase Jonge Leeuwen: 

„Vlaanderen mag niet wachten 
tot uur der volkeren opnieuw slaat" 

In e e n 11 ju l i -mot ie s te l len de W a s e J o n g e L e e u w e n dat 
V l a a n d e r e n dit jaar e e n gro te s tap voorwa ar t s kan z e t t e n in de 
r icht ing van e e n ru imer ze l fbestuur , dat belangrijl<e b e v o e g d h e 
d e n geef t aan e e n rechts t reeks te ve rk iezen V l a a m s e Raad d ie 
h ierover ook in ternat ionale v e r d r a g e n zal k u n n e n s lu i ten . 

„Deze stap naar meer zelfbestuur 
IS van enorm belang voor de toekomst 
van de Vlaamse samenleving De 
Vlamingen zullen zelf — zonder 
Waals-Franse inmenging of Belgi
sche bevoogding — kunnen en moe
ten beslissen welke antwoorden zij 
formuleren op de uitdagingen van 
deze t i jd " , alus voorzitter Lieven De-
handscfiutter en sekretans Kris Ver

guit van de Wase Jonge Leeuwen 

Schaduwzijden 

De Wase Jonge Leeuwen geven 
toe dat de staatshervorming een aan
tal schaduwzijden voor Vlaanderen 
bevat „De regeling inzake Brussel, 
de taalgrens- en randgemeenten en 
de financiering zijn met de door de 

Vlaams-nationalisten gedroomde op
lossingen", stelt de jongerenorgani
satie 

Er wordt echter betwist dat enkel 
aan Vlaamse zijde toegevingen zou
den gedaan zijn Daarvoor wordt ver
wezen naar de woede van Happart, 
het FDF en de Franstaligen in 
Vlaams-Brabant Er wordt o m bena
drukt dat de rechtstreekse verkiezing 
van de schepenkolleges m de facili
teitengemeenten. Voeren en Komen 
zal meebrengen dat de Vlamingen m 
al deze gemeentebesturen zullen ver

tegenwoordigd zijn, terwijl dat nu en 
kei het geval is m Sint-Genesius-
Rode 

Evenwichtig 

De Wase Jonge Leeuwen vestigen 
er de aandacht op dat Vlamingen en 
Franstaligen het natie-begrip ver
schillend invullen Zo bekeken, ,,ver
toont de kommunautaire balans van 
het regeerakkoord alle kenmerken 
van een kompromis met zowel voor 
Vlamingen als voor Franstaligen ne
gatieve elementen " 

,,Dit betekent geenszins dat Vlaan
deren en de Vlaamse Beweging zich 
hierbij moeten neerleggen, aldus de 
Wase Jonge Leeuwen" Maar dit mag 
volgens hen met betekenen dat het 
ganse regeerakkoord op de helling 
wordt geplaatst Vlaanderen kan het 
zich volgens WJL met veroorloven het 
zelfbestuur, dat nu binnen bereik ligt, 
af te wijzen en te wachten tot ,,het uur 
der volkeren" opnieuw slaat 

Breekijzer 

,,Wij delen met de mening dat 
Vlaanderen gebaat is bij een status 
quo WIJ waarschuwen voor het ne
fast karakter van een afwachtende 
houding en voor de illusie dat België 
door zijn ingebouwde tegenstellingen 
vanzelf zal uiteenspatten Als België 
kraakt, is het met de taak van de 
Vlaamse Beweging aan de kant te 
gaan staan, maar mee het breekijzer 
te hanteren Vlaanderen heeft rede
nen genoeg om nu de stap naar meer 
zelfbestuur te zet ten" , aldus de WJL-
motie 

Sint-Niklaas kapoentje, leg wat in het Roodse schoentje 

Wase hoofdstad 
peter van faciliteitengemeenle 

De W a s e J o n g e L e e u w e n v r a g e n het s c h e p e n k o l l e g e en d e 
g e m e e n t e r a a d v a n S int -Nik laas o m in al le e e n s g e z i n d h e i d e e n 
spec ia le inspanning t e l everen voor de V l a a m s e eenheids l i js t v a n 
S i n t - G e n e s i u s - R o d e . 

,,Sint-Niklaas is immers toch de 
peterstad van deze Vlaams-Brabant-
se gemeente en het petekind heeft 
m I dit jaar meer dan ooit recht op 
aandacht en steun", schrijft WJL-
voorzitter Lieven Dehandschutter aan 
het stadsbestuur en de fraktievoorzit-
ters van de gemeenteraad van Sint-
Niklaas 

De Wase Jonge Leeuwen gaven 
het voorbeeld door duizend frank te 

storten in het Verkiezingsfonds Rand
gemeenten en Voeren en zij verwach
ten dat de stad Sint-Niklaas dit voor
beeld zal volgen door een veelvoud 
van dit bedrag te storten Het verkie
zingsfonds werd speciaal opgericht 
ter ondersteuning van de Vlaamse 
eenheidslijsten De oproep voor het 
steunfonds gaat uit van burgemees
ter Algoet van Smt-Genesius-Rode en 
de voorzitter van de Vlaamse Strijd
en Kultuurverenigingen 

Tegengebaar 

Van de zes faciliteitengemeenten 
rond Brussel wordt momenteel enkel 
Smt-Genesius-Rode door een homo
geen Vlaams schepenkollege be
stuurd De Vlaamse lijst heeft echter 
slechts een meerderheid van een ze
tel 

,,ln 1984 sprak mw Algoet, burge
meester van Sint-Genesius-Rode, op 
de 11 juli-viering in het stadhuis van 
Smt-Niklaas Het lijkt mij dan ook 
aangewezen dat Sint-Niklaas met het 

oog op de gemeenteraadsverkiezin
gen een tegengebaar doet" , aldus 
WJL-voorzitter Lieven Dehandschut
ter 

VUJO nodigt uit 

Volleybaltomool 
te Gentbrugge 

Z o a l s ieder jaar is ook dit jaar e e n vo l leyba l tornooi m e t aans lu i 
t e n d e e n b a r b e c u e . Dit jaar gaat dit to rnoo i door o p z a t e r d a g 24 
s e p t e m b e r in het MP I St . Gregor ius te G e n t b r u g g e . 

Dit jaar k u n n e n 16 k e r n e n met é é n p loeg d e e l n e m e n . 

Het startsein wordt om 13u 30 ge
geven Hier volgen de eerste prakti
sche tips 

— De pleinen waarop we spelen 
zijn overdekt, er zijn kleedkamers met 
douchegelegenheid 

Daar er binnen gespeeld wordt zijn 
sportschoenen met witte zolen ver
plicht i 

— Er wordt gespeeld in intervallen, 
dus geen volledige wedstrijd 

— Mocht het op een gelijkstand 
uitdraaien, dan zijn de geskoorde 
puntpn doorslaggevend 

Zoals eerder vermeld, mag slechts 
een ploeg per kern deelnemen, om de 
andere kernen ook een kans te ge
ven En, goed nieuws, dit jaar zal er 
wederom een ploeg mandatarissen 
hun sportieve steun betuigen 

Voor ploegen buiten Gant, die nog 
aan de barbecue zouden deelnemen, 
en die, in plaats van (te) laat naar huis 
te gaan, willen blijven slapen, wordt 
er voor slaapgelegenheid gezorgd 
(gelieve dit tijdig te laten weten) 

Luc Verstraete 

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-lwanicki Hedwige) 
prijs: van zondagav. tot zaterdag
namiddag; 5.000 Fr alles incl. 
info op hogervermeld adres. 

PBH 
'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

03/888.69.35 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

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

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

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

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longt inst raat 126 

1 0 9 0 Brussel 

S A N I T A I R — Z I N K 
R O O F I N G 

L O O D G I E T E R I J 
G A S V E R W A R M I N G 

T e l . 4 2 6 . 1 9 . 3 9 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10 09 en 053-21 27.57 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
_ PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21.36.36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
FraJkInstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel . : 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczl Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
,^ 9328 schoonaarde 

^ dendermonde 
052/42 33 04 -42 39 16 

drukkerij 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhoue t te 
Marw i t z 
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 l a tenhande l 
Schave r i j 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalbl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054-33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70.39 

Dames fieren en kinderkleding 
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ANTWERPEN 
JULI 
30 HOMBEEK: Raclette-avond, 
Heike 50, Hombeek Aanvang 
18u30 U neemt deeP Tel 015/ 
41 44 16 Org VU Mechelen-West 

AUGUSTUS 
6 ITEGEM. Dnedaagse te Itegem 
op 6-7 en 8 augustus n a v Ossekop-
kermis (hoekske Berlaar-Heikant, Is-
schotweg) vanaf 18u Toegang gratis 
Org VU-ltegem-Heist-Hallaar 

13 MECHELEN. Fietszoektocht 
„Zenne Zuiver Water ' met VUJO 
Mechelen Org vzw Uylenspiegel 
Vertrek om lOu te Biesblokstraat Me 
chelen-Battel Info + inschrijving 
voor 11/8 op 015/21 60 31 na 19u 
(Rudi Antoon) 

26 MECHELEN: Vredesfietseling 
naar Diksmuide op 26-27 en 28/8 
Mechelen en vrienden vertrekken om 
de Korenmarkt om 14u 30 Aanslui
ten steeds mogelijk VUJO-Meche-
len 

Groot-Heist opnieuw in rouw 
Op 30 juni overleed Jozef De Pre-

ter, reeds jaren getrouw bestuurslid 
van de VU-afdeling Itegem en lid van 
het St -Maartensfonds We wisten 
reeds geruime tijd dat Jef het met te 
best stelde, toch kwam zijn overlijden 
nog zeer onverwachts Slechts enke
le dagen voor zijn dood zagen we 
hem nog vol optimisme op onze ar-
rondissementele barbecue Een goe
de twee jaar geleden overleed zijn 

broer Livien De Prefer Samen met 
Maurice Kiebooms verloorde VU van 
Groot-Heist aldus op korte termijn 
drie van haar meest getrouwe leden 

De begrafenis in de kerk van Ber-
laar was ontroerend, de muziek die 
we hoorden was zijn muziek 

Aan zijn vrouw Louisa en de kinde
ren bieden we onze innige deelne 
ming aan 

Danny De Cuyper 

D 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 

20-jarige jongedame — diploma 
toegepaste communicatie — public 
relations — zoekt een passende be
trekking Talenkennis N, F en E, 
noties van D en Sp Kanti jpen 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) 

-kMj 
Glaskontainer is geen stortplaats: 

Bercliemse scliooifinderen 
ruimen smeerboei op 

Voor de poor ten v a n het B e r c h e m s S in t -S tan is lasko l lege , aan 
het V a n H o m b e e c k p l e i n staat s inds jaren e e n g r o e n e g laskonta i 
ner . De jongs te ti jd w e r d t e g e n de konta iner al ler lei vu i l igheid 
g e d e p o n e e r d , dat in de vers te ver te niet op g las ge leek . 

De leerlingen van het derde leer
jaar van het Sint-Stanislaskollege or
ganiseerden onlangs een aktie voor 
een nette schoolbuurt Samen met 
hun onderwijzer, VU-duivel-doet-al 
Erwin Brentjens, klaagden zij de toe
stand aan onder het motto ,,Lieve 
mensen, beste kinderen" 

In een aantal bneven uitten zij hun 
bezwaren, ze nepen de buurtbewo
ners op om de kontainer enkel te 
gebruiken voor het deponeren van 
glas 

Hier bleef het natuurlijk met bij De 
29 jongens van het derde leerjaa' 

staken de handen uit de mouwen, 
gewapend met borstels, schoppen en 
vuimszakken gingen zij over tot een 
grote schoonmaakbeurt 

Doch, Erwin Brentjens gaf het 
stadsbestuur te verstaan dat het hier 
om een eenmalige aktie ging Het 
verder schoonhouden van het Van 
Hombeeckplein moet nu maar door 
de stadsdiensten gebeuren, die er 
tenslotte verantwoordelijk voor z i jn ' 

11 juli te Zwijndrecht 

Drie dagen sporen rapen 
W i e niet g e m e r k t heef t dat het „ o v e r 't w a t e r " ook 11 juli w a s , 

m o e t z iek g e w e e s t zi jn of op re is . O m z e g g e n s alle V l a a m s e 
v e r e n i g i n g e n in o n z e g e m e e n t e — e n dat zi jn er w a t — h e b b e n hun 
s t e e n of s teent je b i jgedragen tot het u i t b o u w e n v a n d e z e V l a a m s 
Na t iona le d r i e d a a g s e . Wi j g e b r u i k e n g r a a g d e z e w e g o m alle 
m e d e w e r k e r s aan dit g e s t o f f e e r d e en ges laagde p r o g r a m m a e e n 
dik prof ic iat te w e n s e n ! 

NR. 7 IS NU TE KOOP 

onze tiU 
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De prelude begon al zaterdag op 
het sportterrein De voetbalploegen 
van het Vlaams Huis en Were-Di 
gaven mekaar partij en voor het vol
leybal stonden de mannen en de 
vrouwen aan het net 

Zondag kon men zich in het Vlaams 
Huis gaan opwarmen met sjoelen en 
pieren om 's avonds paraat te staan 
voor de Guldensporenviering in het 
Gildenhuis De organisatie was in 
handen van de Vlaamse Kring Schel-
demeeuw het Davidstonds VTB-
VAB VOS, Vlaemsch Hooft, met me
dewerking van KSA, VKSJ en VNJ 
Een strijdbare feestrede werd gehou
den door Karel De Meulemeester, 
terwijl het fel gesmaakte muzikale en 
ludieke gedeelte in handen was van 
de Vilvoordse groep Zakdoek 

Zevenkamp 
Maandagmorgen verschenen de 

leeuwevlaggen aan de gevels, al 
dient gezegd dat er nog altijd ,,een 
paar" bij kunnen Om 9 uur was er m 
de H Kruiskerk de traditionele her
denkingsmis, opgeluisterd door het 
zangkoor Nele uit Beveren o I v Paul 
Degelin Daarna gingen de talrijke 
aanwezigen in optocht naar het kerk
hof voor een dodenhulde bij het graf 
van pionier Piet Severins Dit intieme 
moment werd ingeleid door Jan 

Menu, voorzitter van de vzw Vlaams 
Huis 

Een primeur dit jaar was de tent, 
opgetrokken op het terrein naast het 
Vlaams Huis Daar zaten we even 
ruim als gezellig voor de jaarlijkse 11 
juli koffietafel, een andere gezellige 
traditie van bij ons leder liet het zich 
smaken al was het maar om de 
nodige energie op te doen voor het 
namiddaggebeuren De mannen van 
,,Tafel 7' dat s zowat de afdeling 
, aktie, verrassing en leute ' van het 
Vlaams Huis hadden een , Zeven
kamp' gepland, zeg maar zeven 
volksspelen onder zeven onderafde
lingen van de vzw Onder het alziend 
oog van VU-voorzitter Robert De 
Cleen namen Vlaamse Kring, Volks
unie, Vlaamse gepensioneerden. 
Voetbal Volleybal, Turnsters en 
Spaarkas het tegen mekaar op onder 
het motto Deelnemen is belangrij
ker dan verl iezen" Het weer was van 
de partij op ,de wei' , de prangende 
situaties waren legio en de stemming 
opperbest Tenslotte deed de Volley-
balploeg iedereen in het gras bijten 

Niet minder dan 110 hongengen 
waren 's avonds present voor de 
barbecue in de tent, weer een initia
tief van Tafel 7 dat ,,af" was Het 
laatste luik werd gevuld met een on
vervalste Vlaamse zangavond o I v 
van ons aller Paul Van de Voorde En 
of ze ons gehoord hebben, zelfs tot op 
een redelijk gevorderd uur' 

't Waren dagen om over na te 
kaarten Zoiets kan deugd doen En 
volgend j a a r ' 

W M 

13de 
Internationaal 

Volksdansfestival 

V a n vr i jdag 12 tot w o e n s d a g 17 a u g u s t u s v e r w a c h t het in terna
t ionaal Vo lksdansfes t iva l in E d e g e m d a n s e r s uit de he le w e r e l d : 
V l a a n d e r e n , L u k s e m b u r g , Brazi l ië , Ind ia , I ta l ië , O e k r a m e , J o e g o 
s lav ië . 

Programma 

Het 13de Internationaal Volksdans 
festival te Edegem is ook dit jaar 
rijkelijk gevuld 

7 voorstellingen op 12, 13 14 16 
en 17 augustus om 20u en op 14 en 
15 om 14u 39 Met als vaste landen 
voor elke voorstelling Italië, Joego
slavië, Indie, Oekraïne en Brazilië 

Verder optredens van ,,LosAwati-
nas" uit Bolivie, ,,Godevaert" uit 
Schoten (13 aug 20u ), ,,La vallee 
des 7 Chateaux" uit Luksemburg op 
14 aug om 14u30, , ,Zannekin" uit 
Veurne op 14 om 14u30 en 20u , 
,,Die Boose" uit Izegem op 15 om 
14u30 

Bovendien op 16 aug om 22u en 
tot 24u ,.Zakdoek" uit Brabant 

Folklorestoet op 14 aug om 13u 30 
met alle vaste groepen en gastgroe-

pen van die dag en ,De Lands
knecht" uit Antwerpen, vendelzwaai-
ers ,,De Vri jheidsvrienden", fanfare 
uit Wilrijk, en ,,Sint-Sebastiaan", 
Kon Handbooggilde uit Edegem 

Eucharistieviering op 15 aug om 
lOu m de basiliek met alle vaste 
groepen en ,,Het Harmonieorkest" uit 
Edegem 

Toegangsprijzen namiddagvoor-
stellingen (in het park Hof ter Linden) 
150 fr Avondvoorstellingen (in de tent 
aan het park) 120 fr Kinderen 6-12, 
60-1- en CJP 80 fr voor alle voorstel 
— abonnement voor alle voorstellin
gen (die verschillena 600 fr — gast
gezinnen, pers en -6 gratis 

Naar Edegem kom je met bus 32, 
trein tot Hove, auto E-19 afr Kontich 
Alle info op het sek , Onafhankelijk-
heidsstraat 34, tel 03/457 04 10, 
2520 Edegem 
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19, 20 en 21 augustus te Izegem 

Derde editie van 
Viaams Zomerfeest 

Het V l a a m s z o m e r f e e s t , dat in 1986 voor het eerst g e o r g a n i 
seerd w e r d door al le ve ren ig ingen d ie hun ze te l h e b b e n of 
rege lmat ig v e r g a d e r e n in het V l a a m s Huis , is dit jaar d u s aan e e n 
d e r d e edi t ie t o e . 

Ook nu weer is het toneel van de 
feestelijkheden het domein De Gus-
sem in de Sasstraat. 

Programma 

Vrijdag 19 augustus 
— vanaf 17u.: bar open 

— 20u.: interverenigingenkwis. 
Muzikale animatie met Pieter De-
rieuw. 

Zaterdag 20 augustus 
— vanaf 14u.: bar open 

— 15u.: gezinsfietstocht. 
— 20u.; avondfeest met optreden 

van The Crook Town Jazz Band. 

Zondag 21 augustus 
— lOu. : bar open 
— 11 u.: muzikaal aperitief met Pie

ter Derieuw 

— 13u.- reuzebarbecue (vooraf in
schrijven) 

— 14u.: animatie voor de kinderen 

— 16u.: Spel zonder Grenzen. 

Optreden van de drumband van de 
padvinders van St.-Joris. 

De Izegemse verenigingen die al
les mogelijk maken: FVV, VVVG, 
Kaartersklub Vlaams Huis, Wandel-
kiub Vlaams Huis, Voetbalklub 
Vlaams Huis, VUJO en VU. 

Het is bij de leden van deze vereni
gingen, net zoals in het Vlaams Huis 
zelf, dat kaarten voor het koncert met 
The Crook Town Jazz Band kunnen 
verkregen worden. 100 fr. in voorver
koop, 120 fr. aan de Ingang. 

Prijzen barbecue: volwassenen 
250 fr., kinderen 100 fr. 

w& 
WEST-VL. 

JULI 
24 DAMME: Vlaamse Kring Dam
me organiseert een fietstocht door
heen zijn landelijke gemeente. Ver
trek om 14u aan het verbroederings
standbeeld te Sijsele. Iedereen wel
kom. 

AUGUSTUS 
7 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u30 : 
start wandeling te Pollinkhove o.l.v. 
H Vandamme. Org. : Wandelklub 
Vlaams Huis. 
12 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 
20u. Zesde kaarting Ook op 14/8 
vanaf lOu. Org. : Kaartersklub 
Vlaams Huis. 
19 IZEGEM: Derde Vlaams Zomer
feest. Ook op 20 en 21/8. 
28 IZEGEM: Vlaams Huis, 04u. . 
start voettocht naar Diksmuide (Wan
delklub). 

23 

Vlaams-Neder-Saksische 
kontakten 

" Vrouwelijke vertaler-tolk, 22j. (Ne
derlands-Engels-Spaans) met prakti
sche kennis Frans -i- tekstverwer
king, zoekt werk in de streek Gent-
Aalst-Brussel. Kontakt opnemen met 
volksvertegenwoordiger Jan Cau-
dron, tel. 053/21.14.97. 

VU-Torhout verjongd 

Eis Pieters icopvrouw 
Met z icht o p de g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n v a n 9 ok tober 

s te lde de Vo lksun ie v a n T o r h o u t haar lijst voor . 
G r o t e ver rass ing is de ee rs te p laats . 

Bijna tweehonderd personen gin
gen op zaterdag 9 juli in op de uitnodi
ging van de VU-Torhout voor een 
barbecue. Speciale gast was trou
wens gewezen VU-voorzitter Vic An-
ciaux, die een gloedvolle 11 juli-rede-
voering hield. Hij zei dat de Vlaamse 
Beweging haar doeleinden opnieuw 
moest bepalen; terzake wees hij naar 
de internationale dimensie en de de
mografische uitdaging. 

VU-voorzitter Ward Baert genoot 
de eer om de verjongde en vernieuw
de lijst voor te stellen. Behalve vaste 
waarden zoals Paul Vlieghe en Johan 
Cappelle (die zich schitterend kweet 
van zijn job als kok-van-dienst), note
ren we alvast een nieuweling op de 
eerste plaats, m.n. de 30-jarige lera
res en historika Els Pieters. Op haar 
rust de taak om de Volksunie in Tor
hout nog meer elan te geven. 

Els Pieters, kopvrouw. 

Zo te zien zal dit ook perfekt moge
lijk z i jn ' 

De stand van de Vriendenkring Vlaanderen-Neder-Saksen tijdens 
de Europadagen in Hannover, van 24 tot 28 juni j.l. 

Er kwamen 310.000 bezoekers opdagen en de vriendenkring 
zamelde 360 korrespondentie-adressen in! 

De vriendenkring Vlaanderen-Ne
der-Saksen zoekt geïnteresseerden 
om kosteloos te korresponderen met 
mensen uit de Bondsrepubliek en de 
DDR. 

De briefwisseling mag geschieden 
in het Nederlands, Duits, Engels of 
Frans. 

Dit alles strikt onafhankelijk, niet-
partijgebonden en kosteloos. Ook 
vereniainaen scholen familips pn 

klubs kunnen kontakten onderhou
den. 

Indien U belangstelling heb wendt 
U dan tot: 

Freundeskrels 
Vlaanderen-Neder-Saksen 
Zur Aiierhaube 4, 
Te l . : 0049/5041 5691 
(BRD) 3257 Altenhagen 1 
(Springe 13) 

Nieuwe voorzitter VUJO-West 
In opvolging van Bart Lemayeur 

werd Bart Roose als voorzitter van 
VUJO-West verkozen. Dit gebeurde 
tijdens de provinciale vergadering 
van 29 juni 1988. 

Tevens werd Ingeborg Mollet uit 
Brugge aangesteld tot provinciale se-
kretaris. 

De nieuwe voorzitter, Bart Roose, 
is 30 jaar en woonachtig te Brugge. 
Binnen de VUJO van Brugge is hij 
sedert jaren aktief en sinds 1981 lid 
van de nationale VUJO-raad namens 
het arr. Brugge-Tornhout-Oostkust. 
Hij vertegenwoordigde de Volksunie
jongeren in de Brugse- en provinciale 
jeugdraad. 

V lepel & vork 

n P.V.B.A. Bierhandel Hellinckx 
Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

1 drive-in \ ^^'•3 SINT-MARTENS-BODEGEM 

S . M . B . Tel. 582.10.93 
H 
HBIERHANDEIW 

ELUNCKA 
Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
vertiuur van cafe's 

Wi) bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, Markt 17-011/43.20.51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71.15 36 
Konticti, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Ttiier Braü Hof, Tervuursevest 60 - 016/22 86 72 

2. Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68.69 
3. Pallieter, Oude Markt 7 

Tortiout, 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 Tonisstemer Sprudel, goed en goedkoop eten 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

APSPANNING-HERBbRG 
TOMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE - RESIAURANT-FRfnjUR 

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

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 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. 

Koffiebranderij 

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

" ^ ^ ^ ^ 
A 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Een advertentie in WIJ rendeert. 

Vraag iniichtingen: 

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

RESTAURANT 

| | | / ^ ^ ^ i Hoek 

I Vkiifcly I W o l v e n g r a c h t 

- ^ r f . T ? . . • Leopo lds t raat 

Tel 217 91 53 

W a a r V l a m i n g e n 
thu is zijn... 
in 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 
Jik'j JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsesiraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

Caféf- Zf<^ Jfof't 

Uoo^^r^nutt 3 3Ó90 Bree 

SL ^ . 
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24 mt 
Zeger Desmet over tweehonderd jaar Stevenisme: 

"Grote waardering 
voor de Kleine Groep" 

HALLE — Het schisma van mgr.Lefebvre doet denken aan een geloofsgroep 
in onze streek, met name de Stevenisten. Zeer zelden komt deze gemeenschap 
in het nieuws, wil ze ook niet. Een pijnlijk drama in de lente van 1987, waarbij 
zeven van haar leden op blinde wijze werden afgeslacht, bracht de groep 
ongevraagd in de aktualiteit. 

Wat drijft deze Oud- Katolieken, zoals ze zich bij voorkeur noemen, om zo 
gehecht te blijven aan hun geloof, aan hun gesloten gemeenschap en waarom 
mislukten de pogingen om zich met Rome te verzoenen ? 

Wij vroegen het aan Zeger Desmet die omtrent de Stevenisten publiceerde, 
een studie die het gekende werk van pater Tillo van Biervliet aanvult. 

VOLGENS Zeger Desmet is de 
naam Stevenisme verkeerd 
gekozen. Het waren de Fran

sen die, toen ze hier binnenvielen, 
alle volksverzet hebben genoemd 
naar de Waalse priester Cornelius 
Stevens. De huidige Stevenisten in 
Zuidwest Brabant, zeg maar het pa-
jottenland, hebben maar weinig met 
de persoon van Stevens te maken, 
aldus Desmet. Hij noemt hen liever de 
Kleine Groep en de katolieken de 
Grote Groep. 

Konkordaat 
Z. Desmet: „Gemakkelijksheids-

halve noemen wij Stevenisten de 
groep l<atolieken die het konkordaat 
van 1801 tussen Rome en Napoleon 
niet hebben aanvaard. Toch is dit feit 
slechts een etiket, want het volksver
zet ontstond reeds bij de Inval van de 
Fransen zeven tot acht jaar eerder. 

Het konkordaat was een truuk van 
Napoleon om het volksverzet in te 
dijken en te kanallzeren, het grootste 
deel van de kerkelijke hiërarchie en 
de meeste mensen zijn daarin gelo
pen omdat zij dachten dat het konkor
daat de enige manier was waarop de 
kerk kon blijven bestaan. Het zijn 
maar de koppigaards in het pajotten-
land, in West-Vlaanderen en rond 
Eekio geweest die niet hebben toege
geven." 

WIJ: Waarop werd niet toegege
ven ? 

Z. Desmet: ,,Gedurende duizend 
jaar waren gelovigen op straf van 
doodzonde verplicht de kerkelijke 
goederen te respekteren, dat gebeur
de niet door de nieuwe gang van 
zaken. De priesters die het eens wa
ren dat het kerkelijk goed door de 
staat werd afgenomen en dat zij door 
die staat betaald werden, waren voor 
de stevenisten slechte priesters; van 
die priesters wilden zij geen sakra-
menten meer ontvangen. Een grote 
rol bij dit verzet hebben sommige 
geestelijke leiders gespeeld. Een van 
de belangrijkste figuren was pastoor 
Winnepennlnckx van Leerbeek." 

WIJ: Bestond er in de vroegste 
jaren vijandigheid t.o.v. de Steve
nisten? 

Z. Desmet: „In de eerste periode, 
tussen 1790 en 1840, is er geen 
vijandigheid onder de bevolking, wel 
tussen de burgemeesters en de pas
toors. Later heeft het grote deel van 
de bevolking zich bij de nieuwe toe
stand neergelegd, aldus ontstond er 
een Kleine Groep die meer en meer 
als een verwijt aanwezig bleef en 
waartegen de Grote Groep zich keer
de. 

De vijandigheid werd op de spits 
gedreven bij begrafenissen. Wanneer 
Stevenisten verlangden in kerkelijke 
grond begraven te worden liet de 
burgerlijke macht het lijk ontgraven 
en op straat gooien. 

Nog in 1890 verbood een pastoor in 
Halle de begrafenis van een vrouw op 
het kerkhof." 

WIJ: Gebeurde de afscheiding 
massaal of in kleine groep? 

Z. Desmet: "Aanvankelijk was het 
hele dorp betrokken maar naarmate 
de menselijke profijten de bovenhand 
haalden of een nieuwe pastoor het 
vertrouwen had gewonnen brokkelde 
de afscheiding af." 

diening. IVIen mag echter niet verge
ten dat in de voorbije 50 jaar de 
gelovigen meerdere keren zonder 
priester hadden geleefd. Zij hadden 
toen hun toevlucht genomen tot wat 
men de geestelijke sakramenten 
noemt. Dat gebeurde eerder in de 
Beloken Tijd, maar ook onder Napo
leon en koning Willem en later onder 

Zeger Desmet:,,Indien de Kleine Groep in de mist zou verdwijnen, 
dan zou de Grote Groep kunnen nageroepen worden dat zij een 
zoutkorrel smakeloos heeft laten worden..." 

WIJ: Geen priesters betekende 
ook geen toediening van sakra
menten? 

Z. Desmet: "In 1840 overleed de 
laatste Stevenistische pastoor en 
stelde zich het probleem van de be-

Nazaten van 

de Brigands 
De Stevenistische beweging 

heeft op flaminganten steeds de 
nodige indruk gemaakt. Om te 
beginnen ageerden zij tegen de 
Franse bezetting, Stevenisten 
beschouwen zich als de ware 
nazaten van de Brigands en la
ten hun stamboom graag op
klimmen tot dat roemrijk verle
den. 

Wellicht ontstonden de eerste 
Daensistische kringen in Steve
nistische middens van het pa-
jottenland. Een van de Steve
nistische voormannen, de be
kwame Felix Wyverkens, was 
een overtuigd Vlaming. De re
pressie was niet mild voor 
hem... 

de Belgische Grondwet. Want de 
Kleine Groep kon niet aanvaarden dat 
religieuzen betaald werden uit de 
schatkist en niet uit het Godsdeel, de 
opbrengst van de kerkelijke goede
ren." 

De laatste 
generatie? 

WIJ: Is de trouw van de huidige 
Stevenisten gestoeld op traditie of 
op kennis van deze bezwaren? 

Z. Desmet; ,,De stellingen van 
toen zijn voor de Stevenisten van nu 
niet zo duidelijk meer. Het is een 
volkse traditie die van 1790 tot op 
vandaag duurt. Zij weten wat hun 
voorouders verboden en geboden 
was en daar leven ze naar. Een voor
beeld IS het stemmen bij verkiezin
gen. Tot voor 1940 stemden alle Ste
venisten blanko omdat zij het niet 
eens waren met de liberale grondwet 
van 1830. Lesgeven in het onderwijs 
van die staat kon ook niet. Meer en 
meer spreken Stevenisten onder me
kaar uit wat kan en niet kan, pas dan 
wordt een beslissing genomen." 

WIJ: Kunnen zij dergelijke hou
ding trouw blijven? 

Z. Desmet:, Ik heb de Indruk dat 
de huidige Stevenisten meedrijven op 

het geloof van hun ouders. De levens
wijze van hun ouders, die zo goed 
hebben geleefd, overtreden is de laat
ste drempel die zij niet kunnen en 
willen nemen." 

WIJ: Hoe lang kan zo'n traditie 
nog standhouden? 

Z.Desmet: „In 1901 schreef een 
van hun voormannen: met onze 
groep van 400 mensen zullen wij 
wellicht de laatste generatie zijn, en 
vaak hoor Ik Stevenisten van nu zeg
gen dat zij de laatste generatie zijn. 
Andere bronnen spreken dat dan 
weer tegen." 

WIJ: Hoe leven Stevenisten reli
gieus? 

Z. Desmet: „Stevenisten hebben 
het levenspatroon van de katolieken 
van 200 jaar geleden. Belangrijk is 
hun hulsliturgie die zij nauwgezet on
derhouden. Op bepaalde uren van de 
dag zijn ze in gebed en moet men dan 
ook niet bij ze aankloppen, hun gebed 
gaat voor alles. Daarbij gebruiken ze 
nog steeds de oude gebeden van 
twee eeuwen geleden. Van die tek
sten mag geen jota afgeweken wor
den. De vastenwetten die zij toepas
sen zijn dezelfde strenge wetten van 
vóór de Franse Revolutie." 

WIJ: Naar welke school gaan hun 
kinderen? 

Z. Desmet: „Naar de officiële 
school en volgen daar het gods
dienstonderwijs. Maar dat is recent, 
tot voor 1960 volgden zij lekenmoraal. 
Deze wijziging is er gekomen omdat 
zij ondervonden dat de lekenmoraal 
niet meer vrijzinnig Is maar ateïs-
tisch." 

Het kleine 
zaadje... 

WIJ: Hoe hebben de Stevenisten 
de vernieuwingen van het koncilie 
ervaren? 

Z. Desmet: "Het koncilie kwam op 
een ogenblik dat er ernstige toenade
ringspogingen groeiden met Rome. 
Maar toen bleek dat Rome tal van 
elementen had afgeschaft waaraan 
oud- katolieken groot belang hechten 
krabbelden zij terug. Het deed hen 
besluiten: ziet ge dat wij er goed aan 
gedaan hebben te blijven wat wij zijn 
en te doen zoals onze ouders het ons 
hebben geleerd..." 

WIJ: Hoe kijken Stevenisten te
gen het schisma van mgr. Lef ebvre 
aan? 

Z. Desmet: „Degewone Stevenis
ten zien niks in Lefebvre. Leden die 
Intellektueler denken vinden Lefebvre 
een Frans fenomeen en uit Frankrijk 
kwamen toch de nefaste vernieuwin
gen waartegen hun voorouders zich 
hebben verzet. Bovendien was Lefeb
vre een koncillevader..." 

WIJ: Hoe zien de Stevenisten 
hun overlevingskansen? 

Z. Desmet: „De ware kerk van 
Kristus werd 1.800 jaar lang door de 
heilige Geest geleid, aan die traditie 
is brutaal een einde gekomen. De 
Stevenisten zien zichzelf als de Klei
ne Groep waarbinnen de juiste tradi
tie blijft verder leven. Zij bewaren het 
kleine zaadje van de ware kerk en 
verwachten een terugkeer naar hen 
toe. Die stappen zijn door Mechelen 
In 1830 gezet toen onder impuls van 
kardinaal Sterckx in de grondwet ge
schreven werd dat de betaling van de 
priesters diende te gebeuren uit de 
opbrengsten van de door de staat 
aangeslagen kerkelijke goederen. 
Dat was eigenlijk het herstel van de 
oude toestand die de Stevenisten 
beogen, maar toen niet ten volle heb
ben begrepen." 

WIJ: Zijn Stevenisten ook in het 
dagelijkse leven zo behoudsge-
zind? 

Z. Desmet: ,,Het geloof van de 
Stevenisten zit als het ware be
schermd onder een serre van onaan
tastbaarheid, zij voelen zich goed in 
de geloofsvorm waarin zij leven. Op 
gebied van rechtvaardigheid leven zij 
uiterst konsekwent. Hun huizen en 
pachthoven zijn kraaknet, zij passen 
de meest vooruitstrevende landbouw
technieken toe. Zij leven in harmonie 
met de natuur en het Absolute, zij 
putten voldoening uit hun geloof. Dat 
maakt hun bestaan ook niet uitzicht
loos. " 

WIJ: Zijn er pogingen geweest 
om de Stevenisten te veroordelen? 

Z. Desmet: ,,Men heeft inderdaad 
gepoogd om de Stevenisten als schis-
matieken te veroordelen. Een eerste 
keer in 1855, toen ging het om een 
misverstand uit eigen rangen; een 
tweede poging kwam van de Mechel-
se kardinaal Deschamps die het kon
cilie van 1870 om een veroordeling 
vroeg. Rome is daar niet op inge
gaan. " 

WIJ: Waarom mislukten de ver
zoeningspogingen? 

Z. Desmet: „Het was Plus XII die 
op vraag van het aartsbisdom Meche
len in 1957 een poging ondernam, hij 
duidde daarbij mgr. Morel aan die 
bisschop in China was geweest. Be
doeling was de Stevenisten een pries
ter te geven die alle sakramentele 
macht had en losstond van de Belgi
sche hiërarchie. Morel heeft zich ter
dege ingezet maar tot een brede 
verzoening is het niet gekomen." 

WIJ: Hoe behandelt de kerk hen ? 
Z. Desmet: „ Wanneer iemand van 

de Kleine Groep met iemand van de 
Grote Groep wil huwen is voor een 
katolieke pastoor de Stevenistische 
doop geldig. Ook een Stevenistisch 
huwelijk wordt als geldig beschouwd. 
De kerk is niet altijd zo soepel ge
weest en was vaak oorzaak van tal 
van menselijke drama's." 

Dankbaar 
WIJ: Stevenisten trouwen door

gaans in eigen groep. Hoe kunnen 
zij overleven? 

Z. Desmet: „Ook daarin is de Klei
ne Groep de oude leer trouw geble
ven, huwen tot in de derde graad 
mocht niet en mag nu nog niet. Nood
gedwongen zijn velen ongehuwd ge
bleven of zochten een levensgezel in 
Frankrijk..." 

WIJ:...In Frankrijk? 
Z. Desmet: „In de buurt van Lyon 

en in de Vendee leeft La Petite Eglise, 
vergelijkbaar met onze Stevenisten. 
Het gaat daar om een zeer aktieve en 
levendige groep, gedragen door een 
intellektuele élite. La Petite Eglise 
moet vooral in royallstische kringen 
gezocht worden. Het zou, denk ik, 
niet moeilijk zijn om een verband te 
leggen tussen mgr. Lefebvre, Le Pen 
en de Petite Eglise." 

WIJ: Hoe hebben de Stevenisten 
op uw studie gereageerd? 

Z. Desmet: „Ik heb regelmatig 
kontakt met een tiental Stevenisten. 
Ik heb hen leren kennen als uiterst 
beminnelijke en rustige mensen die 
mij in het begin schoorvoetend maar 
achteraf open en eerlijk hebben aan
vaard. Zij hebben ondervonden dat 
mijn interesse geen ongezonde 
nieuwsgierigheid is. Ik weet dat velen 
zich de studie hebben aangeschaft, 
de meesten van hen hebben mij hun 
dankbaarheid getoond omdat ik hen 
aldus gekonfronteerd heb met hun 
bronnen die zij zelf niet meer kennen. 

Dankbaarheid ook omdat zij zich 
begrepen voelen door iemand van de 
andere kant..." 

(m.v.l.) 

AIENSEN 
1SONS 

ttu 


