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Zondag 61®*® IJzerbedevaart 
om 11 uur te 

Na 100 dagen 
De vakantie dobbert stilletjes 

voorbij. De sciioolpoorten krijgen 
een grondige smeerbeurt. En nog 
geen anderhalve maand scheidt 
ons van de verkiezingen voor de 
gemeenteraden. 

„Open en eerlijk". Zo luidt de 
slogan waarmede de Volksunie 
deze kiesstrijd tegemoet treedt. 
Op zich is dit geen nieuws. Reeds 
bij de nationale verkiezingen in 
1987 beklemtoonde de partij haar 
streven naar een nieuwe politieke 
kuituur. Een kongres, begin dit 
jaar, gaf dit streven konkrete in
houd. En vandaag stelt de VU 
haar strijd voor het bestuur van 
de Vlaamse steden en gemeen
ten resoluut in het teken van een 
nieuwe, propere bestuurskultuur. 

Dat haar mandatarissen hier
voor alle vertrouwen verdienen, 
bewezen ze reeds tijdens de 
voorbije periode in tal van bestu
ren. Niet alleen op lokaal vlak 
overigens. Ook in de centrale 
regering staan de VU-ministers 
borg voor een stipte en korrekte 
uitvoering van het regeerak
koord. Open en eerlijk! 

Het onzekere gesternte waar
mede deze regering volgens 
sommige waarnemers tot stand 
kwam, moet nu wel definitief wij
ken voor een krachtdadige aan
pak van de belangrijke politieke 
problemen van dit land. Slechts 
weinig regeringen kunnen prat 
gaan op de verwezenlijking van 
zoveel projekten binnen een zo 
kort tijdsbestek. De balans na 
100 dagen Martens-VIII is ronduit 
positief. De regering had toege
zegd de eerste fase van de 
staatshervorming door te voeren, 
het overheidstekort terug te drin
gen tot 7 % van het bruto natio
naal produkt, de fiskale hervor
ming op poten te zetten, de kon-
kurrentiekracht van onze onder
nemingen te vrijwaren en de aan
delenmarkt doorzichtiger te 
maken. Dit alles is gebeurd! 

Vooral de wijze waarop Begro
tingsminister Hugo Schiltz half 
augustus de begrotingswerk-
zaamheden wist af te ronden, 
verdient alle lof. Zonder kortzich
tige boekhouderslogika maar met 
gezond verstand en oog voor de 
maatschappelijke noden leidde 
hij de regeringsploeg in goede 
besparingswegen. De wil om het 
tekort tot de fameuze 7 % in te 
dijken werd omgezet in ernstige 
en reële besparingen. Tegelijker
tijd werd rekening gehouden met 
de sociale werkelijkheid en de 
nieuwe behoeften. Evenmin werd 
een hypotheek gelegd op het pro-
jekt van de staatshervorming. 

Terecht mag gesteld dat de 
smet die op vorige besparings
plannen rustte, witgewassen 
werd. Zo blijven de kredieten van 
Gewesten en Gemeenschappen 
onaangetast. De bevoegdheidso
verdrachten kunnen in een opti
male sfeer plaatsgrijpen. Verder 
krijgt het onderwijs opnieuw de 
aandacht die het verdient. Aan de 
terugval van middelen werd een 
halt toegeroepen. En tot slot mo
gen ontwikkelingssamenwerking 
en wetenschapsbeleid — twee 
departementen die de VU steeds 
als prioritair heeft beschouwd en 
waarover zij momenteel de be
leidsverantwoordelijkheid draagt 
— zich verheugen in een ver
hoogde budgettaire belangstel
ling. 

Het zal er op aankomen dat de 
regering de flair en de krachtda
digheid van haar eerste honderd 
dagen weet aan te houden. De 
politieke begrotingsafspraken 

dienen nauwgezet vertaald in 
konkrete maatregelen. Om deze 
evolutie op de voet te volgen 
vertrouwt de VU ten volle op haar 
Begrotingsminister. 

Ook zal werk moeten gemaakt 
worden van de tweede en de 
derde fase van de staatshervor
ming: het financieringsstelsel, 
het statuut van Brussel, de af
schaffing van het dubbel man
daat en de overdracht van de 
residuaire bevoegdheid. De krijt
lijnen hiervan staan uitgetekend 
in het regeerakkoord. Maar reeds 
tijdens de eerste fase bleek hoe 
de uiteindelijke omzetting in wet
gevende teksten een dag-dage-
lijks gevecht is. Een gevecht te
gen terugkrabbelende Franstali-
gen, tegen geschrokken minima
listen en stijgerende unitaristen. 

Voor hen moet de 61ste IJzer
bedevaart van zondag aanstaan
de weerklinken als een waar
schuwing. De geplande staats

hervorming dient onverkort en to
taal uitgevoerd, als een onom
keerbare stap in het 
federaliseringsproces. Een stap 
die een luik van de Fronters' 
droom, ,,Zelfbestuur", daadwer
kelijk naderbij brengt. Tussen 

wijk en wereld zal Vlaanderen 
dan écht gestalte krijgen. Met 
eigen middelen, echte bevoegd
heden, over al haar gemeenten 
en over zijn kijk op de wereld. 

WIJ 

Vlaanderen 
op z n zomers 

Uitgerust van een welverdiende val<antie is WIJ terug. En hoe! 
Op zondag 28 augustus zomert Vlaanderen aan de IJzertoren te 

Diksmuide (biz. 8 en 9). 
Een terugblik op de Vlaamse nederlaag aan de Kasselberg, deze 

week 660 jaar geleden, leest U op bIz. 6 en 7. 
WIJ stelde ook 5 vragen aan Jef Maton over de toestand in 

Boeroendi (bIz. 3). 
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... en WIJ 
WIJ 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 lezersbnef. 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

TOEN HET NOG KON 

In Het Nieuwsblad van 13 augustus 
'88 het bericht gelezen waarin, dat 
naast anderen, ook DF-voorzitter Van 
erven het VI parlement en de VI 
regering oproept om de verfransing 
vem de Brusselse rand met alle mid
delen te bestrijden Dat is goed, maar 
ik heb daarbij een bedenking In het 
jaar 1957 werd op mijn initiatief een 
ernstige poging ondernomen om, 
toen het nog kon, via een kultureel 
projekt Wemmei uit de greep te hou
den. Meerdere kulturele groepen 
waaronder het DF en de VTB, die 
werden gevraagd om daadwerkelijke 
hulp en steun te verlenen gezien de 
belangrijkheid van de inzet, hadden 
er alleen wat , ,sympathie" voor over 
Het ontbrak hen blijkbaar aan een 
toekomstvisie Zij zagen met waar het 
op aankwam Ze heten ons ,,sympa
th iek" stikken Zij hielden het toen en 
later bij motie's en ander geblaat 
Hun geloofwaardigheid Nu komt wel 
wat ongeloofwaardig over Kwaad zijn 
als het kwaad is geschied, is blijkbaar 
gemakkelijker dan tijdig en met alle 
kracht het kwaad te verhinderen Dat 
geldt ook voor de partijen die toen, 
cmno 1957 de macht deelden 

En dan die lijst van ,.vooraanstaan
d e n " *> Tientallen bleven afwezig toen 

de ,,kleine heden" marsjeerden in 
Brussel en Antwerpen Toen kwam 
dat publicitair wellicht met te pas ' ' 

Omar Waegeman, Wemmei 

GEEN HOLLE SLOGANS 

Ik ben het volkomen eens met de 
open brief van E Brentjens aan het 
O W (,,Wij" van 14 juli) Wij Vlamin
gen moeten ons mmderwaardig-
heidskompleks opzij zetten Met holle 
slogans komen we er met, getuige 
daarvan de felle reakties van de unita-
risten op de realistische uitspraken 
van Hugo Schiltz Schiltz trapte met in 
de val, opgezet door PSC en PRL-
PVVi Met Schiltz' uitspraak in Gro
ningen heb ik wel moeite ' De kans tot 
federalisering missen slaat ons jaren 
terug, want de jongeren van nu heb
ben niet de minste interesse voor de 
Vlaamse Beweging Ik spreek als ge
wezen chiro-leider en leraar in het 
middelbaar onderwijs Met het roe
pen van slogans en gelegenheidsfla-
mingantisme komen we er met 

Schiltz komt af met naakte cijfers 
en speelt open kaart wat de begroting 
betreft De soms felle reakties van 
andere partijen bewijzen zijn gelijk, 
tot spijt van wie 't benijdt ' 

W. Roslers, Neeroeteren 

KAATSEN 

Met veel belangstelling lezen we in 
, ,Wi j " van 21 juli 1988 een bijdrage 
over het ,,Kaatsen m Vlaanderen" 
Uw redakteur doet een verdienstelijke 
poging om de oorsprong van de be
doelde sport m Vlaanderen te bepa
len 

Schrijver ziet die oorsprong als 
volgt ,,Vast staat evenwel dat de 
kaatssport vanuit Frankrijk bij ons 
werd ingevoerd Door schippers 
langs Dender en Dijle Zij introduceer
den het spel bij de plaatselijke bevol
king " Jammer genoeg laat hij met 
horen op welke feiten de geciteerde 
stelling berust 

Anderzijds verklaart uw redakteur 
,,De oudste dokumenten die bij ons 
naar de kaatssport verwijzen dateren 
uit de XVde en XVIde eeuw Ze zijn te 
vinden in Brugge en leper waar ver
moedelijk voor het eerst werd ge
kaatst " 

Verder kan schrijver best gelijk 
hebben waar hij stelt ,,ln West-
Vlaanderen en Limburg wordt (en 
werd) het (in de jongste tweehonderd 
jaar) helemaal met beoefend " Wijzelf 
vinden voor 1600 geen gegevens 
aangaande het kaatsspel in het Brug

se Vrije, d I het platteland rond de 
stad Brugge We kennen we de reke
ningen van enkele parochies ten 
noorden van Brugge, die bewijzen dat 
in de bedoelde streek de kaatssport in 
de tweede helft van de 17de eeuw 
opgekomen en weer verdwenen is 

Voor zover we weten, stamt de 
oudste vermelding betreffende het 
kaatsen in het Brugse Vrije uit 1660 
Toen trokken de Heistse kaatsers 
naar Uitkerke voor ,,het spelen naer-
den silveren ba l " In 1661 wonnen de 
Dudzelenaars ,,den zilveren bal tot 
ste Pieters" (St -Pieters-op-de-Dijk bij 
Brugge) In 1663 veroverden , de ba-
l isten" van Heist ,,den silveren ver
gulden ba l " te Westkapelle, in 1665 
wonnen ze ,den silveren cadsbal" te 
Blankenberge Daar namen ze ook m 
1666 deel aan een kaatswedstrijd De 
Westkapellenaars speelden in 1669 
,,omme den silveren bal tot Damme", 
en in 1670 wonnen ze ,,het silver 
houvyser" te Ramskapelle Ze be
haalden m 1678 ,,den silveren ba l " in 
hun eigen gemeente De laatste ons 
bekende vermelding is Westkapelle 
wint in 1682 te Ramskapelle ,,een 
silver houfyzer" 

Uit bovenstaande eerder schaarse 
inlichtingen blijkt dat ca 1660-1680 
de kaatssport bedreven werd m Blan
kenberge, Uitkerke, Heist, Ramska
pelle, Westkapelle, Damme, Dudzele 
en St -Pieters We kunnen best aan
nemen dat ook enkele aanpalende 
parochies een groep kaatsers beza
ten De sterkste spelers lijken toen 
die van Westkapelle en Heist geweest 
te zijn We vernemen echter geen 
gegevens over het kaatsspel zelf, de 
samenstelling van de ploegen of de 
kaatspleinen 

De boven opgesomde feiten heb
ben we reeds gepubliceerd in vroege
re historische studies 

Heist en de Eiesluis. de geschiede
nis, de topografie en de topommie 
van Heist, met een studie over de 
Eiesluis (en de middeleeuwse Vlaam
se visserij) (1976) 

Westkapelle en Ramskapelle, de 
geschiedenis, de topografie en de 
topommie van Westkapelle en Rams
kapelle, met een studie over de Bruge 
Tegelrie (1981) 

Dudzele en Sint-Lenaart, de ge
schiedenis, de topografie en de topo
mmie van Dudzele tot omstreeks 

1914, met een studie over de Sint-
Lenaartommegang (1985) 

M. Coornaert , Waregem 
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ZO€K^RC]€ 
n 41-jarige man, met ervaring als 
redakteur en verantwoordelijke klan
tenservice, opleiding journalisten
school, zoekt een passende betrek
king m de admimstratief-informatieve 
richting in Vlaams-Brabant Voor ml 
tel Staatssekretanaat J Valkeniers, 
513 83 00 post 311 

V lepel & vork 

m P V B A B ie rhande l He l l i nckx 

Stationsstraat 42 Wymenier 4a 

J J ^ 1743 SINT-MARTENS-BODEGEM 
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ELUNCKA 
DoortoperKle promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe's 

VJif bestellen ten huize 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

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

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

OCK«RC3^ 
Neder l ands ta l i ge d iens te r 

g e v r a a g d . Voo r n a d e r e In l ich
t i n g e n z i ch w e n d e n : h e r b e r g 
„ V i k i n g " , A r d u i n k a a i 5, 1000 
B r u s s e l . 02 /218 .01 .27 . 

RESTAURANT 

I ^ A B ^ I Wo l veng rach t 

G L O B E f" ,. 
, T T T B . " " Leopolds t raat 

Tel 217 91 53 

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

t h u i s z i j n . 

m 't h a r t j e v a n B r u s s e l 

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

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

Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22 

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

Koffiebranderij 
Emie l W i t t m a n n s t r a a t 36 , 1030 Brusse l 
02 -734 56 09 - 460 48 87 

Jor is Van den Driessche 
zaakvoerder 

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

ANTWERPIA 
JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

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 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Te l . : 03/252 70.98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIDSGEBAK 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Ui tbergen 

Tel. 091-67.57.12 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05 - 65.89.40 

AFSPANNING-HERBh^G 
TOIMBERG 

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

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel . 02/532.09.40 

tboerenhof 
CAFE-RESlAURANTT-FRraiUR 

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

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

Een advertentie in WIJ rendeert. 

Vraag inlichtingen: 

02/219.49.30 of 02/380.04.78 
(redaktie) (Karel Severs) 
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Prof. 
Buekens: 
internationale 
prijs 

Prof. Buekens 

Prof. Dr. Ir. Buekens, kabinets
chef van staatssekretaris Valke
niers, heeft samen met 3 kolle
ga's de Förderpreis für die Euro-
paische Wissenschaft van de 
Körberstiftung uit Hamburg ont
vangen. 

Deze prijs wordt toegekend 
aan wetenschappelijk werk dat 
een belangrijke bijdrage vormt tot 
het behoud van het leven op onze 
planeet. Prof. Buekens deelt de 
prijs met de Duitse hoogleraren 
Sinn en Kaminsky en de Russi
sche wetenschapper Dragolov. 

Prof. Buekens kreeg de prijs 
omdat hij een metode ontwikkel
de die toelaat schadelijke stoffen 
in bruikbare stoffen om te zetten 
zonder daarbij het milieu te be
lasten met schadelijke nevenpro-
dukten. 

De kabinetschef van staatsse
kretaris Valkeniers is burgerlijk 
ingenieur scheikunde en doktor 
in de toegepaste wetenschap
pen. Als ekspert in de behande
ling en verwerking van afvalstof
fen organiseerde hij talrijke semi
naries over het gekontroleerd 
storten en de verbranding van 
afvalstoffen, probleemafval, 
grondstoffen uit konsumptieafval, 
bodemverontreiniging en het be
heer van industrieel afval. De pro
fessor wordt ook regelmatig ge
vraagd voor projekten van de we
reldgezondheidsorganisatie 
(WHO), de Verenigde Naties, de 
EEG en het Algemeen Bestuur 
voor Ontwikkelingssamenwer
king (ABOS). 

Brusselse 
Geko's 

VU-kamerlid Vic Anciaux legde 
bij minister van Binnenlandse Za
ken Tobback klacht neer tegen 
de aanwervingen van gesubsi
dieerde kontraktuelen door de 
stad Brussel. Volgens de Brus
selse volksvertegenwoordiger 
werd de wetgeving inzake het 
taalgebruik in de administratie 
hier flagrant geschonden. Op 

iMt 
haar zitting van 8 juli laatstleden 
keurde het Brussels schepenkol-
lege de benoeming van maar 
liefst negen franstaiige en geen 
enkele nederlandstalige Geko's 
goed. 

Jacksonmania 

De komst van de Amerikaanse 
superster Michael Jackson naar 
Werchter zorgde voor heel wat 
opschudding in de media. Ettelij
ke kolommen werden gewijd aan 
het feit dat Michael Jackson de 
horden persfotografen bij zijn 
aankomst wist te verschalken 
door simpelweg met een geblin
deerde auto België binnen te rij
den in plaats van, zoals verwacht 
werd, het vliegtuig te nemen. De 
publiciteitsmachinerie rond het 
tieneridool, die het aankomstuur 
van de privé-jet van Jackson nota 
bene zelf had laten uitlekken, 
zorgde meteen voor een schot in 
de roos. 

Breed uitgesmeerd kon U in 
zowat elke krant lezen voor welke 
rekords heel de Jacksonfabriek 
wel allemaal gezorgd heeft en 
aan welke ekstravagante grillen 
van het met plastische chirurgie 
bijgewerkte droomprinsje de or
ganisatoren tegemoet dienden te 
komen. Wat de vele piepjonge en 
eerder meer dan minder snobisti
sche fans van Jackson minder 
graag zullen lezen, is zijn leeftijd. 
De Amenkaanse Michel Jans-
sens behoort vanaf maandag tot 
de dertigers. 

^IJEI^IMGEN 
AAN... 

Jef Maton over Boeroendi 

IVlichael 
Jaclison: 
dertigjarige 

^ superster 

Schodts 

De Vlaamse Televisiemaat
schappij (VTM), de Vlaamse kom-
merciële zender, heeft dus einde-

• U hebt Indertijd een aantal 
projekten voor de toenmalige 
ministers van Ontwikkelingssa
menwerking geleid, o.m. In 
Rwanda en Boeroendi, en de 
nu zo getroffen streek ook 
meermaals bezocht. Hoe is het 
mogelijk dat in 1988 nog zo'n 
massale stammentwist plaats 
kan vinden? 

,,Dat IS eigenlijk niet zo ver
wonderlijk. Rwanda en Boeroen
di liggen in een geïsoleerde berg-
streek op de schieidingslijn tus
sen tiet Nijl- en liet Zaïrebekken. 
De bevolking is voor het overgro
te deel nog analfabeet. Vooral de 
Hutu's leven nog zeer traditio
neel. Aloude mythen en overtui
gingen zijn er nog zeer in zwang. 

De recente bevolkingseksplo-
sie zorgde bovendien voor een 
bijkomend probleem. De gemid
delde bedrijfsoppervlakte voor de 
boeren was vroeger 6 hektare, nu 
IS dat geslonken tot 0,6 hektare. 
Vooral die grondschaarste met 
zijn etnische inslag ligt aan de 
basis van de huidige problemen 
De armere Hutu's hebben het 
daardoor nog veel moeilijker dan 
de rijkere en machtige Tutsi's. 
Onze eigen geschiedenis heeft 
genoeg aangetoond dat sociale 
problemen met een etnische di
mensie een eksplosief mengsel 
vormen." 

• Van waar komt die tegenstel
ling tussen Hutu's en Tutsi's? 

„De Hutu's en de Tutsi's zijn 2 
erg verschillende volkeren. De 
Hutu's zijn Bantoes, een volk van 
boeren. De Tutsi's zijn oorspron
kelijk een nomaden- en krijgers
volk dat eeuwen geleden vanuit 
Ethiopië langs de Nijl uitge

zwermd IS De Tutsi's kennen 
een sterke interne organisatie en 
een hoge kuituur. In de streken 
waar zij zich vestigden pasten ze 
verschillende methodes van inte
gratie toe, van absoluut geen et
nische vermenging met de plaat
selijke volkeren, zoals in Rwanda 
bvb, tot verplichte vermenging 
zoals in het oosten van Zaïre. In 
Boeroendi kozen ze voor een 
middenweg. 

Zolang er geen grondschaar
ste was leefden Hutu's en Tutsi's 
relatief vreedzaam samen, welis
waar met dien verstande dat de 
Tutsi's de macht in handen had
den. Tijdens de kolonisatie wer
den de Hutu 's zich steeds sterker 
bewust van hun feitelijke toe
stand van onderhorige, en wilden 
ze daar natuurlijk verandering in 
brengen." 

•Welk verschil bestaat er tus
sen de huidige situatie en de 
massale slachtingen in '72? 

,,ln 1972 werd bewust gepoogd 
om de jonge Hutu-intellektuelen, 
die een gevaar begonnen te vor
men voor de bestaande machts
verhoudingen, uit te roeien. De 
moordpartijen nu hebben duide
lijk niet die selektieve bedoeling. 
Ik vermoed dat de Hutu's ergens 
in opstand zijn gekomen en dat 
het hoofdzakelijk uit Tutsi's be
staande leger die opstand op har
de wijze in de kiem wou smoren." 

• Waren er ook al problemen 
toen het land nog onder Belgi
sche voogdij stond? 

,,De spanningen waren toen 
wegens de grondschaarste al 
flink opgelopen. Met de invoering 
van de moderne staat en haar 
administratie steunde de Belgi

sche overheid voor zijn indirekte 
machtsuitoefening op de Tutsi's. 
De katolieke kerk daarentegen 
leunde veel meer aan bij de Hu
tu's omdat het kristendom, als 
godsdienst bij uitstek voor slaven 
en onderdrukten daar veel meer 
weerklank vond. 

h/let de vastlegging van de ko
loniale grenzen heeft men toen 
de bergstreek eigenlijk afgesne
den van de vlakte. Deze tegenna
tuurlijke situatie zorgde ervoor 
dat de natuurlijke migraties van 
de daar levende volkeren afge
stopt werden. Dit heeft twee be
langrijke gevolgen: in de eerste 
plaats werden de vluchtmogelijk-
heden in geval van konflikt afge
sneden. En ten tweede beteken
de dit dat de bevolkingseksplosie 
opgelost moest en moet worden 
binnen de staatsgrenzen, wat on
mogelijk is." 

•Hoe ziet U de toestand in 
Boeroendi verder evolueren? 

,,De spanningen zuilen vol
gens mij blijven bestaan omdat er 
geen definitieve oplossing moge
lijk IS binnen het land zelf. Een 
grotere integratie van Boeroendi 
met Zaïre en oostelijk Afrika zou 
voor meer sociale en ekonomi-
sche kontakten kunnen zorgen, 
die op termijn de toestand kun
nen verhelpen. 

Een verdere uitbouw en demo-
kratisering van het onderwijs kan 
ook tot een oplossing bijdragen, 
maar dat is een tweesnijdend 
zwaard: onderwijs zorgt er im
mers voor dat de overheerste 
bevolkingsgroep zich meer en 
meer van haar mindere positie 
bewust wordt, wat tot verdere 
problemen kan leiden." 

yHENSEN 

De nieuwe stakingsgolf in Polen toont aan dat de idealen van de 
onafhankelijke vakbond Solidariteit nog met vergeten zijn. De stakin
gen ontstonden in de steenkoolmijnen en met, zoals in '80 in de 
scheepswerven. De eksport van steenkool vormt de belangrijkste bron 
van vreemde deviezen voor de Poolse ekonomie. Nadat de regering 
harde maatregelen tegen de stakers aankondigde, zei Lech Walesa 
(foto) dat dit enkel de vastberadenheid van de stakers versterkt. 

lijk een direkteur Informatie. Jan 
Schodts (51), ex-BRT-hoofdre-
dakteur Duiding, zal het informa
tiebeleid van VTM bepalen. 
Schodts zegt daarmee een kar-
rière van 27 jaar bij de BRT 
vaarwel. 

De funktie van hoofdredakteur 
bij VTM was de laatste belangrij
ke die bij de kommercièle zender 
nog moest ingevuld worden. 
Over de aanpak van de journaals 
bij VTM wilde Schodts enkel kwijt 
dat de klemtoon op de kijker zal 
liggen. Volgens Carlo Gepts, af
gevaardigd bestuurder van VTM, 
zouden de nieuwsuitzendingen 
veel kort behandelde onderwer
pen bevatten. 

Eén van de eerste taken van 
Schodts zal de samenstelling van 
een 20-koppige redaktie zijn 
Daarvoor kan de kersverse direk
teur informatie kiezen uit een dui
zendtal sollicitaties. Rond eind 
oktober moet de redaktie samen
gesteld zijn. Het is ons met be
kend hoeveel "Vlaams-nationa-
le" sollicitaties er op het bureau 
van Schodts op de briefopener 
wachten.. 

Schodts: 
VTM-
hoofdredakteur 

Quayle 
Op de republikeinse partijkon-

ventie in de VS koos presidents
kandidaat George Bush senator 
Dan Quayle als "running mate" 
De meeste waarnemers toonden 
zich verrast omdat Quayle relatief 
weinig bekendheid geniet. De se
nator uit Indiana behoort tot de 
uiterste rechtervleugel van de 
Republikeinse partij. Hij is een 
fervent voorstander van het Star 
Warsprogramma en leidde vong 
jaar het verzet tegen de onderte
kening van het INF-akkoord over 
de verwijdering van de middellan-
ge-afstandsraketten 

Met de keuze van de 41-jarige 
Quayle, de "Robert Redford van 
de politiek", mikt Bush op ver
schillende doelen: de zwakke po
sitie van Bush m de Mid-west van 
de VS verstevigen, met zijn char
mant voorkomen het vrouwelijk 
kiespubliek bekoren en, naar om
gekeerde analogie met de jonge 
Dukakis en de ervaren Bentsen, 
de relatief oude Bush een jeugdig 
elan meegeven. 

Bijna onmiddellijk na de aan
stelling van Dan Quayle tot kandi
daat vice-president ontspon zich 
al een kontroverse rond zijn per
soon. Quayle zou politieke in
vloed gebruikt hebben om door 
zijn inlijving bij de Nationale Gar
de aan militaire dienstplicht in 
Vietnam te ontsnappen. 

Of de kansen van Bush daar 
ernstig onder zullen lijden valt 
echter te betwijfelen Volgens 
een peiling van het weekblad 
Newsweek zou Bush tijdens de 
republikeinse partijkonventie een 
lichte voorsprong genomen heb
ben op zijn demokratische rivaal 
Dukakis. Hoewel de republikei
nen toen in het brandpunt van de 
belangstelling stonden, slaagden 
ze enn de achterstand van 12 tot 
17 punten op zeer korte termijn in 
te lopen. 

Quayle: 
geen zin 
in Vietnam 
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Wi\ 
Ter Yde 

Nauwelijks is de beroering 
rond het natuurgebied Ter Yde 
(Oostduinkerke) geluwd of het 
scenario herhaalt zich weer De 
Administratie van Ruimtelijke Or 
dening en Leefmilieu (AROL) ver
zegelde op 16 augustus de pom
pen in Ter Yde, omdat was vast
gesteld dat de IWVA (Interkom-
munale voor Waterbevoorrading 
van Veurne-Ambacht) weer eens 
zonder vergunning water ge
pompt had 

Daarop gaf de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg van 
Veurne de IWVA, weeral op een
zijdig verzoekschrift, de toelating 
om de zegels in het waardevolle 
natuurgebied te verbreken Bij 
zo'n procedure moet de tegen
partij met eens worden verwittigd 
en bij verzet wordt de beslissing 
ook met opgeschort Gemeen
schapsminister Dupre is vast van 
plan om verzet aan te tekenen 
tegen de beslissing van de 
Veurnse rechter Intussen is het 
kwaad echter weer eens ge
schied 

VU in lift 
Volgens een opiniepeiling die 

Dimarso-Gallup in opdracht van 
De Standaard uitvoerde, gaat de 
Volksunie in Vlaanderen in verge
lijking met de peiling van juni 
0,4% vooruit (tegenover de ver
kiezingen van 13 december '87 
0,5%) 

Vooral de SP maakte een goe
de beurt De Vlaamse socialisten 
gingen sinds 13 december reeds 
2,8% vooruit Daarmee nadert de 
SP de CVP tot op 0,7% De 

Vlaamse kristendemokraten ver
loren sedert de laatste verkiezin
gen bijna 4% Daarmee bereiken 
ze een historisch dieptepunt 

De oppositiepartijen PVV en 
Agaiev winnen elk een procent in 
vergelijking met de stembusslag 
van december 

In Wallonië valt vooral het zwa
re verlies van de PS op De partij 
van Spitaels moet sinds 13 de
cember reeds 6 5% prijsgeven 

Vlaamse 
Sportraad 

De Volksunie heeft in de 
Vlaamse Raad bij monde van 
senator Blanpain een voorstel 
van dekreet ingediend om de uni
taire Hoge Raad voor de Sport te 
vervangen door een autonome 
Vlaamse adviesraad voor licha
melijke opvoeding, sport en 
openluchtleven Deze Raad moet 
een zeer ruime adviesbevoegd
heid krijgen m alle materies die 
met sport en bewegingsopvoe
ding te maken hebben 

Het sportbeleid en de lichame
lijke opvoeding behoort reeds se
dert 1980 tot de bevoegdheid van 
de gemeenschappen Hierdoor 
werd het sportbeleid in Vlaande
ren de zaak van autonome 
Vlaamse politieke instanties 
Nochtans funktioneert de huidige 
Hoge Raad voor de Sport-
—Vlaanderen, opgericht in 1963, 
nog steeds als een afdeling van 
de unitaire Hoge Raad voor de 
Sport 

Het IS voor de Volksunie duide
lijk dat deze unitaire formule van 
de Hoge Raad sinds lang met 

De duizenden vluchtelingen uit Boeroendi scheppen prangende opvangproblemen in het buurland 
Rwanda 

meer beantwoordt aan de huidige 
staatsstrukturen Daarom moet 
ze zo snel mogelijk als achter
haald en overjaars naar de ge
schiedenisboeken verwezen wor
den De Volksuniefraktie in de 
Vlaamse Raad hoopt dat dit voor
stel van dekreet de steun zal 
krijgen van de andere frakties en 
op korte termijn zal kunnen wor
den goedgekeurd 

Praagse lente 
De 20° verjaardag van het ge

welddadig neerslaan van de 
Praagse lente door troepen van 
het Warschaupakt verliep over 
het algemeen rustig Slechts in 
Moskou werd een betoging van 
enkele tientallen mensen op erg 
brutale wijze uiteengedreven Le
den van een pas opgerichte spe-

MENSBEELD 

Antwerfjen onivancft nog tot «or-
gen 26 auatistus VJamingen dte m 
3e 5 wereiddelBfl wonen „Vfa-
miPi^ii m de Wereld" hoacü im
mers ee« spectaat Jtöngje r̂ ter 
gelegenJieidvao het ¥i}lentv«n^ 
jsng bestaan vaft de versnigjrtg 
Reeds voor de sltchnrwi: vat» deze 
vereniging waren er reeds Vlaant-
se aksenien «serktear m tiet vet-
€t»(f»nggteve(T van de toensasttg© 
ïtoloftle Kof^* öetyfgen hmrvm 
<te {*(jischr)sfte« öand en Zyider-
km& Ook öavtdsüonds en VAS 
kendenaldeltrtgeft^n „mze" Kon* 
00 
Na de (tr\Atfmn)(Stii0miii op M 
jum 1960 brak voor vele laiKfgeno-
ten esR df amatischs ttjd aan, fUe 
terugkerende fcotontalen wefden 
<miitnm&r door de menseit van 
BaiKt m Zutö^fkmts — de ttjd-

senrifïen waren tnmjddeis samen-
gesmoften — opgevangen Hfer* 
mi ontstond een Qmtntm voor 
fi/fnatscttappghfk émnstbëtmn 
aan mti-koionmt^n te enkele ja
ren werden de doelstetftngen mt-
gebrefd en trof «ten voofberetdm 
gen om een oieuwe orgamsatte te 
stiettten Dat we)*d dart, oja 9 met 
1963 &&fgtë m de W&ëf4, C%r\^ 
Xxum voof Soctaal'Kufturefe sa-
menwerktftg 

fteeds ojj tjet einde van de ze&ti-
9ec jaren evolueerde de vereni
ging m de nchttnö van een irteer 
Jederale «nstWmr, Hoewel «teer 
dan driekwart van de Belgen \t\ 
het büttenlaftd Vlamingen waren, 
kon de frarisialtge putstief^sopmie 
tiet n*ei altijd veten dat naar déze 
groep grote inspant^ingen gwgen 

Waar burten urt diende tmmers de 
Beigtache facade vertoond' tater 
werd dan toch tJesdst tot de op 
richting van de Vruön frsncofiho-
ne dg$ B^tgm è i 0ran$er en van 
Viammg&rtift dB Wereld {V>Wi Dtt 
faatsté gebewrde op een tnterna-
tf-onaat kongres tn Bra$sel tn 
1S76 
Dat er werkehjk nood aan een 
dergetijke vereniging bestond, 
kan aangetoond worden door een 
aantal ojjfers tn het buitenland — 
en daarretienen we ook Walfonie 
b(j ~ wonen honderddyixenden 
Viammgen Oe sctialtirvgen lopen 
op tot of»geveer een mitjoen, of 
ort» en bij een z&sds provmote 
Êen belangrijke konoentratie öe-
vf«dt ztch yiteraard m Waitome, 
waar men een twee tot driehon-
derddiBzend Vtamingen aantreft 

Verder ztjO er grote groepen aan 
weztg tn Kanada. de Verentgste 
Staten Zsife, Argenttwe, BraBlte 
Paraguay Ztifd-Afnka en Austra-
Ité In Europa wonen er veel Via-
mmgen m de ons ümnngertde tan 
den en w Ierland $tfiaan probeert 
Vtammgen in de Wereld eetv net 
y&n VtW-vsrtegenwoordtgers over 
de gehele wereld op te nchten 
Viamirtgen m de Wereld tracht op 
te komen voor de sociale en de 
kuftarefe betangen van de Vfatntn-
gen Vooral de administratieve 
maflemolen tn de diverse tanden 
veroorzaakt immers heel wat pro-
btemen 
Daarnaast werden m het kader 
van de ViW*werktng een aantal 
nt euwe in ttiafleven ontwi kkeld Zo 
werd er begonnen met een Vt-
WOS-werking, die ztch op ontwik-
köfingssamen werking toelegt 
Totnogtoe werden reeds i46 pro-
jekten voor meer dan aan half 
miljard frank gerealiseerd tn Azié 
Atnka en Zuid-Amen ka Zoals 
ViW j;ell i$ ook Vf WOS gtnkt plura
listisch en Vlaams Mauw hterbij 
aansluitend werkt de Vlaamse 
Verémging voor Opleidingspro
gramma's w het Su-ttentand Btj 
de WOB IS er een vruchtbare 
öamenwerktng met de Vlaamse 
overheid en de ministeries van 
Orttwikkelinggsamenwerktng en 
Onderwijs 
Tenslotte tracht ViW mesf en 
meer ekonomisehe aksanten te 
leggen {sjtet zeiden furjgeren de 
teden v&n de vereniging ais eko-
nomische ambassadeurs voor 
Vlaanderen Zo is Vli-kamerttd 
Herman Cmdrim m Hoord-Amen-
ka de OlW-be weging en Flanders 
Technology gaan voorsteileh 
Op het kongres te Antwerpen ko
men alle aspekten van de werkmg 
van VtW aan bod Taensme ©n 
kuliuur, de informatiekanalen 
ekoftomie, ontwikkelingssamen
werking en de speoifteke ViW* 
problematiek passeren de revue 
Aandacht wordt tevens gesohon-
ken aan 5 jaar VVOB-werking, 30 
jaar Band-Vtammgen m Wailomè* 
en 40 jaar Vlaamse Vereniging in 
Kinshasa 
Wie meer tnfo wensi Vlamingen 
fn de Wereld, Slanohestraat 11 te 
mm Brussel (02/636 Ê2 92) 

ciale oproereenheid joegen de 
manifestanten uiteen en voerden 
hen weg in autobussen De beto
ging was een initiatief van de 
Demokratische Unie, een recent 
opgerichte verboden politieke be
weging die in de Sovjet-Unie een 
alternatief wil vormen voor de 
allesoverheersende KP 

Zoals ook de stakingsbe
weging in Polen aantoont, lijken 
velen in de Oostbloklanden de 
"perestrojka" en "glasnost" uit 
de Sovjet-Unie ook in eigen land 
te willen introduceren Maar m 
hoeverre zal de Russische KP 
toelaten dat de hervormingen in 
eigen land haar machtspositie of 
de kollektivistische organisatie 
van de ekonomie aantasten "̂  En 
wat indien ook de bondgenoten 
een meer demokratische weg in
slaan die minder gehoorzaam
heid aan de Sovjet-Unie zou in
houden'? Het antwoord op die 
vragen kan met zo lang meer 
uitblijven 

Westtoerisme 
In WIJ van 28 juli meldden wij 

dat kollega en Brugs gemeente
raadslid Pol Van Den Driessche 
protesteerde tegen de brochure 
,,Met zicht op zee — Avec vue sur 
mer", uitgegeven door Westtoe
risme In de franstalige uitgave 
van die brochure werd o m een 
tekening van de IJzertoren weg
gelaten 

Westtoerisme beweert dat een 
foto van de IJzertoren in de frans
talige uitgave volgens gespeciali
seerde reklamedeskundigen sto
rend zou zijn voor het, wervend" 
karakter van de brochure 

In een brief aan Westtoerisme 
vraagt het IJzerbedevaartkomi-
tee zich af of de Westvlaamse 
vereniging voor toerisme wel on
derzocht heeft hoeveel franstali-
gen de IJzertoren wel bezoeken 
Indien toch zou blijken dat er bij 
de franstaligen vooroordelen be
staan tegen de toren m Diksmui-
de, zou volgens het IJzerbede-
vaartkomitee een populaire toe
ristische brochure misschien wel 
de Ideale wijze zijn om deze voor
oordelen te weerleggen 

Door de toren uit de franstalige 
versie van de brochure te schrap
pen doet Westtoerisme net het 
tegengestelde, nl bevestigen dat 
zo'n vooroordelen bestaan en dat 
ZIJ bovendien ook terecht zijn 
,.Wervend" kan men dit met noe
men Het getuigt van weinig res-
pekt voor de vele franstaligen die 
wel een inspanning doen om iets 
meer te weten te komen over wat 
er in de IJzerstreek precies ge
beurde, aldus het IJzerbede-
vaartkomitee 
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M4^ 
Tekort niet boven 7 % van BNP 

Schiltz slaagt in begrotingsopzet 
Op het kabinet van vice-eerste minister Hugo 

Sciiiltz gingen de eerste tionderd dagen van de 
regering Martens VIII gepaard niet de nodige stress
situaties en nachtwerk. Vooral de eerste veertien 
dagen van augustus zagen de begrotingsspecialis
ten van het kabinet nauwelijks hun bed. Opgelucht 
kon de minister en zijn medewerkers dan ook op 15 
augustus, na de goedkeuring van de begroting door 
de ministerraad, hun reiskoffers pakken. Dit na een 
helse drie maanden waarin de regering niet enkel de 
begroting voor het volgende jaar heeft opgesteld, 
maar ook werk heeft gemaakt van de eerste fase van 
de staatshervorming, de vrijwaring van de konkur-
rentiekracht van het bedrijfsleven, het doorzichtiger 
maken van de aandelenmarkt en de fiskale hervor
ming^ 

VELEN erkennen nu einde
lijk dat de huidige rege
ring een berg werk verzet 

lieeft. De sceptici van het eerste 
uur prijzen de bewindsploeg nu 
voor haar werkkracht. Vooral na 
de voorstelling van de resultaten 
van het nachtenlang begrotings-
konklaaf was de houding van de 
pers gematigd positief. Het was 
voor iedereen Immers duidelijk 
dat de opstelling van de begro
ting van 1989 een bijzonder zwa
re dobber zou worden. Toen ook 
bleek dat deze laatste grote klus 
volgens het vooropgestelde 
schema was geklaard heerste er 
tevredenheid in de Wetstraat. 

De afspraken van het regeer
akkoord werden hierbij strikt na
gekomen. Niet enkel het opzet 
om het tekort voor volgend jaar 
niet boven de 7 % van het BNP te 
laten klimmen is gehaald, maar 
bovendien werden de aangekon
digde nieuwe socialie initiatieven 
uitgevoerd en vastgesteld in de 
begroting. 

Realistische 
uitgangspunten 

De eerste taak van de topmi
nisters op het begrotingskonklaaf 
op Stuyvenberg was het vastleg
gen van de macro-ekonomische 
hypothesen. Om te kunnen bepa
len hoeveel er eksakt diende te 
worden bezuinigd, moest in eer
ste instantie vaststaan welke no
minale groei kan worden ver
wacht. Bij de schatting van deze 
ekonomische groei diende bo
vendien rekening worden gehou
den met de geplande ingrijpende 
fiskale hervorming en onder an
dere volgende beleidshypothe-
sen: 

— 4.000 bijkomende arbeids
plaatsen In de bijzondere tewerk-
stellingscircuits 

— 47,5 miljard besparingen op 
de uitgaven eksklusief rentelas
ten 

— 22,5 miljard vermindering 
van de rentelasten in het kader 
van een schuldherschikking 

— een verhoging van de niet-
fiskale ontvangsten met 9,5 mil
jard. 

Op basis van deze gegevens 
schatte de Nationale Bank de 
nominale groei op 4,2 %, het 
Planbureau op 4,7 % en het mi
nisterie van Ekonomische Zaken 
op 4,3 %. De regering onder 
impuls van Hugo Schiltz opteer
de evenwel om nog voorzichtiger 
te werk te gaan en aanvaarde 
een groei van 4,1 %. Gezien de 
ramingen van de hierboven ver
noemde instellingen kan de weer
houden raming zeker niet als 

Op basis van deze uitgangs
punten en na bilateraal overleg 
tussen het Kabinet van Begroting 
en de diverse departementen be
rekende Hugo Schiltz dat de tota
le staatsuitgaven zouden stijgen 
tot 2.040,6 miljard frank (dit is 
een stijging met 4,4 % tegenover 
1988). Op dezelfde basis raamde 
men de totale ontvangsten voor 
1989 op 1.563,6 miljard. Dit bete
kende dat het tekort zou oplopen 
tot 480,7 miljard frank (8,3 % van 
het BNP). Teneinde de lasten van 
de overheidsschuld voor de ko
mende generaties stelselmatig te 
beperken, stelde het regeerak
koord evenwel dat het netto te 
financieren saldo in 1989 diende 
te worden teruggebracht tot 7 % 
van het BNP, zijnde 403,2 miljard 
frank. Aldus werd beslist een ge-

naplain, niet, of slechts gedeelte
lijk, werden uitgevoerd. 

Deze aanpak leverde het ge
wenste resultaat op: de gezochte 
47 miljard werd gevonden. Het 
grootste gedeelte daarvan kwam 
op rekening van de zogenaamde 
sociale cel (sociale voorzorg, ar
beid en tewerkstelling en pen
sioenen). Vooral de uitgavenbe
perking in de klinische biologie 
valt hierbij op. In de zgn. gezags
departementen (goed van 12,5 
miljard) leverden de departemen
ten Binnenlandse Zaken (vnl. de 
vermindering van de dotatie aan 
het provincie- en het gemeente
fonds) en Defensie het leeuwe-
deel. 

De ekonomische cel (o.a. Ver-

Begrotingsminister Hugo Schiltz houdt zijn tas stevig vast. Ze bevatte het resultaat van dagenlange noeste 
arbeid, (foto De MaJtre) 

overdreven betiteld worden. Ook 
de fiskale ontvangsten werden op 
analoge basis berekend. 

De gemiddelde rente op korte 
termijn die bij de opstelling van 
de begroting werd weerhouden, 
bedraagt 6,75 %, zijnde het peil 
van midden juli. Sindsdien is die 
rente nog gestegen, maar de be
perkte omvang van die vermeer
dering en de onzekerheid die in 
dat verband op de nationale en 
internationale markten heerst, 
zijn zeker niet van aard om ge
noemd rentepeil over het hele 
jaar als onrealistisch te bestem
pelen. Verder werd nog uitge
gaan van een stijging van de 
konsumptieprijzen met 2 % en 
een dollarkoers van 38 %. Indien 
deze uitgangspunten in de loop 
van volgend jaar wegens omstan
digheden niet meer zouden over
eenstemmen met de werkelijk
heid zal Hugo Schiltz tijdens de 
begrotingskontrole in maart 1989 
de nodige aanpassingen aan
brengen. 

heel van maatregelen door te 
voeren waarvan de weerslag 
meer dan 77 miljard (480,7 -
403,2) moest belopen. Dit astro
nomisch bedrag zou volgens cij-
ferfreaks overeenstemmen met 
een ketting bankbriefjes van 
5.000 fr. van hier tot in Los Ange
les! 

Vooreerst kon door het ak
koord met de financiële sektor 
een schuldherschikkingsoperatie 
worden doorgevoerd dat maar 
liefst 28 miljard opleverde. Een 
t>etere schuldbeheersing deed 
daar nog eens 2 miljard bij. Aldus 
moest minister Schiltz nog 47 
miljard vinden. Hij hanteerde 
hierbij een totaal andere aanpak 
dan zijn voorganger. Erop wij
zend dat de grootscheepse be
sparingsoperatie een zaak is van 
de hele regering en eigenlijk van 
de gehele bevolking koos de be
grotingsminister dan ook voor de 
methode van samenspraak. De 
ervaring heeft immers geleerd 
dat de van boven opgelegde be
sparingen, zoals bij het Sint-An-

keerswezen. Openbare Werken, 
Landbouw) is op zijn beurt goed 
voor zowat 7 miljard. 

Aksenten 
Opvallend hierbij is dat er aan 

de Gewesten en Gemeenschap
pen geen rechtstreekse bijdrage 
werd gevraagd. Wat eveneens in 
het oog springt is dat de beide 
onderwijsdepartementen haast 
ongemoeid worden gelaten. 

Doordat het Nederlandstalig on
derwijs bovendien de vroegere 
bemoeiingen korrekter uitvoerde 
blijft ze in tegenstelling tot haar 
f ranstalige tegenhanger bijna vol
ledig gespaard van bezuinigin
gen. 

Tot vreugde van de Volksunie 
waren dit niet de enige punten 
waarop we ons programma in 
vervulling zagen gaan. Boven
dien werd een begin gemaakt om 
onze achterstand inzake Weten
schapsbeleid en Ontwikkelings
samenwerking in te halen. Beide 
departementen kregen meer kre
dieten. Tenslotte verheugt het 
ons dat er ook wat budgettaire 
ruimte werd gemaakt voor Justi
tie om eindelijk eens iets te doen 
aan ons lamentabel gevangenis
wezen. 

Nieuwe 
initiatieven 

Daarenboven slaagde minister 
Schiltz erin de budgettaire ruimte 
te kreëren voor de door de Rege
ring beloofde sociale konventies. 

Deze sociale verbeteringen bete
kenen goed nieuws voor heel wat 
mensen. Hierbij ging eerst en 
vooral de aandacht naar invali
den, (brug)gepensioneerden, 
werklozen en miliciens. Zo wordt 
bijvoorbeeld het bestaansmini
mum, het gewaarborgd inkomen 
voor bejaarden en tegemoetko
mingen voor mindervaliden ver
hoogd met 2 %. 

Ook de KMO's kregen de bij
zondere aandacht op Stuyven
berg. Zo wordt de matigingsbij
drage voor de zelfstandigen her
vormd en besliste de Regering de 
KMO's voor 150.000 frank fiskale 
vrijstelling te verlenen bij elke 
nieuwe aanwerving. Dit zal onge
twijfeld bijkomende tewerkstel
ling kreëren. Om dezelfde reden 
werd ook een krediet van 1,2 
miljard voorzien om zgn. opslor-
pingsprogramma's te verhogen 
met 3.000 tot 4.000 jobs. 

Rik Verlinde 

Schaduwkritiek 

2oaie was te verwact^leni spyld©' de c^posftie k d ö ^ op de 
voor9$s t̂̂ ki(& b^rotïng< Vooral de shatfows van de P W betesn 
hmbil <i^ spjts «f. Vooreem stel<Jeri z:i| dat d^ te^m§ iê^a&t 
van é©r» te optimisBsehê ekor^omisch^ grpei m ts lage <^lar-
koersen en reftteiaftev«n.~ in tegenst^Bing tot wai 4tl tli>eralê 
sclïaëuVïkiÉbinet erjkelè v*^sn geleden beweerde bls^t de 
regermg het tsegrofingsteKof t nu Ie onderscfjatten. Tst voor kort 
J?eweerde 4meM^ heren dat Sehillz imt tekoti o^rschat.te tm 
aldus h©t jm&go van Vertiolstadt te beschadlger^. 

Deze schjzofrene |<:;̂ o-kRllek m ftber^e h o ^ \éfnki voBed^ 
ongeloofwaardig en S|)reekt zloNzelf kompleet tegeo. Dege»«* 
zen blauwe excetieotfes zourlerj öeler wat be^Heidemr reage* 
ren en met weemoed l^rugdeïiken aan de door hen voorgestel
de begroting var* 1988 die met fmhi 64 miljard was onderschat > 
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Wi\ 
Kroniek van een revolutie 

Wi willen van 
den kerels 
zinghen... 

Dinsdag 23 augustus 1988 was het juist 660 jaar 
geleden dat een Vlaamse krijgsmacht, bestaande uit 
gilden-milities en vrije boeren uit het Kustland, slag 
leverde met een Frans ridderleger. De Vlamingen 
werden te Kassei na een korte maar hevige strijd 
verpletterd. Daarmee kwam een einde aan de eerste 
Boeren-oorlog die de Nederlanden ooit hebben ge
kend. 

ti^E-

<Etr 

m' 

AAN het begin van de 14de 
eeuw, in 1302, had het 
verachte gewone volk in 

Vlaanderen de Franse ridders 
een onvergetelijke nederlaag toe
gebracht. 

Misera Pax 
In een monsterverbond met het 

Vlaamse grafelijk Huis van Dam-
pierre hadden de Klauwaerts 
volksregeringen geïnstalleerd in 
de voornaamste steden van het 
graafschap. 

De Dampierres, beducht voor 
het Frans expansionisme en het 
daarmee kollaborerend Patriciaat 
(Leliaerts), steunden op de Volks
soevereiniteit om hun autonomie 
ten opzichte van Frankrijk te vrij
waren, bang als zij waren om 
Vlaanderen aan de Kroon te ver
liezen. 

Na de vrede van Athis sur Orge 
in 1305, een wapenstilstand, wer
den aan Vlaanderen bizonder 
vernederende voorwaarden op
gelegd. Een Misera Pax zoals 
een tijdgenoot opmerkte. Tot dan 
toe had de grafelijke macht op de 
Volksklasse gesteund. Na de on
dertekening van het Vredesver
drag werd de verhouding tussen 
beiden alsmaar koeler. 

Rond 1320 werd de breuk on
herroepelijk. De belangen van de 
graven en de lokale adel geraak
ten verweven met die der terug
kerende (een bepaling uit het ver
drag) Leliaerts. 

Het Volk zou dus alléén op
draaien voor de énorme oorlogs
schatting die nu diende betaald 
te worden aan de Franse Kroon. 

In zijn werk ,,Zannekin, en de 
Vrijheidsstrijd van het Kustland" 
uitgegeven bij Lannoo in 1928, 
zegt Pleimion Naibh (1) hierover 
het volgende: 

„In 1317 bedroeg het totaal 
van de som die Vlaanderen aan 
de Koning verschuldigd was 
1.500.000 pond parisis. Eén pond 
parisis heeft omgerekend een 
waarde van 1450 Bf. (in 1928! 
n.v.d.r.) Wat er in 1317 te betalen 
viel komt zowat overeen met 
2.175.000.000 Bf. op een, in het 
middeleeuwse Vlaanderen, ruw 
geschatte belasting betalende 
bevolking van 1.500.000 perso
nen. Men betaalde dus per hoofd 
juist 1 pond zijnde 1.450 Bf. 

Als elk gezin uit gemiddeld 7 
personen bestond, dan lag op 
elke haardstede een gemiddelde 
belasting van 10.150 Bf. (1928! 
n.v.d.r.) 

De steden werden gedwongen 
Patriciërs in het stadsbestuur 
weer op te nemen. 

(1) Pleimion Naibh, pseudoniem voor 
Kamiel De Vleeschauwer (1873-1975) a-
politiek Vlaams-Nationalist, leraar en 
historlkus schreef,,Zannekin,..." ter ge
legenheid van de 600ste verjaring van de 
slag bij Kassei. 

Wat moet dergelijke last, voor 
een tijdperk met beperkte geld
omloop als de Miiddeleeuwen, 
niet betekend hebben ? 

Bij de gebrekkige manier van 
innen van het totaal der belastin
gen zou een gezinslast gemakke
lijk rond de 600 Bf. per jaar heb
ben kunnen liggen." 

De belastingsdruk was dus 
enorm, bovendien was er de eko-
nomische krisis én hongersnood 
in ,1316 en hief de Kerk haar 
Tienden. De teruggekeerde Le
liaerts probeerden Kust-Vlaande-
ren en zijn Vrijd Landbouwers te 
feodaliseren. 

Bevelschrift waardoor Lodewijk, graaf van Vlaanderen en Nevers, zijn oom Robert van Vlaanderen, heer 
van Cassel, opdracht geeft de opstand van Zonnekm en zijn bondgenoten te onderdrukken. ,,Oorkonden 
van Vlaenderen", reeks I, nr. 2143 (Algemeen Rijksarchief, Brussel) 

Harrope! 
De Kerels, kleine landeigena

ren uit de Kasselrijen van de 
Polderstreek — Veurne-Am-
bacht, Bergen-Ambacht, het Vrij 
tot in de Vier-Ambachten (nu 
Zeeuws-Vlaanderen) en het Land 
van Waas toe, kwamen als eer
sten in opstand. 

Volgens Pirenne was het doel 
van de opstand: ,,...het inrichten 

van een Landbouwdemokratie en 
van een Landbouwregime, waar
in de grond volledig zou toebeho
ren aan wie hem bewerkten." 

Onder de leiding van Hooft-
mannen, door de kroniekschrij
vers steevast ,,Les compagnons 
de l'esmeute" genaamd, werd de 
strijd tegen de sociale en nationa
le onderdrukking aangevat. 

Na een mislukt overleg tussen 
de raadslieden van graaf Lode

wijk van Nevers enerzijds en de 
revolutionairen anderzijds in de 
abdij van Ter Duinen, werd het 
bewind van de graaf omver ge
worpen door de Boeren en am
bachtslui uit de steden. 

Onder aanvoering van mannen 
als Nikolaas Zannekin, Segher 
Janssone, Jacob Peyt, Lambert 
Bo vin en Willem De Deken wer
den overal ,,kommissarissen" 

Vergeten helden 

Pour chou k'll voloient 
meismes demourer signeurs 

,,Omdat zij hun eigen Heer wilden zijn" was de 
repressie meedogenloos. Van al wie tegen de Ko
ning en de graaf hadden gestreden werden de 
goederen aangeslagen en verbeurd verklaard. Stad
somwallingen moesten worden gesloopt. De Vrije 
Boeren werd hun land afgepakt. Opnieuw werd aan 
Vlaanderen een zware oorlogstaks opgelegd. 

TE leperen en te Brugge was 
de demokratie voortaan 
uitgeteld. De vermeende 

leider van de opstand, de naar 
Brabant uitgeweken Willem De 
Deken, werd door de Brabantse 
Hertog uitgeleverd aan Frankrijk. 
Te Parijs onderging hij de tortuur 
en bekende. Op 23 en 24 decem
ber werd hij gemarteld, zoals het 
de gewoonte was in die tijd, van

wege zijn afschuwelijke misda
den gevierendeeld en daarna op
gehangen aan de galg van Mont-
faucon. Hij bleef trouw aan zijn 
eed ooit gezworen, als ,,compag
non de l'esmeute", trouw aan het 
akkoord van 1321 ,,Wij hebben 
een Verbond gesloten... in het 
algemeen belang van het Land 
van Vlaanderen... om ons onder
linge hulp te verlenen..." 

Vlaamse pijkeniers in de 14de eeuw, muurschildering van ca. 1346 in 
de kapel van het godshuis St.-Jan en St.-Pauwels, bijgenaamd de 
Leugemeete te Gent. 

Ondergang 
Ook Segher Janssone, na Kas

sei naar Zeeland gevlucht, werd 
bij zijn terugkeer in februari 1329 
aangehouden, gebrandmerkt en 
door het Patriciaat op afschuwe
lijke wijze vermoord. Van de 
Hooftmannen bleef er geen in 
leven! 

De rest van de 14de eeuw zou 
het in Vlaanderen onrustig blij
ven. 

Het Gildensisteem bleef zich 
hardnekkig verzetten tegen de 
pré-bourgeoisie (het Patriciaat) 
en alzo tegen de ontwikkeling 
van het kapitalisme, het centralis
tisch streven van de Franse ko
ningen, later voortgezet door de 
Bourgondische en Habsburgse 
vorsten en anderzijds tegen het 
adellijk voorbijgestreefde feoda
lisme. 

Aan deze tegenstellingen is de 
middeleeuwse stadsdemokratie 
uiteindelijk tenondergegaan. 

Nochtans in geen enkel ander 
land der Kristenheid kwam dit 
bestuur door de ,,Neringen" tot 
zo'n hoge bloei als m Vlaande
ren, Noord-ltalië uitgezonderd 
waar een vergelijkbare stad-
staats-struktuur bestond. 

En voorwat de Vlaamse auto
nomie betrof: de ongunstige geo
grafische ligging van Vlaanderen 
belette het om zijn zelfstandig
heid te verwerven. 

Wél in Zwitserland 
De Honderdjarige Oorio tussen 

Frankrijk en Engeland stond toen 
voor de deur waarbij Vlaanderen, 
ondanks het streven naar neutra-

Lodewijk II van Nevers, graaf van 
Vlaanderen, tekening uit de ,,Re-
cueil d'Arras". 

liteit, toch betrokken raakte (in
voer Engelse wol). Het autono-
mistisch streven bleef toen en 
later sterk aanwezig. 

Een ander volk wist zich in die 
tijd wel te bevrijden. De Zwitserse 
Eedgenoten, veilig in hun hoge 
bergen verschanst, organiseer
den hun staat los van Oostenrijk. 
Hun aanvoerders ingen als vrij-
heidshelden de geschiedenis is. 
Walter von Attinghausen, Werner 
Stauffachter von Steinen, Arnold 
von Melchtal en Willem Teil wor
den nog elk jaar in Zwitserland 
met eerbied herdacht. 

Onze helden werden vergeten! 
Peyt werd een aartsketter en 

Zannekin een bandiet! 
,,Pour chou k'il voloient meis

mes demourer signeurs" 
Omdat zij hun eigen baas wil

den zijn! 
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aangesteld om het nieuw bewind 
te bestendigen. 

De graaf vluchtte naar Frank
rijk, werd te Kortrijk aangehou
den maar ontkwam toch later 
naar het Zuiden. 

De stad leper bezweek als laat
ste grafelijk bastion. De bezittin
gen van de Patriciërs werden er 
door Zannekin aan het dankbare 
volk uitgedeeld. 

Slechts één stad bleef buiten 
de omwenteling: Gent. Hardnek
kig bleef Gent de graaf trouw. 
Veel later pas zou Gent de fakkel 
van de opstand, onder de Van 
Arteveldes, overnemen. 

In april 1326 greep de Franse 
koning in. Hij liet de paus van 
Avignon het Interdikt over de op
standige Vlamingen uitspreken. 
Hij dikteerde hen de \/reüe van 
Arkes maar het Volk ontwapende 
niet. Integendeel. Telkens men 
probeerde artikelen uit het ver
drag te doen toepassen kwam 
het tot oproer. De beweging radi-
kaliseerde en onder Jacob Peyt 
werden anti-volkse elementen 
opgespoord en uitgeschakeld. 

Jacob's plattelandsguerilla té
gen hen die ,,de rijken meer be
minden dan hun eigen volk" of 
zijn fel anti-klerikalisme ,,dat liij 
nog slectits wenste één geestelij
ke te zien, en dan nog opge
knoopt" bracht onrust in eigen 
rangen. Het intern konflikt mond
de uit in een gewapend treffen 
tussen die van Winoksbergen en 
die van Veurne. Jacob sneuvelde 
in het gevecht. Zijn lijk werd later 
als ,,ketter" opgegraven en ver
brand. (Peyt was Hooftman van 
Bergen, Zannekin Hooftman te 
Veurne-Ambacht). 

De machtswisseling in Frank
rijk en moeilijkheden met Enge
land maakten dat de Vlamingen 
tot 1328 hun gang konden gaan. 

Tot de 
laatste man... 

Na zijn kroning te Reims be
sloot Filips VI de Vlaamse graaf 
terug in zijn graafschap te instal
leren. Daartoe lichtte hij een le
ger van 60.000 man. Het ging om 
een ernstige zaak en vanuit alle 
delen van Frankrijk stroomde het 
krijgsvolk toe, aangevuld met 
Vlaamse kollaborateurs, Hene-
gouwers en Luxemburgers. Het 
waren er circa 10.000 meer dan 
in 1302. 

Onlangs nog hadden de Fran
se ridders een eigen platteland-
soproer, Les Pastoureux te on
derdrukken gekregen (1320), 
daarom ook en vanwege de uit
straling die dat Volksbewind tot 
over de landsgrenzen heen had 
moest het verdwijnen. Het Fran
se leger trok de grens over. De 
koning stuurde de graaf en zijn 
handlangers op brandschatting 
uit, met andere woorden; zij 
mochten hun eigen land gaan 
verwoesten, terwijl hij ging lege
ren vóór Kassei, aan de voet van 
de Kasselberg. Het was zaterdag 
20 augustus 1328. 

Daarop wachtten hem de Vla
mingen. Zannekin was er slechts 
in geslaagd 20.000 man bijeen te 
krijgen. De andere milities bleven 
de steden bewaken. 

Zolang zij op de heuvel bleven 
konden de Fransen weinig tegen 
hen uitrichten, verschanst als zij 
zaten op de Noord-Westelijk kant 
richttm Watten mét Kassei in de 
rug. 

Op dinsdag 23 augustus waag
de Zannekin een verrassingsaan
val op het centrum van het Fran
se leger met de bedoeling door te 
stoten naar de tent van de koning 
om hem te doden of gevangen te 
nemen. Dat mislukte en de Vla
mingen werden omsingeld. In 
kroon opgesteld en met hun lan
ge gevreesde pieken (,,torcoyse 
kolve", goedendag) bewapend 
vochten zij tot de laatste man... 

Mare Vincké 

rrrmrfT'r'^v-f'vtf» 

Middeleeuwse wapens: goedendag en morgenster. 

Bronnen 
— Zanneking en de Vrijheidsstrijd 
van het Kustland. Pleimion Naibh, 
Uitg. Lanno 1928. 
— Geschiedenis van Vlaanderen. 
Red. R; Van Roosbroeck. Stan
daard Uitg. 1939. 
— Herfsttij der IMiddeleeuwen. 
Prof. Huizinga. Uitg. Tjeenk-Wil-
linck. 1919. 
— IMiddeleeuwse Geschiedenis der 
Nederlanden. Dr. H.P.H. Jansen. 
Uitg. Prisma-Compendia. 1974. 
— Twintig Eeuwen Vlaanderen. 
Uitg. Heideland Orbis. 1976. 
— De Waanzinnige 14de Eeuw. B. 
Tuchman. Uitg. Elsevier. 1980. 
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Achter deze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te 
Mechelen-Noord liggen de grootste toonzalen in de Benelux op het 
vlak van kantoorinrichting. 

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

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

-R) BUL 
kantoormeubelen n.v. 
INDUSTRIEZONE NOORD II 
2800 MECHELEN 

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

25 AUGUSTUS I 9 U 



8 M^ 
Nu zondag, voor de 61 *̂̂  keer 

Het wonder van Diksmuide 
Samenstelling t.s. 

De 61ste Bedevaart wordt gekenmerkt door een 
aantal opvallende wijzigingen. Vooreerst is er de 
datum. Tot 1968 ging de IJzerbedevaart door op de 
eerste zondag na 15 augustus. Daarna werd geko
zen voor de eerste zondag van de schoolvakantie. 
Vooral op de vraag van enkele studentengroepen 
werd het probleem van de datum van de IJzerbede
vaart opnieuw onderzocht. Geopteerd werd voor de 
laatste zondag van augustus. Volgens het IJzerbe-
devaartkomitee heeft dit nu reeds tot gevolg dat veel 
studenten nauwer betrokken zijn bij de voorbereidng 
van de IJzerbedevaart. 

OOK wat de teksten betreft 
IS er enige verandering 
De bedevaart is wellis-

waar opgebouwd rond teksten 
van Anton van Wilderode, maar 
de bindteksten zijn dit jaar van 
Bert Broes (Albert Carrein) Bert 
Broes (°1919) werkte vooral als 
tekstschrijver voor Miei Cools, 
maar ook voor de zangfeesten uit 
de „Leuven Penode" 

Regie 
Nog een ingrijpende wijziging 

is dat een nieuwe regisseur werd 
aangezocht Herman Slagmul
der, (ook gekend van de Zang
feesten en de Brusselse 11-juli-
vieringen) die jaren lang deze 
taak op zich nam wordt dit jaar 
opgevolgd door Tony Willems 
("Brugge 6 juni 1939) Tony Wil-
lems studeerde voor regent wis-
kunde-fysika, behaaalde de eer
ste prijs toneel aan het Koninklijk 

Konservatorium te Gent, en stu
deerde dramaturgie aan het 
Rijksinstituut voor Toneel en Kul-
tuurspreiding (RITCS) te brussel 
Nu IS hij leraar toneel aan de 
konservatoria van Brugge en 
Oostende 

Tony willems regisseerde 
reeds voor de BRT, het Mechels 
Miniatuur Teater, Teater Verti
kaal, de KNS, de Comedie Fran-
gaise enz Hij deed heel wat 
ervaring op door zijn medewer
king aan massamanifestaties als 
de H Bloedprocessie en Middel
eeuwse steekspelen m Brugge, 
Het groot sportfeest op de Heyzel 
(1976), de Tweede Nacht van de 
Poëzie te Kortrijk (1975) enz 

De 61ste IJzerbedevaart is zijn 
99ste regie Volgens de organisa
toren streeft hij naar grote verso
bering en wil een vernieuwde 
aanpak van de choreografie 

Vlaanderen 
op z n zomers 

Nederland 
Het IS een traditie dat om de 

twee jaar een groet uit Nederland 
wordt gebracht Dit jaar werd dr 
L van Egeraat bereid gevonden 
Dr Leo van Egeraat (Terheyden 
1923), behaalde in 1951 het dok-
toraat politieke wetenschappen 
met een vergelijkende studie 
over het Britse en kontinentale 
socialisme 

Leo van Egeraat was direkteur 
van de Toeristische Akademie, 
hij schreef onder meer ,,Veertig 
verkenningen van Vlaanderen", 
,,Natuurwandelingen in Vlaande
ren", ,,0p reis door Vlaanderen, 
50 Vlaamse verassingen" 

Ook dit jaar worden de groetjes 
aan Zuid-Afnka overgemaakt, 
door middel van een omstreden 
liedje 

De presentatie wordt dit jaar 
verzorgd door de alom gekende 

Schorrie
morrie 
ongewenst 

Hou 
Diksmuide 
proper! 

Elk jaar opnieuw zorgen een 
aantal groepjes (hoodzakelijk uit 
Frankrijk, Nederland, Duitsland 
en Engeland) ervoor, dat de 
IJzerbedevaart ir̂  een deel van 
de pers als een Neo-Nazistisch 
onderonsje wordt afgeschilderd 
Volgens de organisatoren neemt 
de aanwezigheid van dit gepeu
pel af, doch de ,,harden" blijven 
komen 

Er heerst ook enige ongerust
heid naar aanleiding van het 
Euro-Ringkongres, (een soort ek-
streem-rechtse, happening") dat 
toevallig ("?) op de vooravond van 
de IJzerbedevaart zou doorgaan 
m het net al te ver afgelegen 
Kortrijk 

Wat velen met weten, of met 
willen weten, is dat de Raad van 
Beheer van de IJzerbedevaart er 
reeds jaren op aandringt, dat 
deze kortgeschoren kereltjes el
ders lol zouden gaan trappen In 
een zestalig pamflet neemt het 
komitee afstand van dit tuig van 
de richel In de tekst die 's zater
dags wordt verspreid, wordt ge
wezen op de oorsprong, doel en 
zin van de Bedevaart 

KVS-aktnce Mieke Bouve Diri
gent van dienst is Juliaan Wil-
mots 

Voor de begeleiding van de 
massazang werd het ensemble 
,,Kreato" uit Halle aangezocht 
Het ,,Jongenskoor Colliemando" 
en ,,Sint-Michielskoor" uit Roe-
selare treden op 

Paul Bourgeois, stadsbeiaar-
dier uit Nieuwpoort, bespeelt de 
beiaard van de IJzertoren De 
Beiaard wordt ook ingeschakeld 
m de massazang 

ZIJ die van muziekkapellen 
houden komen komen ook aan 
hun trekken KSA ,,Hanske de 
Krijger" uit Oudenaarde treedt op 
met Thebaanse bazuinen, maar 
volgens de laatste berichten zou 
het VNJ haar toeters thuis laten 
omwille van enige wrevel omtrent 
een programmapunt 

Voor de 11de keer (zie ver
nieuwde aanpak van de choreo

grafie'') treedt de groep Alkuone 
op op de IJzerbedevaart 

Toespraak 
Verder worden uiteraard de 

klassieke ingrediënten van de 
Bedevaart in het prpogramma op
genomen (oproep tot steun door 
VOS-voorzitter Herman Vande-
zande, dodenappel, Eed van 
Trouw, bloemenhulde, vlagge-
noptocht ) 

Traditiegetrouw houdt Paul 
Daels, voorzitter van het IJzer-
bedevaartkomitee de toespraak 
Daar de bedevaart aan het begin 
van een druk politiek jaar plaats
grijpt, op een krusiaal moment in 
de ontvoogdingsstrijd van ons 
volk, zullen de oren dit jaar ekstra 
gespitst worden I Enkel te hopen 
dat de toespraak dit jaar met 
wordt geboycot door een handvol 
stoethaspels met scheidsrech-
tersfluitjes 

' t< 

^l'5^^\^ ^ ^ --> 

,,Diksmuide" is een traditie die niet meer weg te eijiaren is in de 
geschiedenis van de Vlaamse zelfstandigheidsbewegmg. 
De vele tegenslagen die liet Vlaamse volk diende te inkasseren 
worden haast simbolisch uitgedrukt m het bewogen leven van de 
Toren zelf. 
Opgebouwd, vernietigd en weer opgbouwd is de toren het 
zichtbare simbool van de Vlaamse natie zelf! 
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k M j — 
Volk, word staat! 

Zestig keer op 
Bedevaart naar de IJzer 

BRUSSEL — Op een perskonferentie in het Brus
selse Astoria-Hotel werd vorige weel< een boel< 
voorgesteld dat het verhaal brengt van zestig bede
vaarten naarde IJzervlakte. Twee jonge historici, Pol 
Van Den Driessche en Rik Verlinde stelden het werk 
samen op verzoek van het IJzerbedevaartkomitee. 
Het komitee had vorig jaar immers besloten een 
makkelijk leesbaar en geïllustreerd overzicht te ma
ken van die zestig merkwaardige bijeenkomsten op 
de West-Vlaamse dodenakker. 

Opzet 
EN populair en vlot lees
baar boek schrijven over 
de IJzerbedevaarten is 

geen gemakkelijke opgave. Het 
verhaal van zoveel IJzerbede
vaarten is immers al eens eento
nig, soms turbulent, niet zelden 
traditioneel. Toch bevat deze ge
schiedenis steeds weer voldoen
de elementen voor reflektie, kon-
troverse, ergernis en dynamiek. 

Volgens de samenstellers 
heeft dit boek geen historische 
pretenties. Daarvoor werd te wei
nig gebruik gemaakt van het his
torisch, kritisch apparaat. Ze 
doen dan ook een oproep aan 
mogelijk geïnteresseerde histori
ci om zich in teamverband te 
buigen over het fenomeen in al 
zijn aspekten, teneinde ooit tot 
een heuse geschiedschrijving 
van de IJzerbedevaart te komen. 

De beide jonge auteurs opteer
den voor een eigen benadering, 
vanuit hun moderne Vlaams-na-
tionale visie (ze bekennen zich 
graag tot het Vlaams-nationalis-
me), wat hen echter niet blind 
maakt voor een aantal scheefge
groeide situaties... Ook de eerder 
,,zwarte" bladzijden uit het IJzer-
bedevaartgebeuren worden eer
lijk benaderd. 

Het boek is nuchter, maar niet 
afstandelijk. Kritisch, maar niet 
neerbuigend. Pol Van Den Dries
sche en Rik Verlinde zijn op zoek 
naar de aktuele vertaling van het 
testament van de Fronters: Zelf
bestuur, Nooit meer oorlog en 
Godsvrede. 

Wereld 
De auteurs kozen voor een 

chronologische behandeling van 
de Bedevaarten. 

De historiek van de meer dan 
zestig IJzerbedevaarten is ge
plaatst tegen de achtergrond van 
wat er in die tijd in ons land en de 
rest van de wereld gebeurde. 
Enerzijds dient dit als geheugen
steuntje, maar anderzijds vooral 
omdat deze jaarlijkse massama
nifestatie niet los kan gezien wor
den van wat er nog meer te bele
ven valt op deze planeet. Navel
staren lijkt nooit bevorderlijk. Dat 
Vlaanderen een integrerend deel 
is (en wil zijn) van de wereld, 
wordt o.m. door de mottokeuze 
van de 61ste IJzerbedevaart 
(,.Vlaanderen tussen wijk en we
reld") ekstra onderlijnd. 

De twee historici wijzen erop 
dat het niet eenvoudig was élk 
jaar iets anders, iets nieuws te 
vinden. Niet zelden lijken de 
boodschap en de inkleding van 
een bedevaart sterk, té sterk, op 
deze van het jaar voordien en die 
van de daaropvolgende uitgave. 
Dit is ten dele onvermijdelijk, ge
zien de bijna eeuwigheid van een 
aantal nagestreefde doelstellin
gen. Steeds weer moesten op 
elke bedevaart de drie fronteisen 
,.Zelfbestuur, Nooit meer oorlog. 

Godsvrede" herhaald, hertaald 
maar ook verfijnd worden. Elke 
IJerbedevaart bracht ook wel een 
breed eisenpakket op korte ter
mijn. Voor sommigen waren dee 
aktuele eisen soms te verre
gaand, anderen vonden de ver-
woordng en de manifestatie in 
zijn geheel overjaars. 

Verdraagzaamheid 
De samenstellers van het boek 

blijven alvast geboeid door dit 
kwasi unieke gebeuren. Op voor
waarde dat de verantwoordelij
ken verder zoeken naar de aktue
le vertaling van de basisgedach
ten, daarbj niet bevreesd nieuwe 
paden te bewandelen, en om 
komaf te maken met allerlei ver-
vaarljke teorieën die in de rand 
van de jaarlijkse ontmoetng op
duiken. 

Dit jubileumboek valt samen 
met beslissende momenten voor 
ons volk en de wereld. Er bestaat 
gerechtvaardigde hoop dat het 
wapenarsenaal straks (een beet
je) zal afnemen en het ideële 
verlangen naar een eigen Vlaam
se staat wordt iets meer reëel. 

Twee van de drie verzuchtin
gen waardoor het ooit begon. 
Vrede en Zelfbestuur, blijven dus 
in de focus staan. 

André De Rycke, Rik Verlinde en Pol Van Den Driessche: meer dan 
behoorlijk geslaagd in hun gezamenlijke poging een vlot, leesbaar 
boek te schrijven over de IJzerbedevaarten. 

Rest echter ook de vraag hoe 
we het Vlaanderen van morgen 
zien. De positieve verdraagzaam
heid, een hedendaagse vertaling 
van de Godsvredegedachte, is 
jammer genoeg nog een teer 
punt. Het IJzerbedevaartkomitee 
staat opnieuw voor een uitda
ging. 

In dit licht is de epiloog van het 
boek. een bijdrage van IJzerbe-
devaartkomiteevoorzitter Paul 
Daels. zeker niet onbelangrijk. 

De samenstellers 
Pol Van Den Driessche (°1959) 

is licentiaat geschiedenis (Nieuw
ste Tijden). Na een korte tijd le
raar en bibliothecaris te zijn ge
weest, werd hij in 1982 joernalist 

bij dit blad. Hij publiceerde ook in 
enkele lokale bladen en histori
sche tijdschriften; Hij was co
auteur van het boek ,.0p de Bar-
rikaden. 30 jaar Volksunie", het 
boek over de Bedevaarten ver
toont kwa koncept trouwens en
kele gelijkenissen met dit werk uit 
1984. In mei van dit jaar stapte 
hij. tijdelijk, over naar het Kabinet 
van Vice-Eerste Minster Hugo 
Schiltz. Daar treedt hij op als 
woordvoerder. 

Rik Verlinde (°1961) is even
eens licentiaat Geschiedenis 
(Nieuwste Tijden). Nadat hij een 
tijdlang archivaris was geweest, 
werd hij ambtenaar bij het Reken
hof. Rik Verlinde publiceerde bij
dragen in een aantal historische 
tijdschriften en schreef geregeld 

VUJO trapt door 

-I2de Vredesfietseling 
ging van start! 

artikels in ,,WIJ". Hij is tevens 
auteur van de VNS-brochure 
,,Sport in beweging" en van de 
VVL-leestekst ,.Breydel en De 
Coninck". 

In juni van dit jaar werd hij 
benoemd tot persattaché van 
Vice-Eerste Minister Hugo 
Schiltz. 

Voor de fotoselektie en heel 
wat opzoekingswerk zorgde An
dré De Rycke. Hij is de sekretaris 
van de dynamische Davidsfonds-
afdeling van Assebroek. 

Broeder Krispijn De Poorter, 
van de Abdij van Steenbrugge. 
die jarenlang meewerkte aan de 
organisatie van de IJzerbede
vaart, heeft een kwasi volledige 
verzameling van alle Ijzerbede
vaartuitgaven. Zijn volledige 
reeks herkenningstekens stelde 
hij voor de publikatie ter beschik
king. 

Gepoogd werd om vooral foto's 
te gebruiken die nog niet eerder 
gepubliceerd werden. Hiervoor 
werd vooral het archief van het 
IJzerbedevaartkomitee geraad
pleegd. Voor de jongste IJzerbe
devaarten konden vooral de fo
to's van Foto en Film en Studio 
Dann gebruikt worden. Studio 
Dann. regelmatig medewerker 
aan dit blad. verzorgde de prach
tige kleurenfoto die op de cover 
van het boek prijkt. 

Johan Mahieu goot het geheel 
van zetsel foto's en illustraties 
kundig in een frisse, moderne 
lay-out. 

— Volk, word staat! Zestig keer op 
bedevaart naar de IJzer. Uitgave 
van de vzw Bedevaart naar de Gra
ven van de IJzer. 144 biz., met meer 
dan 200 foto's, formaat DIN A4.680 
fr. 

Het boek wordt voor het eerst te 
koop aangeboden op de 61ste 
IJzerbedevaart. De auteurs zullen 
het boek signeren voor en na de 
IJzerbedevaart In een speciale 
stand naast het sekretariaat. 

Op het ogenblik dat U deze regels leest zijn reeds 
een vijftiental kranige jongeren aan het fietsen voor 
vrede, zelfbestuur en verdraagzaamheid. Vanmor
gen vertrokken ze vanuit Voeren. De karavaan die 
gestadig aanzwelt wordt zaterdag omstreeks 18u in 
Diksmuide verwacht. 

Nu al voor de 12 de keer 
fietsen de Volksuniejonge

ren dwars door Vlaanderen, van 
Voeren naar Diksmuide. Vanuit 
alle hoeken van ons landje trot
seerden in al die jaren? honder
den jonge, idealistische ,,Flan-
driens" regen, hittegolven en 
wind; overwonnen de eindeloze 
Tieltse hellingen; overleefden 
klapbanden, kettingbreuken en 
slippartijen; sliepen in tochtige 
lokalen en vochtige tenten (of 
helemaal niet). Dit alles, niet en
kel om de sport, de kameraad
schap en de ,.ambiance" die zulk 
een avontuur met zich mee
brengt, maar ook vanuit het besef 
dat men op deze wijze zijn steen
tje bijdraagt, hoe bescheiden 
ook. tot de bouw van een volwas

sen en verdraagzaam Vlaande
ren, een Vlaanderen dat bekom
mert is om de wereldvrede. 

Wanneer enkele tientallen jon
geren fietsen tegen racisme (ove
rigens een achtenswaardig initia
tief) worden zij op de beeldbuis in 
het zonnetje gezet. Wanneer 
dubbel zoveel Vlaams-nationale 
vredesfietsers zich de kramp 
trappen (voor een overigens even 
achtenswaardig initiatef) halen zij 
met moeite de krant. 

Maar daarom niet getreurd, als 
gij deelnemer van de twaalfde 
vredesfietseling aanstaande 
maandag uw pijnlijk achterste 
masseert, bedenk dan dat het 
geen maat voor niets is geweest. 

De WIJ-redaktie feliciteert alvast gen, en moedigt de organisato-
al de fietsers die de tocht uitrij- ren nu reeds aan bij het realise-
den, al dan niet in de bezemwa- ren van de 13de editie! 

Vlaanderen 
op z n zomers 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 27 aug. 
D BRT 1 - 16.00 
Iedereen kuste de bruid, film 
D BRT 1 - 18.35 
Superoma, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch ma
gazine 
n BRT 1 - 20.20 
Verborgen dreiging, 3-delige thriller 
D BRT1 - 21.10 
Strangers in Bellewaerde, humoristi
sche liedjesshow 
D BRT 1 - 22.00 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.25 
Splegelschrift, TV-film 
D BRT1 - 23.55 
Poolshoogte, astronomisch magazine 
D Ned. 1 - 15.30 
Ronja, de roversdochter, film 
D Ned. 1 - 18.05 
Dit is Disney, tekenfilmmagazine 
D Ned. 1 - 19.18 
The Scarlet and the Black, TV-film 
D Ned. 1 - 21.45 
Cheers, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.41 
St. Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 2 - 16.30 
Dennis de bengel, kinderserie 
D Ned. 2 - 17.05 
Crossbow, avonturenserie 
D Ned. 2 - 17.30 
Magnum, detektiveserie 
D Ned. 2 - 19.25 
Veronica film, filmmagazine 
D Ned. 2 - 20.29 
Family Ties, komische reeks 
D Ned. 2 - 21.00 
Lady Blue, detektiveserie 
D Ned. 2 - 21.45 
Herman Van Veen in vogelvlucht. 
Van Veens muzikale kant centraal 
D Ned. 2 - 22.35 
Strong medicine, TV-film 
D Ned. 3 - 20.30 
Key Largo, film 

Zondag 28 aug. 
D BRT1 - 14.15 
Autorennen, reportage 
D BRT1 - 16.30 
Jukebox, muziekprogramma 
D BRT 1 - 17.00 
High chaparral, westernserie 
D BRT 1 - 18.10 
Leven... en laten leven — extra, mi
lieuprogramma 
D BRT 1 - 18.35 
Landendokumentaire 
D BRT 1 - 19.35 
Bloemetjes buiten, tips 
D BRT 1 - 20.40 
Sheena, koningn van de jungle, film 
D BRT 1 - 22.40 
Het verhaal van Hollywood, dok. 
D BRT2 - 9.50 
W.K. Wielrennen, rechtstreeks vanuit 
Ronse 

D Ned. 1 - 16.30 
Terug naar de natuur, komische 
reeks 
D Ned. 1 - 17.00 
Vijftig jaar Britse film, geschiedenis 
van de Britse film 
D Ned. 1 - 17.25 
O het is zo fijn, om lekker stout te 
zijn; tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 17.25 
Zomerro(c)k, terugblik op festivals 
D Ned. 1 - 18.36 
Pipo en de noorderzon, kinderserie 
D Ned. 1 - 19.05 
Patrik Pacard, jeugdserie 
D Ned. 1 - 20.00 

Edward Fox in de Britse thriller „The Day of the Jackal" van Fred Zin-
neman. Vrijdag 2 september op Ned. 1, om 23u.40. 

De Corsikaanse tweeling, TV-film 
D Ned. 1 - 22.05 
Frank's place, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.30 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 2 - 9.00 
Towser, jeugdserie 
D Ned. 2 - 9.05 
Laks & Wammes, poppenserie 
D Ned. 2 - 9.10 
Meester Warhoofd, animatieserie 
D Ned. 2 - 9.20 
Superman, animatieserie 
D Ned. 2 - 9.50 
Laurel & Hardy: our relations, ko
medie 

D Ned. 2 - 19.00 
Animatiefilmpjes 
D Ned. 2 - 19.05 
Frank Zappa, de Amerikaanse popster 
D Ned. 2 - 20.10 
Laaglandse schetsen, muzikale 
reisfilm 
D Ned. 2 - 21.07 
Les valseuses, film 
D Ned. 2 - 23.01 
De profs, serie portretten 
D Ned. 3 - 20.10 
Tienervader, dramadok. 
D Ned. 3 - 21.15 
Avondvoorstelling met Gust, TV-
registratie teatergroep Hollandia 

Maandag 29 aug. 
D BRT 1 - 16.00 
Columbo, detektiveserie 
D BRT 1 - 18.05 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.30 
Langs Vlaamse wegen, Laarne 
kasteel en meersen 
D BRT 1 - 20.10 
Feliclen Greveche, serie 
D BRT1 - 21.00 
Hoogspanning, film 
n BRT 1 - 22.30 
Blikvanger, modemagazine 
D Ned. 1 - 16.40 
Boomer, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.05 
KRO's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 18.30 
Throb, komische reeks 
D Ned. 1 - 21.50 
Yes minister, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
Street legal, advokatenserie 
D Ned. 2 - 16.00 
Devil to pay, film 
D Ned. 2 - 17.40 
Foofur, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Planeet Aarde, dok. 
D Ned. 2 - 22.45 
Night Court, komische reeks 

Dinsdag 30 aug. 
D BRT 1 - 16.15 
Waregem Koerse, rechtstreekse re

portage 
D BRT 1 - 18.05 
Pim en Pam, kleuterserie 
D BRT 1 - 18.20 
De kleinste zwerver, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.45 
Het koninkrijk van de ijsbeer, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
Duo's en dieven, kortfilm 
D BRT 1 - 20.50 
Rond Daniël, praatprogramma 
D BRT 1 - 22.40 
De vereffenaar, serie 
D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 16.51 
Haantje de voorste, jeugdserie 
D Ned. 1 - 17.19 
Paul Bunyan, tekenfilm 
D Ned. 1 - 19.18 
Kanaal 13, jeugdserie 
D Ned. 1 - 19.45 
Niet te geloven, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.09 
Murder she wrote, misdaadserie 
D Ned. 1 - 21.03 
Cheers, komische serie 
D Ned. 2 - 16.35 
Belle Starr's dochter, film 
D Ned. 2 - 19.00 
Bassie en Adriaan, serie 
D Ned. 2 - 19.20 
De dieren van Afrika, natuurserie 
D Ned. 2 - 20.29 
Teddy, TV-film 
D Ned. 2 - 22.40 
Van de koele meren des doods, serie 
D Ned. 3 - 19.25 
Cinemakkie, lachend alles weten over 
het maken van films 
D Ned. 3 - 21.05 
Jazz in de meervaart, koncert 

Woensd. 31 aug. 
D BRT 1 - 16.00 
Columbo, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Nena, jeugdfilm 
D BRT 1 - 19.35 
De smurfen, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 19.00 
Mobiele mensen — auto, autopro
gramma 
D BRT 1 - 20.10 
Een zaak voor twee, misdaadserie 
D BRT1 - 21.10 
Art Spiegelman, dok. 
D Ned. 1 - 15.30 
De dikhoorn-schapen van de Roc
kies, dok. 
D Ned. 1 - 16.40 
Lassie, jeugdserie 
D Ned. 1 - 21.57 
De val van Privas, serie 
D Ned. 2 - 15.30 
Cartoons 
D Ned. 2 - 15.45 
Square Pegs, jeugdserie 
D Ned. 2 - 16.10 
Transformers, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 16.30 
Nederlanders overzee, dok. 

D Ned. 2 - 17.20 
MacGyver, avonturenserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Countdown, popmuziek 
n Ned. 2 - 20.29 
Lime Street, detektiveserie 
D Ned. 2 - 23.40 
Hitchhiker, thrillerserie 
D Ned. 3 - 20.30 
Elvire/Jouvet 1940, toneel 

Donderd. 1 sept. 
D BRT 1 - 16.00 
Columbo, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Fame, jeugdserie 
D BRT 1 - 18.55 
De mirakuleuze ikoo van Kykko, dok. 
D BRT 1 - 20.10 
Kunst-Zaken, info 
D BRT 1 - 20.20 
Sinja Mosa, serie 
n BRT 1 - 21.10 
Panorama, aktualiteiten 
D BRT 1 - 22.00 
Dallas, serie 
D Ned. 1 - 15.30 
De Onedinlijn, serie 
D Ned. 1 - 17.11 
Dodo, kinderserie 
D Ned. 1 - 17.46 
De troetelbeertjes, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.08 
Jem, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 18.28 
Lucky Luke, tekenfilmserie 
D Ned. 1 - 19.52 
Howard's Way, serie 
D Ned. 1 - 20.43 
Queenie, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Een kind voor een ander?, serie 
D Ned. 2 - 15.30 
Die Scharzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 16.10 
The Big sky, film 
D Ned. 2 - 18.33 
The real ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned. 2 - 19.00 
Airwolf, avonturenreeks 
D Ned. 2 - 20.30 
The red Flag, TV-film 
D Ned. 3 - 19.25 
Catweazie, serie 
D Ned. 3 - 21.50 
Erwin, Paul en Susan, eindek-
samenfilm 

Vrijdag 2 sept. 
D BRT 1 - 16.00 
Columbo, serie 
D BRT 1 - 18.10 
De smurfen, tekenfilmserie 
D BRT 1 - 20.20 
Premiere, filmnieuws 
D BRT 1 - 20.50 
Fatso, film 
D BRT 1 - 22.25 
Filmspot, achtergrondinfo bij film 
D BRT 1 - 23.05 
Operagala: Afrika in nood 
D Ned. 1 - 16.20 
Matlock, advokatenserie 
D Ned. 1 - 17.10 
Kro's tekenfilmfestival 
D Ned. 1 - 18.25 
De kleur van goud, familieserie 
D Ned. 1 - 19.18 
De mysterieuze vreemdeling, serie 
D Ned. 1 - 20.55 
John Clees, interview 
D Ned. 1 - 23.40 
Day of the Jackal, film 
D Ned. 2 - 17.00 
Derrick, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
De dieren van Afrika, dok. 
D Ned. 2 - 22.15 
De begrafenis, komedies zonder 
woorden 

D Ned. 3 - 19.25 
Cinemakkie, lachten alles weten over 
het maken van films 
D Ned. 3 - 20.30 
Leonard Bernstein zeventig, verjaar
dagsgala 

Een film 
per dag 

Zaterdag 27 aug. 
Key Largo 

Amerik. gangsterfilm van John 
Huston (1948) met een dure rolbezet
ting: Humphrey Bogart, Edward G. Ro
binson, Lauren Bacall en Claire Trevor 
die voor haar rol als alkoholiste een 
Oscar kreeg. Een harde gangster gij
zelt tijdens een onweer de gasten in 
een hotel... (Ned. 3, om 20u.30). 

Zondag 28 aug. 
Les Valseuses 

Franse film van Bertrand Blier 
(1974), met Patrick Dewaere, Gérard 
Depardieu en Miou Miou. 

Twee werkloze jongeren en een 
kapstertje verdrijven hun verveling 
door de burgerij te terroriseren. (Ned. 
2, om 21U.07). 

l\/laandag 29 aug. 
High Anxiety 

Amerik. parodie van Mei Brooks 
(1977) met o.a. Mei Brooks, Madeline 
Kahn en Cloris Leachman. Persiflage 
op Hitchcockfilms met Mei Brooks als 
psychiater die hoofd wordt van een sa
natorium. (BRT 1, om 21 u.) 

Dinsdag 30 aug. 
Les Enfants 

Franse komische film van Margue
rite Duras (1984) over een 7-jarige jon
gen die er dertig uitziet en alles al weet. 
Toch moet hij naar school... (RTBf 1, 
om 21U.20) 

Woensd. 31 aug. 
The Yellow Rolls Royce 

Grappige Britse komedie (1964) met 
Rex Harrison en Jeanne Moureau over 
een gele Rolls Royce die in verschil
lende handen terechtkomt en zijn ei
genaars betovert... (BBC 1, om 
14U.50) 

Donderd. 1 sept. 
The Big Sky 

Driesterren westernfilm met Kirk 
Douglas van Howard Hawks (1952) 
over een avontuurlijke expeditie op de 
Missouri. (Ned. 2, om ISu.lO) 

Vrijdag 2 sept. 
Fatso 

Amerik. komedie van Ann Bancroft 
(1980) naar een eigen scenario. Met 
Dom Deluise en Ann Bancroft. 

Een zwaarlijvige man probeert op 
een halfslachtige manier te vermage
ren na de dood van zijn korpulente 
neef. (BRT1,om20u.50) 
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I 
Deze dagen twee 

merkwaardige boe
ken gelezen; een 
over een man, een 
over een vrouw. 
Twee levens vol pas
sie, schoonheid en 
schande; het ene uit 
de zestiende eeuw, 
het tweede uit onze 
eeuw. Twee totaal 
andere tijden maar 
beiden boeiend en uit 
het leven gegrepen, 
bovendien door twee 
Vlamingen in het 
Frans geschreven. 

Van André Baillon Het boek van 
Marie en van Marguerite Yourcenar 
Het hermetisch zwart. De beide boe
ken zijn zo nieuw niet meer, maar 
beter laat dan nooit zeg ik maar. 

Die Baillon moet een rare vogel 
geweest zijn. 113 jaar geleden in Ant
werpen geboren uit een Vlaamse 
moeder en een Franse vader die een 
maand later overleed, in 1881 sterft 
de moeder. De wees Baillon wordt 
dan bij zijn grootmoeder in Dender-
monde grootgebracht. Daar houdt de 
strenge suikertante Louise - made
moiselle Autorité - zich met de opvoe
ding van de jongen bezig. Het kon niet 
streng genoeg en André B. wordt naar 
het jezuïetenkollege van Turnhout ge
stuurd maar wegens een troebele 
vriendschap buitengegooid, dan 
maar naar de jozefieten te Leuven. 

Twee levens (̂ > 

Aan de unief studeert hij er Mijn
bouwkunde, maar dat wordt ook maar 
niets, „//f studeer mijnbouw in de 
kuiltjes die de tempel van de Heilige 
Geest van mijn maitresse tooien...." 

Op zijn 21ste eist Baillon z'n erfdeel 
op en verhuist naar Luik waar hij in 
plaatselijke goktenten kind aan huis 
is. Van zwarte miserie moet hij bij zijn 
broer, een advokaat in Brussel, in
trekken. Daar schrijft Baillon zijn eer
ste korte verhalen. Begin deze eeuw 
huwt hij de prostituee Marie Vanden-
berghe, samen beginnen ze een kip-
penkwekerij op den buiten, maar de 
kippen leggen geen gouden eieren. 
Terug in Brussel wordt Baillon joerna-
list bij La Dernière Heure. 

In het eerste deel van Het boek van 
Marie vertelt Baillon hoe het eenvou
dige, naïeve maar ingoede meisje uit 
Oostende misbruikt wordt door glad
de jongens, na eerst door haar vader 
(een ontevreden onderwijzer) getiran
niseerd te zijn geweest. Marie is een 
gemakkelijke prooi voor de stiel. De 
weg daarheen wordt door Baillon op 
een koele wijze, zonder emotie haast, 
beschreven. Zoals een joernalist dat 
zou doen ontleedt Baillon het ge
schonden leven van het meisje maar 
verheerlijkt haar moed om telkens 
weer op te staan en lief te hebben en 
overeind te blijven. Marie, een vrouw 
van goede wil... 

In het tweede deel ontmoet Marie 
Henry Boulant, zeg maar Baillon zelf, 
en samen gaan ze buiten de stad 
kippen kweken. Een onfortuinlijk 
avontuur.Dus maar in de joernalis-
1lek. Ondertussen heeft Baillon ken
nis gemaakt met de pianiste Germai-
ne Lievens, zij moedigt hem aan om te 
schrijven. Welke kracht deze vrouw 
op hem heeft uitgeoefend is moeilijk 
om zeggen, blijkbaar veel want alle 
boeken draagt Baillon aan haar op. 
Ook dat over Marie... 

Als het werk Histoire d'une Marie in 
1921 te Parijs verschijnt krijgt het een 
en al lof. Maar de weg van Baillon is 
geen lichte wandeling. Na een verblijf 
in een krankzinnigenhuis pleegt hij in 
1932 zelfmoord. 

Ondanks de grote suksessen raak
ten auteur en werk in de vergeetput 
maar veertig jaar later liggen de boe
ken opnieuw in de vitrines. 

En vraagt de pers zich terecht af 
hoe het mogelijk is dat een auteur van 
zo'n niveau nooit echt beroemd is 
geworden. En dat vragen wij ons na 
278 bladzijden Marie ook af. Het 
wordt ons even zwart voor de ogen, 
hermetisch... Maar daarmee zitten wij 
reeds in het tweede boek. _ 
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Zondag 28 augustus wordt beslist weer een topper 
in Lo LuileS<kerstad. Vanaf 11 uur wordt liet stemmi
ge Vateplein opnieuw omgetoverd tot een markt van 
Vlaamse streekprodukten en streekbieren. 

WAAR de Luilekkermarkt 
steevast doorging op de 
laatste zondag van juni 

werd dit jaar gekozen voor de 
laatste zondag van de grote zo
mervakantie. Het is immers geen 
toeval, want ook de IJzerbede
vaart wordt dit jaar op 28 augus
tus gehouden. Het is immers zo 
dat tal van bedevaartgangers van 
de IJzerweide afzakken naar LO. 
Daar wacht hen en alle andere 
bezoekers een hoogdag voor alle 
fijnproevers. Het zal de Luilekker
markt zeker niet ontbreken aan 
streekprodukten en streekbieren. 
Het Luilekkerstadje zelf heeft 
heel wat te bieden. De koekjes 
van Destrooper en de Kaas van 
Loo staan in heel het land en ook 
buiten de grenzen bekend als 
overheerlijke natuurprodukten. 
Voeg daarbij de lekkere schuim
taarten, plukverse aardbeien, en 
botercake en je bekomt een re
sem lekkernijen om van te water
tanden. Maar ook van buiten Lo 
wil men de eigen produkten aan
prijzen. De Veurnse babelutten, 
de Artevelde-taart, de Geitetaart 
en échte boter-koeken, en nog 
zoveel zoets meer, dat alles 
wordt te koop aangeboden op het 
grasplein onder de kastanjebo
men naast de Markt van Lo. 

En vermits Vlamingen ook ech
te bierdrinkers zijn mogen de be
faamde Westvlaamse bieren niet 
ontbreken. Om de dorstigen te 
laven staan de Alexander en de 
Hapkin broederlijk naast elkaar. 
Het Hommelbier uit Poperinge en 
het Oerbier uit Diksmuide bren
gen smaak uit eigen streek. Na
tuurlijk mag het eigen Abdijbier 
van lloo niet ontbreken. Niet al
leen de paters liggen aan de 
basis van het stadje Lo, ook Ju
lius Caesar heeft er ooit zijn 
paard aan een txjom gebonden. 
Daarom kan met op de Luilekker
markt het Julius-bier uit Hoegaar-
den ook proeven. 

Het zal de bezoekers beslist 
niet ontbreken aan fijne bieren en 
lekkere delikatessen die Vlaan
deren te bieden heeft. Je kan er 
heerlijk ontspannen op het Vate
plein dat tot één grote gelagzaal 
omvormd wordt. 

Lo Luilekkermarkt heeft een 
traditie opgebouwd. De vorige 
edities hebben bewezen dat heel 
veel smulpapen de weg naar het 
Luilekkerstadje hebben gevon
den. Het aanijod van dit jaar staat 
opnieuw borg voor een sukses-
volle uitgave 1988! 

^/\/èien 

De Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en 
Milieubehoud, „Natuur 2000" heeft sinds 1984 te 
Oeiegem-Ranst in de Antwerpse Voorkempen een 
oud Fort in beheer uit de eerste wereldoorlog. Het 
Fort zelf is gelegen op een klein eilandje van 
ca. 4,5 ha groot en omgeven door een pracht aan 
natuurschoon. 

OMDAT het Fort een oud 
verlaten gebouw is, heb
ben er zich verschillende 

vleermuizensoorten gevestigd. 
Het gebruik van pesticiden in de 
landbouw, de toenemende gro-
trekreatie, restauratie en renova
tiewerken van oude gebouwen, té 
intensief kappen van holle bo
men, maken dat de weinig reste
rende vleermuizen zich groepe
ren in bouwwerken zoals het Fort 
van Oeiegem. 

Door gepaste ingrepen van de 
jongeren van Natuur 2000 is het 
Fort inmiddels uitgegroeid tot één 
der belangrijkste kunstmatige 
vleermuizenreservaten in België. 
Zo verblijven er in de winer een 
300 tal vleermuizen, waaronder 
de zeldzame Ingekorven Vleer
muis, de Water-, Snor-, Meer-, 
Dwerg- en Grootoorvleermuis en 
de Franjestaart. 

Gezien het grote sukses van de 
vorige jaren en om alle belang
stellenden meer vertrouwd te ma
ken met vleermuizen, organiseert 
,,Natuur 2000" op 24 september 
een vleermuizenavond. Na een 
boeiende diareeks, tijdens de 

welke uitvoerige informatie ver
strekt wordt over de gewoontes 
en levenswijze van de vleermui
zen (ook het leven van de Vlie
gende Hond en de Vampierr 
wordt toegelicht), volgt een wan
deling bij lantaarnlicht door de 
donkere gangen van het domein. 
Tijdens deze sfeervolle wande
ling zal een demonstratie gege
ven worden met een vleermui-
zendetektor, een toestel waar
mee jagende vleermuizen kun
nen opgespoord worden. 

De aanvang is voorzien om 
19U.30. De inkomprijs bedraagt 
50 fr (30 fr. voor kinderen). Het is 
aan te raden warme kledij en 
eventueel een zaklamp mee te 
brengen. Bij vochtig weer zijn 
laarzen aangewezen. Telkens 
wordt afgesproken op de brug 
van het Fort van Oeiegem. 

Voor meer informatie: de kon-
servator van het vleermuizenre-
servaat ,,Fort van Oeiegem", Jan 
Waeterschoot, tel. 03/322.37.68 
of ,,Natuur 2000", Bervoetstraat 
33, 2000 Antwerpen, tel. 03/ 
231.26.04. 
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We weten het allemaal: we leven in een tijd van 
niet eerder beleefde pollutie. Onze huid krijgt met de 
verontreinigde lucht en dito water dagelijkse porties 
aan stoffen te verwerken die er niet thuishoren. 
Waarom er dan nog meer aan toevoegen onder de 
vorm van kosmetika boordevol chemische middel
tjes, die zeker op termijn geen schoonheidsmiddelen 
zijn ? 

KOSMETIKA op basis van 
kruiden en planten zijn 
dan ook niet langer een 

hobby in de alternatieve sfeer. 
Een aantal grote kosmetikahui-
zen zijn er de laatste jaren trou
wens toe over gegaan de groei
ende en bloeiende geschenken 
van de natuur als de belangrijkste 
ingrediënten van hun produkten 
aan te wenden. Eigenlijk niets 
nieuws onder de zon. 

Het gebruik van kruiden en 
planten voor gezondheid en 
schoonheid moet al in verre an
tieke tijden bekend geweest zijn. 
De eerste geschriften erover ver
schenen al in het begin van onze 
jaartelling. Bij ons geldt het Cruy-
deboeck van Embertus Dodoens 
als baanbrekend, maar veel van 
die kennis was via de kloosters 
en de overlevering al voor 1554 
tot het gewone volk doorgedron
gen. Van in de tuin of omgeving 
gevonden kruiden en planten 
werden genezende zalfjes, heil
zame balsems en geurwaters ge
maakt, net zo goed als jams, wijn 
en sausjes. 

Vrijwel elke middeleeuwse 
vrouw maakte diverse soorten 
van rozewater. Zij maakte van 
walnootdoppen een middel om 
het haar donker te kleuren en van 
kamille een ander om het haar op 
te lichten. Gestampte leliewortels 
gebruikte ze tegen een rode, ge
sprongen huis, goudbloembal-

sem om te ontsmetten en water-
kersekstrakt om de huid aange
naam schoon te maken. En ga zo 
maar door. 

In onze eeuw leken chemische 
en synthetische ingrediënten de 
natuurlijke geheel te verdringen. 
Maar met het hippietijdperk her
leefde de belangstelling voor het 
begrip ,,puur natuur". Niet alleen 
werd gezond eten gepropageerd, 
maar ook de natuurlijke kosmeti
ka wonnen weer terrein en de 
handel haakte daar gretig op in. 
Overal zijn nu in apoteken, parfu
merieën en drogisterijen kosmeti
ka op basis van planten en krui
den te vinden, vaak van de be
kendste merken. Ze allemaal 
kwalitatief beschrijven is onbe
gonnen werk. Uw speurzin en 
ervaring zullen dus het selektie-
werk moeten doen. 

Wel willen we even ingaan op 
de antroposofische kosmetika die 
in de reformwinkels aangeboden 
worden. Het verschil tussen deze 
en gewone natuurlijke kosmetika 
ligt vooral in de kweek en de 
verwerking van de planten en 
omgeving. Zij schenken behalve 
aan de fizieke en chemische 
komponenten van de plant ook 
aandacht aan haar essentiële na
tuur: hoe is hij ontstaan, hoe 
reageert hij op de omgeving, op 
het licht, op de zwaartekracht? 
Het klinkt misschien weer wat 
alternatief, maar het blijkt zijn 
effekt te hebben. 

25 AUGUSTUS 1988 
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Kunst.greeP 
— VIVE LE GEUS. Merk toch hoe sterk, O Nederland, let op uw zaak, 
Wilhelmus, .. allemaal liederen die iedereen mm of meer kent. Het 
enige wat ze gemeen hebben Is dat het alledrie geuzenliederen zijn. 
En zo zijn er nog een heleboel terug te vinden in allerlei bundels en 
verzamelingen. 

De meeste geuzenliederen zijn een merkwaardige kruising van wat 
men het burgerlijk chanson zou kunnen noemen en het volkslied uit de 
tijd van de Spaanse bezetting 

Voor ,,Vivelegeus" werden een twintigtal liederen geselekteerd die 
ook vandaag nog begrijpbaar zijn. Om het volkse karakter duidelijk te 
maken werd geopteerd voor het kruim van de Vlaamse en Nederland
se volkszangers. En omdat het toch ook weer geen echte volksmuziek 
is werd er een koor aan toegevoegd. De samenwerking verloopt 
schitterend, wat in de uitvoering duidelijk bewezen wordt. 

Wannes Van de Velde, Paul Rans en het BRT-koor. 

De medewerkers aan dit projekt zijn: BRT-Omroepkoort o.l.v. Vic 
Nees; Paul Lauwers (trompet), Luc Goemans (trompet), Walter 
Popeliers (contrabas), Herman Dewit (draailier), Philippe Souvagie 
(percussie), Paul Rans (zang en luit), Felicie Verbrugge (zang en 
doedelzak). Wannes van de Velde (zang). Mare Godfroid (trombone). 
Jan de Backer (trombone), Walter Heynen (dwarsfluit), Walter Heynen 
(arrangementen), Paul Koeck (script), Reinhilde de Wit (regie). 

,,Vivelegeus" vindt plaats in Antwerpen op donderdag 15 septem
ber 1988 in de blauwe zaal van deSingel, Jan Van Rijswijcklaan 155, 
2018 Antwerpen, om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in deSingel, alle 
werkdagen van 12 tot 19 uur via het telefoonnummer 03/237.61.58. 
Een organisatie van het ANZ. 

— In het Westvlaams grensdorp Watou wordt op 10 en 11 september 
1988 een DERDE FESTIVAL VAN HET GREGORIAANS georgani
seerd en vindt plaats in de beschermde Sint-Bavokerk van Watou. Niet 
minder dan 15 binnen- en buitenlandse koren nemen aan het festival 
deel. Het festival begint op zaterdag 10 september om 17 uur met de 
uitvoering van de Mariavespers. Om 20u.30 zingt het ,,Choeur 
Grégorien de Paris" de metten of het nachtoffice. De festivalzondag 
start op 11 september om 10u.15 met een eerste auditie. Als tema voor 
de audities werd geopteerd voor de gezangen uit de liturgie van de 
,,Groene Zondagen". Er worden om beurt antifonale en responsoriale 
gezangen geprogrammeerd die door de deelnemende koren elk op 
hun geëigende manier zullen uitgevoerd worden, gaande van een 
meer traditionele tot een semiologische interpretatie. Om 11u.15 
begint de Gregoriaanse Hoogmis. 

Van 15 tot 16u.45 loopt de tweede auditie Als een soort epiloog 
worden de Pontifikale Vespers en Lof om 18u. gezongen door alle 
deelnemende koren. 

In het kader van het Festival wordt er bovendien op zaterdag 10 
september een initiatie- en een inerpretatiekursus georganiseerd. De 
eerste is bestemd voor deelnemers voor wje het Gregoriaans een 
onbekende is. De tweede kursus behandelt de nieuwere inzichtingen 
in de Gregoriaanse muziek verkregen door de studie van de oudste 
handschriften. Voor wie van gregoriaans houdt is Watou met te 
missen. 

Info: Festivalsekretariaat, Moenaardestraat 25, 9878 Watou (057/ 
38.81.24). De organisatie berust bij het Gregoriaans Koor ,,Cum 
Jubilo" uit Watou. 

Het organiserende „Cum Jubilo" uit Watou met uiterst rechts voorzit
ter Bernard Deheeger. 
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PAUL HOGAN, die van Crocodi
le Dundeel 1 -i- 2, kwam naar 
New York, uit de uitgestrekte 

onderontwikkelde weidse vlakten van 
Australië. Charlie Chaplin kwam naar 
NY van het Europese kontinent, met 
dat vleugje distinktie wat de oude 
adel wordt verondersteld te bezitten. 
Tarzan, de blanke neger, plaatste zijn 
scherpste uitspraken over de milieu-
verloedering in 1942 toen hij Tarzan's 
New York adventure beleefde. En nu 
13 daar Eddy Murphy (die van Beverly 

Nieuw 
in de bios 

Hills Cop 1 + 2, Trading Places, 48 
Hours en The Golden Child) die naar 
New York komt. Dat Murphy zich 
schaamteloos een honderden jaren 
oud sprookje toeeigent kan je erge
ren, maar laat ik het kniezen noemen. 
Als men een beetje van zijn ietwat 
gore (met zó goor als Richard Pryor) 
humor houdt kan men zich wel amu
seren met deze Coming to America 
van John Landis (The Blues Brothers 
enz.). Prins Akeem {Murphy) krijgt 
van zijn vadr, de koning (een James 
Earl Jones die sprekend op Moboetoe 
lijkt en soms even belachelijk doet) 
het bevel op zijn 21ste verjaardag in 
het huwelijk te treden met een beeld
schone zwarte schone. Maar Akeem 
wil zelf een lief uitzoeken en uit liefde 
trouwen. Ongehoord. Hij mag naar 
New York en waar vindt je daar een 
koningin? In Queens natuurlijk, een 
van de goorste wijken van de grote 
appel, zoals NY wordt genoemd. Zijn 
gezelschap is zijn knecht en schel
menbroeder Semmi (Arsenio Hall). 
Vanaf dat ogenblik worden ze een 
beetje figuranten in hun eigen film, 
want alles om hen heen wordt veel 
belangrijker dan zijzelf en gebeurte
nissen, zaken en mensen om hen 
heen nemen de overhand. Je zou 
kunnen zeggen dat de film leuk blijft 
ondanks hen. Of toch met? Want 
Murphy, zowel als Hall, hebben nog 
een paar vermommingen. Een ro
mantische komedie, met nogal wat 
humor van onder de gordel. Maar als 
je van Murphy houdt... anders ver
geet het dan. 

Als je niet van cinema houdt, was je 
deze rubriek nooit beginnen lezn, 
denk ik, dus vooruit met de geit. 
Terwijl er lange tijd werd onderhan
deld door twee verschillende vzw's, 
om tot een vergelijk te komen wat 
betreft een Antwerps filmfestival, was 
Ene Kloeek — de laatste overblijven
de stichter van Cartoon's (een Ant
werps begrip) — bezig een klem festi-
valletje m elkaar te steken. Dit naar 
aanleiding van het 10-jang bestaan. 
Na het volledige financiële dieptepunt 
te hebben bereikt eind '86, werd radi-
kaal van koers gewisseld in Car
toon's. Van hernemingen van grote 
suksessen, of het programmeren van 
waardevolle films nadat ze in het 
grote circuit hadden afgedaan werd 
begin '87 afgezien en besloten werd 
de moeilijke film (die m het echt 
kommercièle circuit weinig kans 
maakte) aan bod te laten komen — 
evenwel met zin voor kommercièle 

Aanschuiven voor Coming to America.. 

realiteit, en met zoals het verdwenen 
Filmhuis, waar het blijkbaar een eer
ste vereiste moest zijn dat niemand 
een ticket zou kopen. 

Met veel spottende lof wordt er 
gesproken over de fouten die ergens 
anders worden begaan. Zoals met 
37.2° Le Matin, die door het grote 
circuit werd uitgespuwd en afge
schreven om bij Cartoon's uit te groei
en tot hun grootste hit (the picture that 
saved Cartoon's), na de verschrikke
lijk slechte Sale of de 120 dagen van 
Sodom en vóór Stop Making Sense, 
die het in een zaal in het centrum 
enkele vertoningen uithield. Kloeek 
kan nog steeds niet begrijpen dat 
cultfilms zoals het schitterende Ba-
bette's Feast en de grandioze Bag
dad Café in zijn zalen terechtkwa
men. 

Ik worstel en ik kom boven was de 
strijdkreet en ondanks twee pogingen 
van deurwaarders, gezonden door de 
Stad Antwerpen (de enige schuldei
ser die geen enkel begrip wilde beto
nen) — maar wat wil je van een stad, 
en een burgemeester, die de taks op 
tickets van 2,5 % naar 8 % brengt, 
wanneer het juist filmbergafwaarts 
gaat, en dat later als gunst (?) hal
veert naar 4 % — ziet het ernaar uit 
dat Kloeek slaagt in zijn opzet. Want 
op het festival (2 t.e.m. 15/9.88) zullen 
ook de eerste films van het verdeel-
huis The Film Company te zien zijn 
en ook dat is Kloeek. Als je vergeefs 
bij de vermolmde verdeelhuizen moet 
aankloppen om de betere film, kun je 
het beter zelf in handen nemen Dus 
pikten ZIJ Working girls (3/9 — 

TVO beicroond 

TITTI 

Onze kollega Toon van Overstraeten mocht in het voorbije weekein
de de 1ste Roger Wastijnsprijs in ontvangst nemen. 

De prijs die een haiku bekroont, werd uitgeschreven door het 
literaire tijdschrift De Koofschep. Er waren 158 inzendingen. De jury 
was haast unaniem in haar beoordeling. Zij wijst in haar verslag „op de 
eenheid in opvatting, de strikte naleving van de klassieke vormvereis
ten, klanken en alliteraties, de zuivere haikugeest". 

Het bekroonde gedicht ,,Kelapa muda" (Indonesisch voor ,,jonge 
klappernoot") bestaat uit een reeks van vijf haiku. 

Drie vermeldingen gingen naar Nederlandse inzendingen. 

Tot beider verrassing mocht TVO de prijs ontvangen uit de handen 
van kabinetsmedewerker (minister Schiltz) burgemeester Joris Roets. 

Onze hartelijkste gelukwensen voor de laureaat! 

20U.15) op, hier in deze rubriek reeds 
besproken, een koele film over een 
bordeel, hoeren en klanten, voor film
liefhebbers en voyeurs. A Hora da 
Estrela (4/9 — 15u.30), die op het 
Braziliaanse nationaal filmfestival 
Brasilia liefst 12 prijzen in de wacht 
sleepte, w.o. beste film en de pu-
bliel<sprijs. Drachenfutter (8.9 — 
20U.15) een zeer indringende film 
over de problematiek vah inwijkelin-
gen in het Westen, in dit geval twee 
Pakistani in Duitsland. Prisonières 
(11/9 — 18u.) met een schitterende 
Annie Girardot en met Bernadette 
Lafont en Marie-Christine Barrault, 
een aangrijpende film over een aantal 
vrouwen, die om zeer uiteenlopende 
redenen in de gevangenis terecht
kwamen. Met de meeste lof wordt er 
echter gesproken over de Nieuw 
Zeelandse film The Navigator (15.9 
— 20U.15), die net vóór de sluitings-
film, de zinnen komt verzetten. 

„Een opmerkelijke film omwille van 
zijn merkwaardig verhaal, dat middel
eeuwse angsten en lotgevallen ver
bindt met gebeurtenissen uit deze tijd 
én een bevestiging van het talent van 
kineast Vincent Ward, wiens vorige 
film Vigil véél te weinig aandacht 
kreeg", schreef Variety in een lovend 
artikel. Per begin november pas in de 
bioskopen. Tot zover dus hun eigen 
verdeling. 

Andere opmerkelijke films zijn The 
Wales of August, met owe tantes 
Lilian Gish en Bette Davis (die reeds 
overal ter wereld te zien was, behalve 
hier). Chocolat van Claire Denis, 
voormalig assistent van Wim Wen-
ders, over het koloniale Kameroen in 
de jaren '50. Starlight Hotel, ook uit 
Nieuw Zeeland en van Sam Pillsbury, 
een road movie, met als centrale 
figuren een man op de loop voor de 
wet, en een 13-jarig meisje op zoek 
naar haar vader, in het door de de
pressie geteisterd land. Een absolute 
topper. 

Het Festival omvat ook nog de 
retrospektieven Grootste Cartoon's 
Hits, Het gelaat van Cartoon's en 
De Jaren 1978-1988 In de cinema. 

Een brochure met informatie over 
méér dan 50 films, is verkrijgbaar aan 
de kassa van Cartoon's, Kaasstraat 
4/6, Antwerpen. Tel. 232.96.32. 

Willem Sneer 
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Johan Verminnen: 

Brel-projekt afgelast! 
Nu de zomer aan zijn zwanezang toe is kijken we 

uit naar liet nieuwe muziekseizoen, en naar de 
eerste berichten tieeft tiet najaar tieel wat in petto. 
Onze Vlaamse artiesten en groepen kunnen alvast 
terugkijken naar suksesvolle zomermaanden I 

VOOR Raymond van het 
Groenewoud was het al
vast een terug van wegge

weest dank zij het singeltje dat 
het niet enkel op onze zenders 
goed deed op ondermeer de 
Gentsche Fieste en Mallemunt 
scoorde hij als in de gloriedagen 
Vanaf eind oktober trekt hij ech
ter voor de allereerste keer op 
solotoer door Vlaanderen en niet 
alleen wij zijn benieuwd 

Geen Brei! 
Ons aller Margriet Hermans is 

na een heelkundige ingreep weer 
te been en is vrijdagavond te 
Overijse en zondag 28 aug e k 
samen met presentator Luk Ap-
permont te gast op de KVLV-
showavond in de Sporthal van de 
Grimbergse Verbrande Brug, en 
dit vanaf 19u 30 Johan Vermin
nen verzorgde met enkel zijn ra
diopromotie heel goed maar was 
zelfs de speelse presentator van 
het Brosella Folk en Jazzfestival 

Tussen pot en pint vroegen we 
hem hoe hel nu met dat Brelpro-
jekt zat, waarrond het heel stil 
was geworden 

,,Alles IS afgelast", vertelde Jo
han, „en de reden is gewoon dat 

Jan Mestdah, een van de hoofd
rolspelers, zwaar ziek is, en een 
tijd niet meer kan optreden Nu 
nog een vervanger van tweede 
keuze zoeken zou ook aan de 
kwaliteit schaden, en manager 
Leon Lamal en het mede-organi
serend Nederlands teaterburo 
besloten gezamenlijk het hele ge
beuren af te gelasten Voor me
zelf vind ik het niet zo erg", 
besloot hij, ,,want uiteindelijl< 
zing ik maar een paar Brelliedjes, 
en mijn eigen repertoire gaat als 
zanger en liedjesschrijver uitein
delijk toch voor alles 

WIJ: Het wordt dus een rus
tig najaar te Latem...? 

J. Verminnen: ,,Het komende 
najaar staan er een aantal optre
dens met Tars geboekt, en die 
werk ik dan ook rustig af, maar ik 
ben inmiddels aan een muzikaal 
projekt bezig dat meteen na 
Nieuwjaar onder de titel,,Brieven 
uit Latem" in premiere gaat No
teer alvast de data, woensdag 19, 
vrijdag 20 en zaterdag 21 januair 
start ik ermee in de Brusselse 
Ancienne Belgique, met uiter
aard liedjes uit ondermeer mijn 
recente elpee ,,Gezongen land
schap" waarrond alles is opge
bouwd Maar naast Tars komen 

er enkele muzikanten bij die mee 
de kleur van de muziek zullen 
bepalen Wie het precies worden 
kan ik nog met kwijt " 

Vorige week was Johan op de 
Vlaamse televisie met de jongens 
van de te Brussel wonende Chi
leense groep Machitun, maar an
dere geruchten spreken van een 
blazer en percussionist Het is 
dus wachten geblazen op de be
loftevolle verrassing 

Agenda 
Een ander goed nieuwsje is dat 

Theodorakis voor een uitgebrei
de toer naar Vlaanderen komt, en 
in oktober met enkel Brussel en 
Antwerpen maar ook Leuven, 
Neerpelt en ondermeer Oosten
de aandoet De laatste loodjes 
wegen het zwaarst, en dit geldt 
zeker voor dit laatste weekeinde 
van augustus dat een der drukste 
wordt van het seizoen Vandaag 
donderdag kan je naar Overijse, 
waar op de (reeds) 37ste Druiven-
feesten Enk Van Neygen om 
20u 30 met zijn orkst Bluesette 
optreedt, of naar de Antwerpse 
schouwburg, Arenbergstraat 10 
waar Johnny Voners en Jeanine 
Bisschops in hun nieuwste pro-
duktie ,,Platch" (nog tot en met 3 

sept e k ) optreden Telkens om 
20 uur, en op zaterdag om 15 uur, 
als een ,,lachspektakel" aange
kondigd Vrijdag 26 is er op het 
Speelterrein Diepenbeemd te 
Arendonk vanaf 20 uur een pop-
feest met de Nights, Johnny en 
de Rocco's en Freddy Finges 
Lee, en zaterdag vanaf 12u de 
rock-rally-laureaten Family Duck, 
de LSP Band, Raymond, de Ne
derlandse topgroep The Nits, 
Dr Feelgood, en Fisher-Z De in
kom kost resp 200 en 320 fr En 
zaterdag is er Marktrock te Pope-
ringe met ondermeer Won-ton
ton en de Skyblasters, en Pukkel
pop te Hechtel-Leopoldsburg, 
waar ondermeer de Ramones, 
Tnffids en Jesus and Marychain 
punkrock in de maag spietsen 

S.D. 

Johan Verminnen eigen repertoire eerst 

De Vlaamse letterkunde volgens Brusselmans 

Van Zwam in schrijversland 
Herman F.M. Brusselmans heet eigenlijk M. 

Schoonbaard, alias F. Schoonpaard, alias J.F. Hei-
remans (zie ,,Het Geheim van Matsuoka", de avon
turen van Van Zwam, 1947, Mare Sleen) en als 
bezigheidstherapie moet hij schrijven, hij is zich daar 
terdege van bewust: ,,Jamaar dokter, jamaar! Ik kan 
het schrijven gewoonweg niet laten, zelfs niet tijdens 
de zogenaamde maaltijden. Het heeft iets ziekelijks, 
ik geef het toe, maar kan hij het dan laten tijdens het 
eten patiënten te onderzoeken? Kan jij dat dan 
laten?" (biz. 13). Herman M.F. Brusselmans, alias 
Van Brussel, schreef dan ook ,,de geschiedenis van 
de Vlaamse Letterkunde". 

DIT ongemeen gemeen 
groot licht uit de onwereld 
der letteren publiceerde 

in zijn puberteitsjaren reeds on
volprezen meesterwerken als 
,,Zijn er kanalen m Aalst ' " (on
besproken), ,,De maagd van Mar-
kegem" (onuitgegeven) en ,,lk 
ben wel genitaal, waarom zou ik 
met gemaal zijn"?", een werk 
waarvan men met met zekerheid 
kan zeggen of het wel verant
woord was dat er een komma in 
de titel school, komma, dan wel 
een punt Punt 

Jonge god 
Herman J F Schoonbaard nep 

zichzelf uit tot jonge god, wat 
hem voorzichtigheidshalve werd 
toegestaan (er lopen er tenslotte 
nog meer rond die ervan over
tuigd zijn dat ze Napoleon zijn) 
Zelfs de direkteur van de instel
ling ,,Huize Dedalus", waar de 
god der Vlaamse letteren tijdelijk 
onderdak kreeg, volgt zijn patient 
in deze stelling en voegt er aan 

toe ,,Als de Vlaamse literatuur 
uit Griekse goden zou bestaan, 
zou Herman Brusselmans (° 
1957) Prometheus zijn " 

Persoonlijk zijn wij er evenwel 
van overtuigd dat de auteur eer
der gelijkt op een van die inces
tueus verwekte halfgoden die 
huize Malpertuis (Jean Ray) be
volkten Getorpedeerd m 't diepst 
van zijn gedachten 

Op zijn 
origineelst 

Het boek heeft de pretentie 
,,de geschiedenis van de Vlaam
se Letterkunde" te beschrijven 
Van 12 mei 1136 tot 17 oktober 
1984 De schrijver bulkt van ge
zonde Vlaamse humor met boe-
rebotersaus overgoten Op zijn 
origineelst is dit lustig kapoentje 
als hij een grap/lol/haha wil uitha
len/uitschrijven ,,De verleiding IS 
te allen tijde groot geweest om de 
Vlaamse Letterkunde te laten be
ginnen in 1305, het jaar waann 

het derde oudstrijdersbal ter na
gedachtenis van de Guldenspo-
renslag (1302a plaatsvond " (bIz 
9) Deze geslaagde mop wer 
evenwel reeds in 1957 m 't Pallie-
terke gepubliceerd onder de ru
briek ,,Bij de moppentappers" 
(Tee Joo-Boom Bekroond 300 
fr) Zelfs in 1961 liet Hihi Dem uit 
Boom, helaas onbekroond, een 
gelijkaardige grol (hij had het 
over 1303) publiceren in de ru
briek ,,Bij de moppentappers" ('t 
Pallieterke) Ook nog in 't Pallie-
terke van 1974 kwam F P , Erps-
Kwerps (bekroond 300 fr) met 
een eigen versie ,, in 1304, het 
jaar waarin het tweede oudstrij
dersbal ter nagedachtenis van de 
Guldensporenslag (1302) plaats
vond " Enzovoorts 

Van pijpekrul 
tot aubergine 

En revelerend dat het boek is 
Consciense had pijpekrullen, 
Guido Gezelle de kop van een 
aubergine Hij droeg drie souta
nes boven elkaar en had een 
lijfreuk De auteur leert ons ook 
,,Hoe Stijn te verversen "^ Men 
neme Stijn uit de wieg, legge hem 
op de tafel of het aanrecht en 
rukke hem de versbeschetene 
luier van tussen de benen, welke 
men vervange door een onbe-
schetene " (b\z 38) Ik geloof dat 
Stijn Streuvels meeleest en fluis
tert ,,Hij heeft aids, die jongen 
Zo jong nog en reeds seniel, de 
schlemiel " (Stijn, Ingooigem 
Bekroond, 300 fr) Andre De-
medts laat verder het godenkind 
hooi snuiven (bIz 54), hooibus-
selmans heeft dus weet van het 
bestaan van een werk ,,Hooitijd", 

al heeft hij dit natuurlijk nooit 
gelezen 

Kolofon 
Toch verdient ,,de geschiede

nis van de Vlaamse Letterkunde" 
onze aandacht Dit alleen al om
dat het in het voorjaar van 1988 
werd gezet uit de Baskerville (van 
die pit-bull weet je wel), in een 
typografie van Kris Pion Anita 
Muys ontwierp het omslag Het 
boek werd door Epo te Berchem 
gedrukt (men verwarre met met 
het onlangs ter ziele gegaan 
striptijdschrift Eppo) Vijftien 
exemplaren werden gebonden 
door handboekbinderij De Pers te 
Antwerpen en door de auteur ge
nummerd en gesigneerd ,,lk ge
loof dat het maar een raar ventje 
IS, die hele Brusselmans Ooit 
zag ik hem op de Boekenbeurs 
(Antwerpen, november 1982) een 
signeren Al wat hij onder ogen 
kreeg signeerde hij, zonder dat 
een levende ziel hem daar eigen
lijk om vroeg Op den duur verliet 
hij de stand van Dedalus en zattie 
alras de met te vreten legislatuur 
— en BTW-boeken van Kluwer te 
signeren " (bIz 66 Helaas, ver
der ben ik met geraakt) 

Erratum waar staat Brussel
mans moest staan Lampo Bij 
Dedalus leest men Meulenhoff 

Kamagurka 
Het slijmspoor van de slakken 

volgend deze Herman F M 
Brusselmans is dus de jonge god 
der Vlaamse letteren de even
knie van Kamagurka en zoveel 
fraais meer Meer fraais Enige 
vergelijking met Kama gaat intus

sen met op Men vergelijke Heie-
remans alias Schoonbaard/ 
Schoonpaard met met Picasso 
Waar Kamagurka, eeuwen gele
den, nog origineel was is Herman 
F M al achterhaald van voor hij 
de start heeft genomen Onge
looflijk dat sommige bloedbroe
ders in dit wonder wezen, dat 
eerder thuishoort in het rariteiten
kabinet van Gagliostro of in de 
kelderse katakomben van Profes
sor Ratsjenko, het nieuwe licht 
van literaire Vlaanderen zien Op 
dezelfde manier worden gevallen 
beschreven van LSD-gebruikers 
die in volle woestijn/in volle eufo
rie naar de zon zitten te staren tot 
hun oogleden neervallen en hun 
oogballen, pupillen, netvliezen, 
regenboogvliegen ('t wit van hun 
ogen) met blindheid zijn beze
geld 

Verantwoording 
Gelukkig sluiten de uitgevers 

het boek af met een verantwoor
ding Daar wordt Herman F M 
Brusselmans nog maar eens 
Vlaanderen belangrijkste schrij
ver genoemd Waarop wachten 
Tee Joo (Boom) en Hihi Dem 
(Boom) om deze geslaagde mop 
naar 't Pallieterke te sturen'' Be
kroning verzekerd 

L. Demedts 

— De geschiedenis van de Vlaamse 
Letterkunde. Herman F M. Brussel
mans. Uitg Dedalus, 175 bIz., 495 
fr. 
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Malinwa huizenhoog favoriet 

Kijkt KV nog om? 
De nationale kompetitie nam een beloftevolle start. Tijdens de eerste 

speeldagen werd er meestal behoorlijk gevoetbald en er werd vaak gescoord. Er 
kwamen dan ook flink wat toeschouwers opdagen. 

Het nieuwe beleidsduo D'Hooghe-Courtois probeert een optimistische sfeer 
rond ons voetbal te scheppen. Dat is hun goed recht om niet te zeggen hun 
plicht. Het heet dat de Mundial '90 absoluut moet gehaald worden. Het staat vast 
dat de commercialisering verder zal worden doorgedreven. Een en ander 
zouden trouwens met elkaar verbonden zijn. We wachten af. 

H I OE meldt het kampioen
schap '88-'89 zich aan? 
KV Mechelen vertrekt als 

huizenhoog favoriet. De ploeg 
van voorzitter Cordier zou im
mers naast een financieel ook 
een organisatorisch overwicht op 
de konkurrentie hebben afge
dwongen. Op de transfertmarkt 
bijvoorbeeld reageerde Malinwa 
sneller en doeltreffender dan An-
derlecht en Brugge. Er werd goed 
en jong gekocht. Gevolg is wel 
dat KV met mag falen wil het niet 
door gans het land worden uitge
lachen. Wi) geloven dat daar wei
nig gevaar voor bestaat. De Mos 
is nog ambitieus en bevlogen Hij 
wil het nog maken. De Nederlan
der is een Europese toptrainer in 
wording. Over twintig maanden, 
wanneer er over een nieuw kon-
trakt moet worden gepraat, wil hij 
Ijzersterk staan. 

Anderlecht 
Geen andere ploeg, geen an

dere trainer beschikt over dezelf
de mogelijkheden Anderlecht 
lijdt ondanks tegengestelde ver
klaringen nog steeds aan bouw
en betonziekte. De genezing is 
nog met voor morgen. Inmiddels 
moet Raymond Goethals brug
gen proberen slaan Hij is daar
voor de aangewezen man De 
tovenaar van rond de jaren ze
ventig — zolang is het inderdaad 
al geleden — dwingt overal res-
pekt en goodwill af. Hi] mag recht 
praten wat zichtbaar krom is. Wij 
kunnen ons vergissen maar we 
vangen alsmaar meer (stille) sig
nalen op dat Sporting struktureel 
ziek IS. Aan manager-spelersma
kelaar Bekeffi bijvoorbeeld zou 
paarswit veel hebben verloren. 
Diens rol zou nu bij... Malinwa 
door de Nederlander Lagendijk 
worden ingevuld. Anderlecht blijft 
ondanks deze vraagtekens een 
gevaarlijke outsider. Net als... 
Club Brugge De regerende 
landskampioen heeft zijn suppor
ters tijdens het tussenseizoen 
weer deerlijk ontgoocheld. 
Blauwzwart schuwde op de spe-
lersmarkt de kleinste risiko's. On
danks er op financieel gebied 
vorig seizoen rekordcijfers wer
den gehaald dacht het bestuur er 
met aan de spelerskern kwalita
tief of kwantitatief te versterken 
Henk Houwaert moet met weimg 
riemen weer heel ver proberen 
roeien. We benijden hem met... 

Standard 
Kessler vaarde beter Ondanks 

de tumultueuze transfer van Cis-
se Severeyns van Antwerp naar 
Pisa, begint de Great Old schijn
baar — een mens moet altijd 
voorzichtig blijven — versterkt 
aan de nieuwe kampagne. Clae-

sen, Goossens en Vanderlinden: 
we kennen topklubs die het met 
minder echte puntspelers moe
ten stellen. Blijft de vraag of Ant
werp sportief nog verder zal kun
nen groeien. Georg Kessler is 
daarvan overtuigd Krijgt hij gelijk 
dan wordt de Bosuil weer een 
heuse voetbaltempel. 

Zijn er nog hele of halve kandi
daten voor de landstitel? Ver 
moedelijk met. Al wordt met be
langstelling uitgezien naar de 
prestaties van de Luikse klubs. 
Robert Wasseige is in Rocourt 
een begrip geworden. Men re
kent erop dat hij Club Luik min
stens naar een Europese plaats 
leidt. Ook op Sclessin zal men 
met minder geen vrede nemen. 
Van Urbam Braems wordt ver
wacht dat hij de fundamenten 
legt voor de wederopbouw. 

Standard kan het verleden on
mogelijk vergeten Daarom werd 
eindelijk opnieuw geïnvesteerd in 
voetballersbenen De Rouches 
zullen wellicht nog wat zwak uit
vallen voor de echte top maar 
moeten toch bekwaam geacht 
worden zich boven de midden
maat uit te hijsen 

Onderin zal er ongetwijfeld een 
aardig potje geknokt worden Het 
heet dat Racing Mechelen al met 
één been in de tweede klasse 
staat De grote vernieuwing bleef 
immers uit. Ex-voorzitter Meule-
man limiteerde de sponsonin-
breng en inspraak en daarvoor 
zal wellicht tol moeten worden 
betaald Een keuze zoals een 
andere. Maar met de meest ei
gentijdse. 

Tweede klasse 

In de strijd tegen het spook
beeld van de tweede klasse zul
len vermoedelijk ook RWDM, 
Cercle Brugge (zeker in Kalusha 
tussentijds moest vertrekken), 
Racing Gank, Kortrijk (alhoewel 
trainer Leekens de rol van under
dog op het lijfs staat geschreven), 
Beveren en Lierse wild om zich 
heen slaan. Eén van deze klubs 
kan natuurlijk aangenaam verras
sen maar anderen kunnen dan 
weer helemaal instorten. Zo zijn 
we met echt gerust in de toe
komst van Beerschot... 

Ook voor de tweede klasse be
staat dit seizoen grote belangstel
ling. Omdat AA Gent er een strijd 
levert van één tegen allen. De 
Buffalo's moeten met hun loges 
zo snel mogelijk terug naar eer
ste afdeling. Daarom werden het 
bestuur én de spelerskern ver
nieuwd Trainer Vandendaele 
weet dat hij niet mag (en eigenlijk 
ook met kan) mislukken. Onder 
hoogspanning staan ook de spe
lers en bestuurders van... Racing 
Jet Waver. Deze door de stad 
Brussel verwende vereniging liet 
zijn verleden achter zich In Wa
ver hoopt zij haar zelfrespekt te
rug te winnen. We kijken toe met 
een kritisch en een sceptisch 
oog. Maar het kan gelukkig wel 
weer boeiend worden en dat is 
uiteindelijk toch de bedoeling. 

Flandrien 

Dweilen op de Gentse sportbaan helpt. Wordt het te Ronse dweilen 
met de kraan open ? 

Zondag WK te Ronse 

De noodploeg 
van Merckx 

Zondag rijden coureurs uit vierentwintig landen 
om de wereldtitel bij de beroepsrenners. Nu de 
regenboogkoers eindelijk nog eens bij ons wordt 
georganiseerd zouden de verwachtingen moeten 
hoog gespannen staan. Het tegenovergestelde is 
waar. Niemand verwacht wonderen al blijft natuurlijk 
alles mogelijk. 

PESSIMISTEN betwijfelen 
zelfs of er één van de 
onzen binnen de eerste 

tien zal eindigen. Zo zwak wor
den de mogelijkheden van onze 
vertegenwoordigers ingeschat 
We geloven met dat het zo'n 
vaart zal nemen met de nood
ploeg — anders kunnen we die 
formatie met omschrijven — van 
Eddy Merckx. Al zien we Eddy 
Planckaert of Edwig Van Hooy-
donck nog met onmiddellijk met 
de regenboogtrui naar huis terug
keren... De Italianen en Neder
landers, om maar die te noemen, 
zijn ongetwijfeld beter gewapend. 

Test 
De wereldtitel zou Steven 

Rooks bijvoorbeeld met mis
staan. Dit monument van regel
maat streed in alle klassiekers op 
het voorplan en eindigde knap 
tweede in de Tour Moesten we 
duivenliefhebbers zijn we zouden 
zo'n kweker om een jongske vra
gen. 

Die wereldkampioenschappen 
op de baan en de weg zijn ook 
een test voor onze wielerbond die 
internationaal in ongenade was 
gevallen na het debacle van de 
vorige bij ons georganiseerde ti-
ielraces. In Gent begon het an
ders weinig hoopvol. De overdek
te baan beregende omdat de 
bouwwerken nog niet voltooid 
waren. Waar elders zou het nog 
kunnen gebeuren Juist. In Utsi-
plu. 

Atleten, geld en publiek 

Van de Memorial geen kwaad 
Enkele persmensen 

haalden krachti uit rich
ting Memorial Van Dam
me. Niet helemaal ten 
onrecht maar misschien 
ook niet helemaal te
recht. Bijna naar aloude 
gewoonte haalde deze 
,,topmeeting" het 
vrhoopte niveau niet. 

VEDETTEN bleven in extre
mis afwezig en anderen 
bleken helemaal met ge

motiveerd. Zoals de kersverse 
wereldrekordhouder Butch Rey

nolds die het bestond een 300 
meter te lopen' Het publiek was 
de dupe. 

We hebben al vaker gewaar
schuwd voor de inflatie van het 
atletiekgebeuren. Blijft de vraag 
of de organisatoren van de Me
morial een en (of) ander hadden 
kunnen voorkomen. Misschien 
wel maar zeker is dat toch ook 
weer met. Die mensen zijn ver-

De fakkel voor Seoul 

plicht met zware beurzen te 
zwaaien om de grote kampioe
nen naar de hoofdstad van Euro
pa te lokken. 

Eens hier aangekomen heeft 
men maar weinig vat meer — zo 

veronderstellen wij tenminste — 
op hun ambitie of motivatie. Wan
neer de heren geen zin hebben, 
passen ze doodsimpel en zonder 
de minste scrupules. Het publiek 
bedrogen? Het zal hen een zorg 
zijn Morgen lopen ze elders en 
daar worden ze even goed be
taald De tijd van het hooggepre
zen amateurisme is nog slechts 
een verre herinnering. 

Ontlading 
Misschien moeten de organisa

toren een andere plaats op de 
Grand Prix kalender proberen af
dwingen Na Zurich komen is 
geen sinecure Op de Weiklasse-
meeting worden per definitie gro
te prestaties neergezet en nadien 
volgt onvermijdelijk een ontla
ding Vandaar En verder zullen 
de Belgische franken wel met 
opwegen tegen de Zwitserse. 
Maar ook die vaststelling zal nie
mand verbazen 

Toch nog één sportieve beden
king- er zal veel moeten ten gun
ste veranderen om Van Dijck en/ 
of Rousseau in Seoul te zien 
schitteren. 
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Voor meer vrouwen in de gemeenteraad 

Inspraak en participatie 
van alle burgers 

Hoe durft men over demokratie spreken als de meerderheid van 
de bevolking nog altijd ondervertegenwoordigd is in het beleid? 
Deze vaststelling wordt gestaafd met harde cijfers op de stijlvolle 
perskonferentie van de Nationale Vrouwenraad, m.a.w., op 12.741 
gemeenteraadszetels slechts 1.251 ingenomen door vrouwen of 
9,8 procent. Bij de schepen zakt dit cijfers tot 7,1 procent of 198 
vrouwen. Er zijn nauwelijks 17 vrouwelijke burgemeesters in 
België, een schamele 2,9 procent. Deze cijfers bewijzen nog 
steeds, dat politiek ten onrechte een mannenzaak is. 

Hieraan wil de Nationale Vrouwen
raad iets veranderen Daarom organi
seert de raad op 18 september — in 
de gebouwen van Trefcentra Brussel, 
Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel 
— een „dag val pluralistisch overleg 
en samenspraak" Alle belangstellen
den zijn uitgenodigd van 10 tot 16u. 
Vooral dan vrouwelijke gemeente
mandatarissen en kandidaten op de 
lijst 

Vijf punten 

Deze studiedag krijgt zijn volle be
tekenis in het raam van de a.s. verkie
zingen en heeft als hoofddoel een 
grotere deelneming van de vrouw aan 
de demokratie te stimuleren. Als ere
gasten worden Miet Smet, staatsse-
kretaris voor Maatschappelijk Eman
cipatie, en Ward Beysen, gemeen
schapsminister voor Binnenlandse 
Aangelegenheden, verwacht Miet 
Smet zal de slottoespraak houden 

Op de perskonferentie hebben 
voorzitter Lily Boeykens (inmiddels 

ook voorzitter gekozen van de Inter
nationale Vrouwenraad) en Antoinet
te Pecher (voorzitter van de kommis
sie Politiek) de voorbereidende werk
zaamheden toegelicht Om vrouwen 
meer bewust te maken en om de 
kandidaten politiek te steunen, wordt 
er op die studiedag gedebatteerd 
over vijf specifieke punten Deze vijf 
punten worden gepuurd uit de voor
stellen van alle aangesloten vereni
gingen En dat zijn er heelwat 

Volgende thema's komen dus aan 
bod de participatie van ,,vrouw en 
man" als noodzakelijke voorwaarde 
tot een evenwichtige maatschappij, 
de solidariteit van verkozen vrouwen, 
overleg tussen alle beleidsniveaus 
van het emancipatiebeleid, de aan
wezigheid van vrouwen in de 
OCMW's en andere beleids- en ad
viesorganen, uiteindelijk de mogelijk
heid die de wet verschaft om door 
,,panacheren" voor verschillende 
vrouwen op eenzelfde lijst te stem
men Dit laatste punt zal nog eens 

Deze week 85 geworden! 

M. Van Haegenhoren 
in de bloemen 

Op 23 augustus werd Maurits precies 85. Het 
Leuvens arrondissementsbestuur bedacht hem en 
zijn echtgenote met een mooie tuil bloemen, die 
onze dankbaarheid verwoorden. 

INDERDAAD, vóór 20 jaar, na 
al een heel leven jeugdbewe
ging en kultuurstrijd werd 

Maurits Van Haegendoren een 
spits en hard werkend senator 
voor de Volksunie. Met ,,Leuven 
Vlaams" werd ons eerste Leu
vens kamerlid, prof. dr. H. Ver-
duyn, gekozen en Maurits ge-
koöpteerd. Van meetaf wroette 
hij mee aan de Leuvense basis: 
geen karwei was hem te veel. En 
het moeilijkste — geld vergaren 
en konflikten oplossen! — koos 
hij het eerst. 

Zijn leven is één syntese van 
wetenschap, kuituur en volksver-
bondheid. Persoonlijk en maat
schappelijk leed bleven hem niet 
bespaard. 

Wie zou het zich nu nog kun
nen indenken hoe Maurits, vóór 
40 jaar, door de aartsbisschop 
van Mechelen tot ontslag werd 
gedwongen als verbondskom-
missaris van het VVKS? Maurits 
blijft een man van en ,,for all 
seasons", zijn ,,Noord-Zuidver
binding", uitgegeven samen met 
de Noord-Nederlandse prof. dr. 
H. de Vries-Reilingh, is een heel-
nederlandse Europese belijde
nis, di na 30 jaar nog niets aan 
betekenis heeft ingeboet. Ze is 
het herlezen waard, zeker voor 
hen die slechts met slogans de 
werkelijkheid te lijf willen gaan. 
Zijn boodschap blijft in een open 
taal onverbeterlijk waar, net zoals 
zijn boek,,Nationalisme en Fede
ralisme". Graag dragen wij hem 
onze verbondenheid op: 

Taal 
Ik heb geen recht van spreken 
ik spreek de taal 
van vader en van moeder 
en schrijf de woorden van de dichter na 

Een enkel woord 
heb ik zelf ontdekt 
want de mensen heb ik zelf gezien 

Op de dagen dat wij samen spreken 
kom ik net zo goed 
met vader spreken als met zoon 
deze taal is ons herkenningsteken 

Ik noem deze taal 
de bloedsomloop van een groot lichaam 
met wetend 
of ik lichaam ben of bloed 

volk 

Willy en Lieve 
Kuijpers-Devijver 

extra belicht worden door de NVR en 
kortelings in een advertentie-kam-
pagne voor het grote publiek gelan
ceerd worden De Vrouwenraad ge
looft, dat dit een methode kan zijn om 
zoveel mogelijk vrouwen naar de ge
meenteraden te sturen 

Over de part i jgrenzen heen 

Momenteel draait de BRT een TV-
spotje om de vrouw in de gemeente
raadsverkiezingen naar voor te schui
ven De staatssekretans werkt daar
voor samen met de vrouwenbewegin
gen over alle partijgrenzen heen 
Zoals dat hoort 

De vijf thema's worden ingeleid 
door vrouwelijke mandatanssen van 
CVP, SP, PVV, VU en Agaiev De 
debatten zelf worden gesteund door 
deskundigen 

De rondvraag bij de verschillende 
aangesloten verenigingen bracht nog 
talrijke andere interessepunten aan 
het licht, o m de strijd tegen het 
vandalisme met meer wijkpolitie, de 
reinheid van de straten, veilige speel
pleinen en meer groene zones, een 
schepen voor emancipatiebeleid en/ 
of een ombudsvrouw (en nog veel 
meer) 

Inschrijvingen voor deze studiedag 
worden verwacht op de Nationale 
Vrouwenraad, Louizalaan 183, 1050 
Brussel, tel 02/647 09 05 

Hilda Uytterhoeven 

Oproep tot de 
vu-Vrouwen 

Oproep aan alle politlek-ge-
ïnteresseerde Volksunie-Vrou
wen om belangrijke vergade
ring bij te wonen op woens
dag, 31 augustus 1988 om 
14U.30 op het Algemeen Se-
kretariaat, Barrlkadenplein te 
Brussel. 

Het VU-parti|bestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van maandag 23 
augustus j.l. heeft algemeen VU-sekretaris Paul Van Grembergen 
volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Na de verwezenlijking van de eer
ste faze van de staatshervorming en 
inzonderheid de gerealiseerde be
voegdheidsoverdracht naar Gemeen
schappen en Gewesten bevindt 
Vlaanderen zich aan de vooravond 
van de tweede belangrijke stap m het 
onomkeerbaar proces van federalise
ring. In het najaar wachten immers 
het statuut van Brussel-hoofdstad en 
het fmancienngsstelsel van Gemeen
schappen en Gewesten. Op dit knti-
sche ogenblik is het volgens het Par
tijbestuur van de VU van groot belang 
dat de Vlammen hun wil en hun 
overtuiin om door te zetten uitdrukke
lijk bevestigen Aldus roept het Partij
bestuur haar leden sympatisanten op 
om massaal de 61ste IJzerbedevaart 
van zondag a s bij te wonen 

Boeroendi 
Het Partijbestuur van de Volksunie 

voelde zich geschokt door de drama
tische gebeurtenissen in het noorden 
van Burundi, waarbij tienduizenden 
Hutu-burgers het leven verloren Het 
dringt erop aan dat alle organisaties 
die op de regeringsverantwoordelij
ken van Burundi invloed kunnen uit
oefenen, een uiterste inspanning zou
den leveren om zo vlug mogelijk op
nieuw tot een sfeer van rust en kalmte 
te komen De Belgische overheid en 
de hulporganisaties moeten onmid
dellijk de bijstand op gang brengen 
voor de vluchtelingen in Rwanda en 
met de instanties van Burundi over
leggen op welke wijze ter plaatse zelf 
aan de onschuldige slachtoffers en 

hun nabestaanden noodhulp kan wor
den geboden 

Praagse lente? 
Naar aanleiding van de herdenking 

van de 20ste verjaardag van de inval 
van de Russische troepen in Praag 
betreurt de VU dat, in weerwil van de 
Perestroika, in de USSR en in de 
satelhetlanden de fundamentele 
rechten van individuen en volkeren 
nog steeds met zijn gevrijwaard. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Televisie uit de ruimte 
Straks lanceren ze de televisiesatelliet Astra en wordt het 
installeren van een paraboolantenne een formaliteit. Wat 

voor landschap halen we morgen in huis met al die 
kanalen waarom de mediareuzen vechten? 

Antwoord, deze week in Knack. 

Het nieuwe SCK 
Carl Malbrain, de nieuwe direkteur 
van het Studie Centrum voor Kern
energie in Mol, IS dertig. De weten
schapper met mdustriele ervaring 
moet het beeld van het SCK oppoet
sen. Een interview, deze week in 
Knack. 

Huurling Bob Denard 
Tien jaar geleden bevrijdde hij de Co
moren. Nu oefent Bob Denard terreur 
uit op de archipel, die hij in de greep 
laat glijden van Zuid-Afrika. De 
huurling en zijn zieltogende prooi, de
ze week in Knack. 

Topgalerie 

Joost Declercq kreeg zijn faam als be
langrijkste galeriehouder voor heden
daagse kunst niet cadeau. Zijn ver
haal, meteen dat van de kunstsituatie 
in ons land - tien jaar geleden een 
woestijn, nu een landschap in broze 
bloei - deze week in Knack. 

Eddy Merckx 
Volgend weekend coacht Eddy 
Merckx de Belgische ploeg op het we
reldkampioenschap in Ronse. Een ge
sprek met Merckx over hemzelf en 
over wat roert in de wielerwereld. De
ze week in Knack. 
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Bezoek van Kalalonlë aan Vlaanderen 
Op zaterdag 20 augustus bracht een Katalaanse delegatie, 

bestaande uit de heer IMaldonado, goeverneur van Tarragona en 
de heer Pujol, zoon van de president van Katalonië een bezoek 
aan Brussel en Vlaanderen. 

Tijdens dit bezoel< werdenn zij be
geleid door dhr. en mevr. Jo Geebe-
len, eerste schepen van de gemeente 
Bree en dhr. Jan Van den Nest, privé-
sel<retaris van staatssel<retaris Jef 
Valkeniers. Door deze laatste werden 
zij ontvangen op het gemeentehuis 
van Dilbeek. 

Tijdens deze ontvangst wees 
staatssekretaris Valkeniers op de tal
rijke banden tussen Vlaanderen en 
Katalonië, die zich naast het toerisme 
ook uitstrekken op ekonomisch, poli
tiek en kultureel gebied. 

Staatshervorming 
Hij trok ook een prallel tussen het 

federalisme naar het Spaanse model 
en de staatshervorming die in ons 
land werd aangevat. Hij maakte de 
vergelijking tussen het rechtstreeks 
verkozen Katalaans parlement en de 
autonoom verkozen deelparlementen 

In België. Hij sprak ook zijn vertrou
wen uit in een hernieuwde dynamiek 
van de autonome regio's in het voor
uitzicht van de Europese eenmaking 
van 1992. 

Naderhand bracht de delegatie een 
bezoek aan het kasteel-museum van 
Gaasbeek, waar ze werden rondge
leid door konservator Van Dormael. 
Deze belichtte in zijn kommentaar 
vooral de Spaanse invloed op de 
geschiedenis der Nederlanden. 

Tenslotte maakten de Katalaanse 
gasten kennis met Brussel, waar hen 
de voornaamste bezienswaardighe
den werden getoond en waar zij ook 
kontakt hadden met vertegenwoordi
gers van de EVA-fraktie uit het Euro
pees Parlement, die met hen van 
gedachten wisselden over de Europe
se politiek en de koördinatie van de 
volksnationale bewegingen in dit Par
lement. 

" r: n ïi 

Gasten en gastheer op de fraaie binnenkoer van Gaasbeek. 
Goeverneur Maldonado en staatsse
kretaris Valkeniers. 

Sneppenstraat te Kessel-Lo bedreigd 

vu-Leuven neemt verkaveling niet 
I De verkaveling aan de Sneppenstraat in Kessel-Lo dreigt het 
I prachtige landschap van de Lemingvallel aldaar te verknoeien. 

Hiermee gaat weer één van de laatste open ruimten in groot-
Leuven verloren. 

Na de verkaveling van het Vlier-
beekveld en de bouwplannen in het 
provinciaal domein voor de evene
mentenhal en -parking, is dit een 
nieuwe stap vanwege het stadsbe
stuur in de richting van de komplete 
verstedelijking van Kessel-Lo. 

De Volksunie van Groot-Leuven 
verzet zich met klem tegen deze be
slissing. Zij zal bij monde van haar 
fraktievoorzitter E. Van Itterbeek het 
Schepenkollege interpelleren tijdens 
de komende gemeenteraadszitting 
van 29 augustus. 

Zij stelt een advokaat ter beschik
king om de zaak juridisch aan te 
pakken. Ten slotte roep zij de plaatse
lijke bevolking op de aktie te steunen 
die door het gelegenheidskomitee 
wordt gevoerd. 

Waardevol 

Het betrokken landbouwgebied 
wordt in het gewestplan als ,,waarde
vol landschap" bestempeld. Door het 
afleveren van bouwtoelatingen in 
deze zone bewijst het Schepenkolle
ge dat zij het beleid van ruimtelijke 
(wan)ordening, waardoor ons leefmi

lieu in de voorbije decennnia zozeer 
werd aangetast, nog verder zet. 

Minstens naar de geest van de wet 
is de verkavelingsvergunning in 
kwestie vervallen. Het enige wat de 
stad in deze moet doen is het terug
betalen van de ten onrechte gevor
derde belasting op onbebouwde per
celen. 

Dat de gemeente Linden (Lubbeek) 
de aanpalende bossen en landerijen 
door een verkavelingswoede nog er
ger heeft verminkt, zoals terecht 
wordt gesteld, is evenwel geen eks-
kuus om dat in Kessel-Lo ook te doen. 
De Volksunie zal dan ook alle midde
len aanwenden om hieraan een einde 
te stellen en zal niet aarzelen deze 
thematiek in de komende kiesstrijd te 
gooien. 

VU-Vemieuwing-Beersei 
stelt programma voor 

De VU-Vernieuwingslijst van Groot-
Beersel pakt ,,9-10" Diezonder aktief 
aan. Hier de zeer drukke agenda voor 
de maand september/oktober. Waar
lijk een boeiend programma. 

Zaterdag 10 september: program
maboekje met voorstelling van de 
kandidaten wordt over de ganse ge
meente rondgedeeld, ledere mede
werker wordt om 9u.30 verwacht on
der de kerktoren van zijn deelge
meente. 

Zaterdag 17 september: Jongeren

forum in 't Gravenhof te Dworp met 
Herman Lauwers en Bart Tommelein. 
Van 10 tot 15 uur. Deelname in de 
onkosten: 200 fr. (voor brosjure, 
drank en etentje). 

Zaterdag 24 september: Komma & 
Clouseau in De Meent te Alsemberg 
om 20 uur. Toegang 200 fr. Jongeren 
en nieuwe kiezers uit onze gemeente 
betalen 1 toegangskaan en ontvan
gen er 2. 

Zaterdag 1 oktober en zondag 2 

oktober in Gildenhuis te Dworp: jaar
lijks mosselfeslijn VU-Dworp. 

Zondag 9 oktober: verkiezingsdag. 
Vanaf 19u. in 't Gravenhof te Dworp: 
gezellige babbel, een drankje en een 
hapje, verkiezingsuitslagen op groot 
scherp, nieuwtjes enz. 

De hele organisatie hiervan berust 
bij VolksunieA/ernieuwing Groot-
Beersel. Meer info bij Willy Michiels, 
Torleylaan 51 te 1511 Huizingen (02/ 
360.20.40) van 9 tot 12u. en van 15 tot 
18u.). 

STAD VILVOORDE 
Aanwerving van een grondwerker-ploegarbeider bij liet stedelijk bedrijf 
voor watervoorziening en aanlegging van een wervingsreserve, geldig 
voor twee jaar. 
Kandidatuurstelling kan tot 15 september 1988 bij middel van inschrij
vingsformulier samen met aanwervingsvoorwaarden te bekomen op de 
Personeelsdienst, stadhuis, 1800 Vilvoorde, tel. 02/251 09.85. 
In opdracht: 
De Stadssekretaris, 
J. CEULEMANS 

De Burgemeester, 
L. MOYSON 

Vlaamse karteliijst in Vorst 
Volksunie, CVP, PVV en een groep 

partijlozen gaan in onze sterk ver-
franste gemeente Vorst weer in kar-
telvorm naar de gemeenteraadsver
kiezingen toe. In 1976 leverde dat 
twee verkozenen op, waaronder Her
man Thuriaux, die er via de Raad van 
State in slaagde het hele FDF-ge-
meentebestuur te doen afzetten... 
lang vóór er sprake was van Happart. 
In 1982 echter behaalden de Vlamin
gen in Vorst geen enkele verkozene 
meer omdat CVP en PVV zo nodig 
een kartel zonder de Volksunie moes
ten uitproberen. Slecht bekwam het 
hen, want ze moesten vaststellen dat 
de Volksunie in Vorst goed is voor 
eksakt 1/3 van de Vlaamse stemmen 
en dus ,,incontournable" is! 

De nieuwe karteliijst zal deze keer 

aangevoerd worden door de Volks
unie. 

We gaan geestdriftig aan de slag, 
maar één ding ontbreekt pijnlijk in 
zo'n gemeente van de Brusselse 
zuidrand: centen. 

Welke welvarende gemeente in 
Vlaanderen wil het peterschap over 
Vorst opnemen, vooral voor financië
le steun ? Wat voor zulke afdeling een 
klein bedrag is, is voor Vorst een hele 
steun. Welke partikulieren in Vlaan
deren willen onze kieskampanje hel
pen sponsoren met een klein over-
schrijvingetje. Onze rekening is; Ver
kiezingsfonds VU-Vorst te 1190 
Vorst, nr. 425-7120041-46. 

Alvast veel dank bij voorbaat van
wege de strijders op de frontlijn. 

Meise-Wolvertem naar Diksmuide 
Het Karel Bulsfonds Meise-Wolver-
tem-Oppen roept op tot deelname 
aan de 61ste IJzerbedevaart naar het 
nationaal monument van de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd op 28 augustus 
1988. Het tema is,,Vlaanderen inwijk 
en wereld". 

Volgende opstapplaatsen voor de bus 
zijn voorzien: 

Aarschotse kandidaten 
voor 9 oktober 

Op 28 juli stelde het afdelingsbestuur aan de voltallige pers het 
uitgebreide VU-programma en de kandidatenlijst voor. 

Onze kandidaten zijn: 
Sim Verbruggen, Fik Meulenbergs, 

Louis Moris, Willy Salaets, Ivo Loos
en, Roger Penoey, Eddy Salaets, Jo-
han Wouters, Julie Mues, Louis La-
bro, Karel Dierckx, Monique Samijn, 
Jan Blockmans, Louis Janssens, 
Mauril Wouters, Jean Van Loo, Mar
cel Van Thielen, Miel Gijsemans, Jos 
Verbist, Maria Van Ouytsel, Johan 
Velle, Herman Holemans, Frieda Van 
Brusselt, Walter Roofthooft, Wim 
Tuerlinckx, Dirk Boeckmans, Ray
mond Meulenbergs, Mark De Groot. 

De samenstelling wordt als volgt 
opgevat: 

— elke deelgemeente of belangrijk 
gehucht is vertegenwoordigd op de 
elektoraal interessante plaatsen; 

— de deelgemeenten worden ge
groepeerd in blok; 

— de jongeren krijgen tevens een 
apart blok; 

De lijst kende een belangrijk ver
nieuwing: liefst 19 nieuwkomers mel
den zich aan; de vrouwen zijn met vijf 
en er staan 10 jongeren beneden de 
35 op de lijst. 

Raadslid De Samblanx wenste zich 
met kandidaat te stellen omdat de 
plaats die hij zich vooropstelde niet 
overeenkwam met de inzichten van 
het bestuur. Wij respekteren zijn be
slissing maar betreuren dat er terzake 
geen overeenstemming kon bereikt 
worden binnen de tijdspanne die het 
bestuur had gesteld. Wij hopen dat 
André zijn politieke ervaring verder 
ten dienste zal stellen van het be
stuur. 

Eerstdaags, na afronding van de 
onderhandelingen, zal de definitieve 
lijst vastgelegd worden. De kandida
ten komen samen op zondag 4 sep
tember voor de traditionele foto's en 
de verdere uitwerking van de propa
ganda. 

GEMEENTE MACHELEN 
Te begeven: de betrekking van GEMEENTESECRETARIS 

De kandidatuur, samen met een eensluidend verklaard afschrift van 
het diploma, dient per aangetekend schrijven gericht te worden aan het 
College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1, 1830 Mache-
len en dient uiterlijk op 16 september 1988 ter post te worden afgegeven. 
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden op het gemeentesecreta
riaat, Woluwestraat 1, 1830 Machelen, telefoon: 02/252.00.15. 
De Gemeentesecretaris, dd. 
Get. Chr. MARCELIS. 

De Burgemeester, 
Get. R. DE WULF 

Fotosessie te Grimbergen 
De gemeenteraadsverkiezingen van 
9 oktober 1988 naderen nu zeer snel 
(op 10 september 1988 moet de kan
didatenlijst worden ingediend...) 
Hoog tijd dus om eens alle kandida
ten samen te roepen om het program
ma verder te bespreken en de propa
ganda voor te bereiden. 
Dit zal gebeuren op vrijdag 26 augus
tus 1988 om 20u. in de bovenzaal van 
het Fenikshof te Grimbergen. 

Vanaf 19u. worden er foto's gemaakt 
van alle kandidaten (wij staan erop 

dat alle kandidaten een foto zouden 
laten maken voor het pamflet waarin 
alle kandidaten worden voorgesteld 
mét foto. en die foto moet dan ook 
echt goed zijn). 

Vrijdag 26 augustus 1988 wordt ook 
de kandidatenlijst ondertekend. 

Wie vrijdag 26 augustus 1988 niet 
kan aanwezig zijn wordt vriendelijk 
doch met aandrang verzocht Stepha-
ne Rummens te kontakteren (02/ 
269.91.47) voor verdere afspraak. 

7U.10 Limbus (kruispunt Vilvoordses-
teenweg met Kapellelaan) 
7u.20 Wolvertem Gemeenteplein 
7u.30 Meise Sint-Martinuskerk. 
Programma: 
11u.: jaarlijkse plechtigheid 
16u.: vertrek naar Aalter voor bezoek 
met gids aan de tentoonstelling ,,Een 
blik op eigen keuken". 
20u.: terug thuis. 
De deelname in de reiskosten werd 
vastgesteld op 100 fr. voor kinderen 
tot 14 jaar en op 250 fr. voor de 
anderen. Gelieve in te schrijven bij 
Maurice Passchyn, Vilvoordsesteen-
weg 81, 1860 Meise (02/269.69.35). 

BitABAi\IT 
AUGUSTUS 
27 LENNIK: Lennikse Braderij. 
Boestering met pellepatat en scam-
pi's door Pajottenlands jongerencen
trum. Dit alles aan het jongerencen
trum. Vanaf 17u. 

SEPTEMBER 
2 BRUSSEL: Jaarlijks Mosselfeest 
in De Viking, Arduinkaai (naast de 
KVS) 1000 Brussel. Ook op 3 en 4 
september. Vanaf 12 u. 
10 VILVOORDE: Tweede Vilvoord-
se Kroegentoch. Org. van vzw Zak
doek i.s.m. Goevolk en jeugdhuis 
Toogenblik. Werken mee: Zakdoek, 
Squeeze me, Smoketown Strut, De 
Piotto's, Het Brabants Volksorkest, 
Peper en Zout. Van 17 tot 22u. Gratis 
deelname. 
10 ESSENE: Eetfestijn VU-Essene 
in Parochiezaal (achter de kerk). Van
af 18u. Ook op 11 september vanaf 
11U.30. 
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Emoties bij tionderdjarige te Dilbeelc 
Het meest emotionele moment tijdens de viering van de honderdjange Julien 

Ficher uit Dilbeel< vi/as we/ tiet ogenblil< waarop een groep Boliviaanse politieke 
vluchtelingen uit Dilbeek en Halle hem een typisch Boliviaanse serenade 
kwamen brengen in gezelschap van burgemeester Jef Valkeniers Deze had de 
groep als grote verrassing meegebracht. 

Julien Ficher vertoefde in zijn jeugd gedurende 6 jaar in Bolivié, waar o.m. 
zijn twee dochters het levenslicht zagen. 

Wandelzoektocht Everhard T'Serclaes 
Zeshonderd jaar geleden stierf de 

Brusselse held Everhard T'Serclaes. 
We willen deze man beter leren ken
nen en hulde brengen aan zijn ideaal! 

„Wandel U Gezond" (L Suys) en 
COV-Brussel (J. Mertens) richten op 
zondag 18 september a s een Wan
delzoektocht te Brussel in 

Deze tocht begint tussen 13 en 14 
uur in het Trefcentrum Koekelberg, 
Pantheonlaan 14 en eindigt alhier te 
18 uur 

De leden van de inrichtende vereni
gingen betalen 200 fr , de anderen 
225 fr. inschnjvingsrecht 

We dringen erop aan dat de deel
nemers zich best voor 6 september 
per overschrijving van het hierboven-
vermeld bedrag op KB-nr. 429-
4090091-01 van L. Suys, 1080 Brus
sel 

Aan deze personen zal na het 
beëindigen van de zoektocht, dus na 
18 uur, m het Trefcentrum een grote 
boterham kramiek met een kopje kof
fie gratis aangeboden worden en dit 
m afwachting dat de jury de formulie
ren zal verbeterd en de punten geteld 
hebben, de uitslag en de prijzen zul
len aangeboden worden Tijdens die 

tijd zal L Suys een diareeks over 
Brussel tonen. 

We rekenen op een grote deelne
ming en hopen op die manier de 

figuur van deze Volksheld beter be
kendgemaakt te hebben. 

Kontaktadres: Wandel U Gezond, 
L. Suys, Veiligheidsstraat 43, 1080 
Brussel (02/425 36 33). 

VUJO-Machelen-Diegem: 

Knabbel- en {(nuffelavond 
De kandidatenlijst voor de gemeen

teraadsverkiezingen ziet er in Mache-
len prachtig uit' 

Een evenwichtige lijst, waar zowel 
jongeren, vrouwen en ouderen aan 
hun trekken komen. 

De VUJO van Machelen-Diegem 
verheugt er zich over dat met minder 
dan 7 joneren (1/3 van de lijst) zich 
kandidaat stelden Niet alleen voor de 
schijn, maar op verkiesbare plaatsen 

Verkiezingen kosten echter geld en 
om de propaganda voor hun kandida

ten mpp te kunnen financieren, heeft 
VUJO dnngend wat centjes nodig. 

Daarom organiseren zij op 24 sep
tember een Knabbel- en Knuffela
vond in de Gildenzaal te Diegem 
vanaf 18u 

Programma. 
Van 18 tot 23 uur komen de honge-

rigen aan hun trekken 

Vanaf 20 u. is er een cocktailbar. 
Tot 1 uur de lekkerste ijsjes! 

Vanaf 23 uur treedt de groep Disas
ter voor u op. 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 

Tentoonstelling 
te Edegem 

Uitnodiging tot kijken en/of kopen 
op de mooie tentoonstelling van 
Kunstbreiwerken. Steken van vroeger 
en van deze tijd op naalden gezet 
door mevrouw Liske Vinken-Corst-
jens uit Edegem. 

In de Drie Eiken, Drie Eikenstraat 
128 te Edegem (457.38.67). 

Vhjdagavond: 16 september 1988 
van 19tot 22u., zaterdagnamiddag 17 
september van 14 tot 20 u., en zon
dagnamiddag 18 september van 14 
tot 20u. Inkom gratis. 

Ontmoetings
avond te Mortsel 

Volksunie-Mortsel organiseert op 
zaterdag 10 september e.k. te 20 uur 
in het Mark Liebrechtcentrum te Mort
sel een Ontmoetingsavond. 

De klemtoon zal gelegd worden op 
een ,,aangepast Brabbelonie-
woordjesspel waaraan gekende me
dewerkers hun deelname hebben 
toegezegd O.a. Remhilde Janssens, 
Raymond De Bruyne, René Pauwels, 
Danny Braem (en van Gooi), Karel 
Ferdinand, Herman Wauters, Herwig 
Vagant, Paul De Meulder, Herwig 
Haes, Marcel Brems, e.a. 

In het raders-panel zullen alvast 
Jaak Gabriels, Herman Candries, Jo
ris Roets, Erwin Brentjens plaats ne
men. 

De muzikale opluistering gebeurt 
door de volksmuziekgroep Den Dries 
uit Deurne, 

Kaarten kunnen besteld worden te
gen 100 fr. per persoon (02/ 
449.34.41). 

"^^^' t ' "^^=<'J^^^' 
AUGUSTUS 
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. 
SEPTEMBER 
4 MORTSEL: Zondagmatinee-luis-
tercafé in bovenzaal Mare Liebrecht
centrum. Jan Peeters (ex-Fifa-rete-
ree). Om 10u.30. Org.: Lucas-Kring 
Mortsel. 
10 STABROEK: Jaarlijkse Barbe
cue. Op Ponderose te Berendrecht 
om 17u. Deelnameprijzen: 350 fr,, 
kinderen 150 fr. Inschrijven tot 8/9 bij 
Peter Van Ael (664.41.95). 

Kunstwerk brandglas: oude en 
nieuwe IJzertoren in stralenkrans 
met Vlaamse Leeuw. 
208 X 83 cm in houten kader-neon
licht. Tel. 03/658.48.82. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Brasschaat 

Volgende betrekking ten behoeve van het O.C M.W. wordt openverkl-
aard 
— bureauchef (niveau bestuurssecretaris) 

(voltijdse betrekking 
Aanvangswedde: 58.701,- Fr (1.8.1988) 

De kandidaten dienen in het bezit te zijn van één of meer van de 
volgende diploma's: 
— Licentiaat of doctor in de Rechten 
— Licentiaat in het Notariaat 
— Licentiaat in de Politieke en Sociale Wetenschappen 
— Licentiaat Bestuurswetenschappen 
— Licentiaat Toegepaste Economische Wettenschappen 
of gelijkwaardige diploma's. 

Verdere inlichtingen en voorwaarden zijn te bekomen op het secretari
aat van het O.CM.W. Brasschaat, Van Hemelrijcklei 90 te 2130 Bras
schaat (tel. 03/65181.52) 
De aanvragen dienen toe te komen op voormeld adres, uiterlijk op 
vrijdag 26 augustus 1988. 

Bij bevel: 
De Secretaris, 
(g) P. Guillaume. 

De Voorzitter, 
(g) F Crikemans 

Reeds 36ste uitgave 

Opnieuw bioemenstoet 
te Wommelgem 

Voor de liefst 36ste keer zit Wom
melgem een week lang in de bloe
men. Het feest begon reeds op zon
dag 21 augustus maar kent z'n hoog
tepunt tijdens het komende weekein
de. 

Opnieuw treden de Welkomvrien
den aan en opnieuw kozen ze voor 
hun bloemenwagen een Vlaams on
derwerp, nl. Jozef Simons (100 jaar 
geleden geboren) en zijn werk ,,Eer 
Vlaanderen vergaat". 

Hier het programma. 
Vrijdag 26 augustus 

Finale Dahliaprinsesverkiezing m 
de feesttent, Kerkplaats om 20u. 

Zaterdag 27 augustus 
Tiroler dansavond met Tiroler 

Nachtschwarmer uit Scheffau, Oos
tenrijk in de Feesttent, Kerkplaats om 
20u. 

Zondag 28 augustus 
9u.30: h. mis opgeluisterd door de 

Bundesmusikkapelle Scheffau, Oos
tenrijk in Parochiekerk HH Petrus en 
Paulus. 

lOu.' Feest- en Boeremarkt: U.K. 
Caluaertstraat. 

11 u.: Frühschoppenkonzert Musik-
kapelle Scheffau in feesttent Kerk
plaats. 

Drie tentoonstellingen: Retrospek-
tieve Wim De Sterk door Heemk. 
Kring De Kaeck in Heemmuseum, 
Dasstraat 25; Dahliashow door Kon. 
Natuurschoon in Zaal Familia, A Mor-
telmansstraat en ,,Een dorp, een 
ruimte en een leven" in Galerij 't 
Kallement. 

14u.- Reklamestoet 
15u. 36ste Bioemenstoet 
18u.- Tentoonstelling van de bloe

menwagens 

• WILLY MICHIELS • ZEKERHEID VOOR U EN UW GELD • 

VERZEKERINGSMAKELAAR (alle maatschappijen) 
BANKAGENT AN-HYP (volledige bankservice) 
SPAREN • LENEN • BELEGGEN 

Torleylaan, 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12 en 15-18 (zaterdag: 10-12) 

20u.: Verbroederingsavond Wom-
melgem-Scheffau Feesttent. 

Maandag 29 augustus 
lOu.: Tentoonstelling van de bloe

menwagens en bezoek aan de 3 ten
toonstellingen. 

Heel de tijd door kan een bezoek 
gebracht worden aan ,,Den Klau-
waert". Volksunie-lokaal, Dasstraat 
23. 

W.H 

Leuven naar 
Diifsmuide 

Gezien er te Leuven opnieuw een 
IJzerbedevaartwinkel is geopend, zal 
op dit adres alle nodige inlichtingen, 
plakbrieven, herkenningstekens, zit-
plaatsbewijzen en dgl. meer verkrijg
baar zijn. 

Noteer dus goed volgende inlichtin
gen: ons sekretariaat is gelegen in 
Parijsstraat 75, tel. 016/22.09.66, 
open van lOu 30 tot 12u.15 en van 
14u. tot 17U.30. Alle weekdagen, be
halve 's zaterdags tot 16u. 

De zelfstandige groepen, zoals bv. 
Haacht/Kampenhout of Aarschot en 
omgeving die enkele inschrijvingen te 
veel of te weinig zouden hebben, 
stellen zich best met Leuven in ver
binding om het ,,probleem" op te 
lossen 

De prijzen voor de bus vanuit Leu
ven zijn- 275 fr per persoon, 800 fr. 
per familie' vader, moeder en kinde
ren tot I4u , alleenstaanden beneden 
16j. alsook invaliden en leden-VOS 
250 fr 

Vertrek van de bus van Leuven: 
7u.30 stationplein, kant van de post; 
stopplaats aan de Thierbrau, Tervuur-
se vest. 

Swing '88 
Op 27 en 28 augustus, telkens 

vanaf 13 uur, grijpt te Wespelaar 
(Haacht) het eerste openluchtfeest 
"Swing '88" plaats Dit Wespelaars 
bluesfeest is een organisatie van het 
plaatselijk blueskomitee. 

De affiche- Big Bill, Maxwell Street, 
Roland & André Brasseur, The Crew 
('s zaterdags), Cotton City Jazz Band, 
Mardi Grass, Boogie Boy ('s zon
dags). De presentatie is in handen 
van Big Bill 

Wespelaar is een klein dorpje tus
sen Leuven en Mechelen, op een 
dertigtal km van Brussel en een 40 
km van Antwerpen. De dorpskom 
wordt verkeersvrij gemaakt. Niet on
belangrijk detail, de toegang tot 
Swing '88 is gratis! 

Vrouwen verkiesbaar! 

Lijst VU-Hove 
1. Nelly Bellens, echtg. D'Haene, 

huisbrouw 
2 Jan Peeters, lic. Rechten 
3 Hugo Van Driessche, meubelma

ker 
4 Anita Claes, echtg. Rens, bejaar

denhelpster 
5. Mare Van Mensel, bediende 
6. Inge Thys, boekhoudster 
7. Mare De Swert, arbeider 
8. Henwig Hoogstoel, arbeider 
9. Nicole Swillens, echtg. Schoe-

ters, bediende 
10. Raymond Coenen, trambestuur

der 
11. SuzannaAndrIes, echtg. Van Ge-

nechten, kinderverzorgster 
12. Koenraad Voickaerts, bediende 

13 Godelieve Spitaels, echtg. Trits-
mans, bediende 

14. Beatrijs Carsauw, echtg De Wit, 
bediende 

15. Marcel Servaes, gepensioneerd 
16. Tania De Jaegher, bediende 
17. Steven Mostmans. drukker 
18 Jeanmne Mertens, echtg. Pue-

lincks, huisvrouw 
19. Jozef Meulepas, kontroleur. 

Enkele opmerkingen. 

VU-Hove legt een jonge lijst (8 
kandidaten -35 jaar, jongste 22 jaar) 
aan de kiezer voor. 9 op de 19 zijn 
vrouwelijke kandidaten, ook de lijst
trekker IS een vrouw. Vrouwen staan 
op verkiesbare plaatsen. 

25 AUGUSTUS 1988 
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VOOR EEN KEER IS 
HAAST EN SPOED WEL 

GOED... 

Wegans vtibouwingen 

toKtsmming Mnstarie 

Eoonomitcha Zakan 

TOTALE UITVERKOOP 
IN SKM AFDELING 2 

HALVE PRIJS 
IS TROEF 
100.000 GOUDEN KOOPJES 

Dagelijks geopend van 9-18 uur. ook zaterdag 
Zon- en feestdagen gesloten 

Vrijdag feest- en koopavond tot 21 u 

yrec^vAB 

het modehart 
van België 

Boomsesteenweg 35 Aartselaar 
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Na de IJzerbedevaart 
naar Alveringem 

Naar jaarlijkse traditie trekken talrijke Vlamingen, na de IJzerbe
devaart, naar Alveringem waar priester-dichter Cyriel Verschaeve 
van 1911 tot 1939 kapelaan was. Vanuit de kapelanie (thans 
Verschaevemuseum) in de Sint-Rijkersstraat leidde hij tijdens de 
eerste Wereldoorlog de Frontbeweging die belangrijk was voor 
het Vlaamse bewustwordingsproces. 

Het Verschaevemuseum brengt 
alle vondsten en merkwaardige herin
neringen over het leven van Cyriel 
Verschaeve bijeen, er zijn belangrijke 
kollekties beeldhouwwerken, boeken 
foto's en artikels 

De VVV Alveringem voorziet gelei
de wandelingen door de dorpskom 
met een bezoek aan het Verschaeve
museum, graf en kerk 

De deelnemmgskosten bedragen 
45 fr (toegang museum inbegrepen) 
De wandeling start aan het VVV-
sekretariaat, Dorp 1 te Alveringem, 
om 15 uur Voor groepen is wel inte
ressant vooraf het VVV-kantoor te 
kontakteren (tel 058/28 81 57) 

Houtland 

Er bestaat ook een mogelijkheid 
om een bezoek te brengen aan de 
fusiegemeente Izenberge, een druk 
bezocht toeristisch oord Links achter 
de kerk, wat inwaarts verborgen en 
bereikbaar via een dreef, is er een 
prachtige en pittoreske buitenmu
seum Bachten de Kupe Het eerste 
deel van het museum is een Hout-
landse hoeve en omvat een woning, 
schuur, wagenhuis, koe- en paarde-
stal en bakovenhuisje Het tweede 
gedeelte bestaat uit een dorpsplein 
met meerder ambachtswoningen, ge
meentehuis-herberg en een dorpswo
ning m ,.vakwerk" er omheen 

Genk naar 
Diksmuide 

Ook Genk zal aanwezig zijn op de 
IJzerbedevaart 

Inlichtingen autobusreis 
Vertrek Genk Station om 6u Na 

de bedevaart doen we de stad Brugge 
aan voor een ontspannen bezoek 
Thuiskomst 21 u 

Reissom volwassenen 300 fr , jon
geren 100 fr, kinderen beneden 7 
jaar gratis 

Inschrijven kan tot en met 21 au
gustus bij 

Jo Vandueren, Bresserstraaf 20, 
tel 35 90 76 

Jan Housen, De Koor 12, tel 
61 14 33 

Theo Moors, Reinpadstraat 82 tel 
35 83 02 

Ludo Mondelaers, Bretheistraat 17 
el 35 20 03 

Leo Heymans, Nieuwstraat 77, tel 
35 23 86 

Hugo Smolderen, Roerdompstraat 
40, Diepenbeek, tel 22 46 70 

H Vanherf, Linkestraat 25, tel 
61 10 08 

Koordinatie Door Vandueren, 
Bressersrtraat 18, tel 35 27 08 

Herk-de-Stad naar 
Diksmuide 

De Vlaamse Krin van Herk-de-Stad 
legt ook dit jaar een autobus in naar 
Diksmuide Volwassenen betalen 300 
fr , kinderen onder de 14 betalen 150 
fr Kinderen onder de 7 reizen gratis 

Het vertrek is voorzien om 6u 30 op 
het marktplein te Herk-de-Stad Rond 
19u zijn we allen terug 

Inschrijven kan bij Koen Raskin, 
Vogelzangstraat 1 te Herk-de-Stad 
(013/55 18 90) 

Wi\ 

OOST-VL. 
AUGUSTUS 
28 EEKLO: IJzerbedevaart Met 
persoonlijke wagen Vertrek J F Wil-
lemsplein om 7u 30 Indien geen ver
voer kan U plaats bespreken op Sekr 
Weverstraat 8 Eekio (77 12 47) 

SEPTEMBER 
10 SINT-AMANDSBERG: Derde 
Vlaamse Kermis Vanaf 16u volks-
spelen, barbecue, terrascafe en ani
matie Terrein ,Hof Van Herlegem" 
(leugdhhuis Rivendeel) Herlegem-
straat 13 (zijstraat Dendermondse 
stwg) Gratis toegang Vooraf inschrij
ven niet noodzakelijk Org VU en 
VUJO Sint-Amandsberg 
10 VURSTE: 6de Varkensfestijn 
Akkerlos 3 te Vurste van 17 tot 22u 
Kaarten 450 fr verkrijgbaar op tel 
091/84 2161 Org VU-Gent-St-Pie-
ters 
11 GONTRODE: Volksunie-Braad-
spitfeest in het Hoeveke, Potaarde-
straat 12 Gontrode, vanaf 12 uur 
Animatie door kleinkunstgroep 
Volw 350fr,-12j 150fr Inschrijven 
kan op tel 52 30 23/52 13 35/ 
30 17 50 Org VU-Melle 

LIMBURG 
SEPTEMBER 
3 TESSENDERLO: 10 jaar FVV en 
5 jaar tekenatelier Van18tot20u In 
Het Molenhuis, Molenhuis 2 Met re
ceptie, het Stadier Kwartet en ten
toonstelling der werken 

Met de fiets 
naar Diksmuide 

Onder de aangepaste bonaming 
,,Vlaamse Kring Trefpunt" wordt jong 
en oud uitgenodigd om op zondag 28 
oogst a s aan te sluiten bij de fiets
tocht naar Diksmuide Plaats van sa
menkomst te Brugge is de Buiten-
Smedenpoort waar de gemoedelijke 
fietstocht start om 7u 45 stipt Enige 
technische begeleiding is verzekerd 
Ook minder-ervaren fietsers/fietsters 
behoeven zich niet te laten afschrik
ken 

19 

Na de IJzerbedevaart 

Vlaams Volksfeest 
Traditiegetrou organiseert VOVO 

en vzw De Pangel op bedevaartsdag 
een Vlaams Volksfeest in de Feest-
hall langs de Bloemmolenkaai tegen
over de bedevaartweide Vanaf 
13u 30 kun je er terecht voor barbe
cue frietjes ijsjes een frisse pint en 
tal van versnaperingen dit uiteraard 

aan heel demokratische prijzen Paul 
Vermeulen animeert met zijn studio-
Keyboards dit grote Vlaamse Feest 
Naast dansgelegenheid is er tevens 
mogelijkheid voor een gastoptreden 
Dans animatie en gezelligheid voor 
iedereen' 

Toegang gratis jij komt toch ook ' 

WEST-VL. 
AUGUSTUS 
28 ROESBRUGGE-BEVEREN A/D 
LEIE: Vanaf 14u na Ijzerbedevaart 
Volkskunst-middag in het Bertennest 
Met tentoonstelling Ernest Vander-
gallen-jaar en Posterbeurs t V V ,Eu-
ropacentrum in opbouw Vlaamse 
verbroedering 
28 IZEGEM: Vlaams Huis, 04u 
start voettocht naar Diksmuide (Wan-
delklub) 
30 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 14u 30 Integratie 
van gehandicapten d m v arbeid 
Org Welzijnszorg W VI 

SEPTEMBER 
1 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7̂  om 14u 30 De ver
schillende aspekten van sterilisatie 
Org Welzijnszorg W VI 
5 ROESELARE: Au Damier, Sta
tionsplein 13 om 21 u Tiltechnieken 
voor verpleegkundigen door dr F 
Devos Org Welzijnszorg W VI 

7 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om 14u 30 Een the
rapie volgen om uit de problemen te 
geraken Org Welzijnszorg W VI 

8 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om 19u 30 Geneti
sche afwijkingen hoe ver staat het 
onderzoek Org Welzijnszorg W VI 

12 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om 20u 30 Tiltech-
nieken voor verpleegkundigen door 
dr F Devos Org Welzijnszorg 
W VI 

15 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Het ver
dwijnen van buurtwinkels Org Wel
zijnszorg W VI 

10 BRUGGE: Avondfeest met kou
de schotel voor slechts 150 fr in 
Magdalenacentrum, Violierstraat te 
Brugge Dit om kandidatuur van Jef 
Inghels in komende verkiezingen te 
ondersteunen Kaarten te bekomen 
bij Jef Inghels, Jerom De Meyer Rot' 
Vander Platse, Bert Lampo en Luc 
Reckelbus Org VU-vrienden Jef In
ghels 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Izegem 

Het O C M Ŵ  van Izegem verklaart volgende funktie open 

HULPARBEID(ST)ER voor schoonmaak en/of keuken 
zowel voltijds als deeltijds op proef in vast dienstverband en in 
contractueel verband 
en wenst over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve van zowel 
voltijdse als deeltijdse hulparbeid(st)ers 
De kandidaturen, met curriculum vitae, dienen per aangetekende 
zending gezonden te worden aan de Heer Voorzitter van het O C M W 
Kokeklaerestraat 2, 8700 Izegem, en dit uiterlijk op vrijdag 26 augustus 
1988 (datum poststempel) 

Inlichtingen: Personeelsdienst O.C.M.W. 
Kokelarestraat 2 8700 Izegem Tel.: 051/30.28.51 

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

HWl 
'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 

B-2650 BOOM 

S 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 I9u 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 
Personenw^agens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

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

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het onderwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

GEORGES DE RAS 
^ PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel 053-21 36 36 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel 03/353 26 50 

Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

nv de winne-fabrisac 

migrostraat 128 
9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

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

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

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

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

DRUKKERIJ VAN LINDEM 

Alle drukwerken 

Pastorijstraat 16-17 
WILLEBROEK 
Tel 03/886 62 89 

03/886 92 93 

Aanneming Begrafenissen 

Een advertentie? 

02/219.49.30 
of 

02/380.04.78 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel 054-41 25 89 

Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalbl 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldsiraat 114 
Tel 054 33 17 51 

054 33 11 49 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 
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M ĵ 
Werner Van Mechelen, laureaat Koningin Elisabethwedstrijd voor Zang 

„Vlaanderen zingt nog!" 
TURNHOUT — De eerste uitgave van de Koningin 

Elisabethwedstrijd voor zang is, hoe dan ook, een 
geruchtmal<ende première geworden. Geruchtma-
l<end, niet alleen vanwege het fel aangevochten 
eindklassement der laureaten, maar ook omdat een 
jonge Vlaming tot de finale wist door te dringen en 
daar een puike prestatie afleverde. ,,WIJ" sprak met 
bas-bariton Werner Van Mechelen (Turnhout, 
°1961). 

Z OWAT alle kommentato-
ren waren het er na de 
wedstrijd over eens dat, 

afgezien van de eerste prijs, de 
rest van het klassement nogal bij 
de haren was getrokken. Hoe 
kijkt één van die twaalf laureaten 
daar tegenaan? 

Jury 
W. Van Mechelen: ,,Afgezien 

van de eerste en de twaalfde 
plaats, kan ik moeilijk vrede ne
men met de eindrangschikking. 
Ikzelf had een heel andere rang
orde voor ogen, zoals trouwens 
de meeste waarnemers. Ook de 
toekenning van de oratorium- en 
liedprijs was een minder voor de 
hand liggende keuze, ook hier sta 
ik niet alleen met mijn kritiek." 

WIJ: Wat vind je nu zelf van 
je negende plaats? Aan de 
reakties in de zaal en de pers-
kommentatoren te merken 
heeft de jury je blijkbaar te laag 
gekwoteerd. 

W. Van Mechelen: ,,Het feit 
dat ik tot in de finale ben doorge
drongen en dus laureaat van 
deze wedstrijd ben geworden 
stemt me uitermate tevreden. 
Wat nu die negende plaats be
treft was ik liever op een vijfde of 
zesde plaats geëindigd, maar 
kom... Anderzijds meen ik wel te 
mogen zeggen dat de jurering te 
wensen heeft overgelaten." 

de kandidaten een vriendschap
pelijke sfeer heeft geheerst, een 
sportieve kompetitiegeest." 

WIJ: Wat Is jouw beoordeling 
van deze eerste Koningin Elisa
bethwedstrijd voor Zang? 

W. Van Mechelen: ,,De balans 
helt zeker over naar de positieve 
kant. De fouten en tekortkomin
gen die ik al vermeld heb, be
schouw ik als de traditionele,,kin
derziekten" die elk concours van 
dergelijke omvang moet doorwor
stelen. Als men bij de volgende 
uitgave — vermoedelijk In 1992 
— rekening houdt met een aantal 
kritieken, dan groeit dit zangcon
cours ongetwijfeld uit tot een eer-
sterangswedstrijd." 

van een Belgische komponist en 
twee naar eigen keuze. In mijn 
selektie had ik trouwens een lied 
van Mortelmans weerhouden. Ik 
heb uiteindelijk gekozen uit het 
Duitse repertoire van Schubert, 
Wolff en Strauss, omdat ik nu 
eenmaal erg vertrouwd ben met 
dit repertoire. Wat nu uw opmer
king over het Vlaamse lied be
treft, ben ik van mening dat de 
jury een lied met een Nederland
se tekst had kunnen opleggen als 
verplicht werk." 

Springplank 
WIJ: Na afloop van je optre

den in de halve finale, zagen we 
je voor de kamera's van de 
RTBf een soort Indianendansje 
maken. Een ontlading van al te 
gespannen zenuwen? 

W. Van Mechelen: ,,Neen, tij
dens heel dit concours heb ik 
weinig last gehad van planken
koorts. Ik heb op dat bewust 
ogenblik een vreugdesprongetje 
gemaakt omdat mijn optreden 
vlekkeloos verlopen was en om
dat ik van het publiek een onvoor
zien warm applaus kreeg. Dat 
doet je toch wel wat in dergelijke 
omstandigheden." 

ste uitgave van de Koningin 
zang is, hoe dan ook, een 
>re geworden. Geruchtma-
ege het fel aangevochten 
^aten, maar ook omdat een 
ale wist door te dringen en 
afleverde.,, WIJ" sprak met 
an Mechelen (Turnhout, 

de kandidaten een vriendschap
pelijke sfeer heeft geheerst, een 
sportieve kompetitiegeest." 

WIJ: Wat is jouw beoordeling 
van deze eerste Koningin Elisa
bethwedstrijd voor Zang? 

W. Van Mechelen: ,,De balans 
helt zeker over naar de positieve 
kant. De fouten en tekortkomin
gen die ik al vermeld heb, be
schouw ik als de traditionele,,kin
derziekten" die elk concours van 
dergelijke omvang moet doorwor
stelen. Als men bij de volgende 
uitgave — vermoedelijk in 1992 
— rekening houdt met een aantal 
kritieken, dan groeit dit zangcon
cours ongetwijfeld uit tot een eer-
sterangswedstrijd." 

van een Belgische komponist en 
twee naar eigen keuze. In mijn 
selektie had ik trouwens een lied 
van Mortelmans weerhouden. Ik 
heb uiteindelijk gekozen uit het 
Duitse repertoire van Schubert, 
Wolff en Strauss, omdat ik nu 
eenmaal erg vertrouwd ben met 
dit repertoire. Wat nu uw opmer
king over het Vlaamse lied be
treft, ben ik van mening dat de 
jury een lied met een Nederland
se tekst had kunnen opleggen als 
verplicht werk." 

Springplank 
WIJ: Na afloop van je optre

den in de halve finale, zagen we 
je voor de kamera's van de 
RTBf een soort Indianendansje 
maken. Een ontlading van al te 
gespannen zenuwen? 

W. Van Mechelen: ,,Neen, tij
dens heel dit concours heb ik 
weinig last gehad van planken
koorts. Ik heb op dat bewust 
ogenblik een vreugdesprongetje 
gemaakt omdat mijn optreden 
vlekkeloos verlopen was en om
dat ik van het publiek een onvoor
zien warm applaus kreeg. Dat 
doet je toch wel wat in dergelijke 
omstandigheden." 

Werner Van Mechelen: .,Ja, Vlaanderen zingt nog! 

WIJ: In welke zin? 
W. Van Mechelen: ,,Eerst en 

vooral de (geheime) procedure 
van besluitvorming: er was geen 
sprake van enige deliberatie, de 
resultaten werden louter mate-
matisch bepaald. Ten tweede 
was de uitspraak van de jury 
strijdig met het wedstrijdkoncept 
zélf, waarbij in teone toch ge
streefd werd naar de bekroning 
van kandidaten die zich in de drie 
onderscheiden disciplines (orato
rium, lied en opera) moesten be
wijzen. Welnu, ik heb de stellige 
indruk dat de klemtoon bij de 
eindbeoordeling nogal sterk op 
het onderdeel,,opera" werd ge
legd en dat kandidaten die min of 
meer gelijkmatig presteerden zo 
in elk van de disciplines bena
deeld werden. Ik kan me tenslotte 
niet van de indruk ontdoen dat 
bepaalde juryleden zich bij de 
beoordeling lieten beïnvloeden 
door het feit dat het al dan met om 
hun leerlingen ging. Er is één 
geval bekend van een jurylid dat 
spontaan ging applaudisseren na 
het optreden van een favoriete 
kandidaat, tevens leerling van 
het betrokken jurylid. Dat is toch 
een vorm van pure beïnvloeding 
van de andere juryleden!" 

WIJ: Het is dus een bikkel
harde finale geworden. 

W. Van Mechelen: ,,Een pure 
ontspanningsaktiviteit was het 
zeker niet, maar ik heb wel het 
gevoel dat de spanningen tussen 
de juryleden onderling veel groter 
waren dan tussen de kandidaten. 
De twaalf finalisten hebben na
tuurlijk hun best gedaan om zo 
hoog mogelijk te scoren, maar 
dat heeft niet belet dat er gedu
rende heel het concours tussen 

WIJ: Tussen de initiatiefne
mers van deze wedstrijd vinden 
we Gerard Mortier en José Van 
Dam, die in Luik een opera-
school gaat beginnen. Is deze 
wedstrijd dan geen officieuze 
talentscouting naar nieuwe 
operazangers en -zangeres
sen? 

W. Van Mechelen: ,,Deze 
overweging heeft bij sommige ini
tiatiefnemers allicht meege
speeld, al lijkt de oogst voorlopig 
nog wat aan de schrale kant: 
alleen de winnares Aga Winska 
heeft tot dusver een kontrakt voor 
drie jaar afgesloten met de Munt
schouwburg. Mortier heeft mij 
wel benaderd met voorstellen, 
maar het valt nog af te wachten 
wat er uit de bus zal komen." 

WIJ: Een veelgehoorde op
merking tijdens en na de wed
strijd is dat het Vlaamse lied 
niet aan bod is gekomen. Was 
het ontbreken van een Vlaams 
lied in jouw repertoire een be
wuste keuze? 

W. Van Mechelen: ,,He/ feit 
dat ik in discipline ,,liederen" 
geen Vlaams lied ten gehore heb 
gebracht, mag zeker niet geïnter
preteerd worden als een blijk van 
geringschatting van het Vlaamse 
lied. Elke kandidaat diende bij 
aanvang van de wedstrijd een 
eigen selektie van twaalf liederen 
voor te legqen, waaronder drie 

WIJ: Je had je eigen begelei
der meegebracht. Heeft je dat 
geholpen? 

W. Van Mechelen: ,,Absoluut! 
Het mag gezegd worden dat 
Mark Dekkers een sublieme pia
nist is met zeldzame pianistieke 
gaven, die op een ideale wijze 
weet te begeleiden. Weinigen be
seffen hoe belangrijk de piano
partij in het liedgenre is. Het gaat 
daar niet louter om een solo
zangpartij, met pianobegeleiding 
als achtergrond. In feite gaat het 
om een samenspel van twee 
evenwaardige solisten, die over 
een perfekte onderlinge kommu-
nikatie moeten beschikken, zo
niet komt het eindresultaat in het 
gedrang." 

WIJ: We kunnen ons niet van 
de indruk ontdoen dat sommi
ge kandidaten bij de samenstel
ling van hun repertoire geko
zen hebben voor échte ,,bra-
vourestukjes". Om publiek en 
jury te imponeren? 

W. Van Mechelen: ,,/n zekere 
mate zal dat wel zo zijn en hoeft 
zelfs niet per sé negatief geïnter
preteerd te worden. Als dergelijk 
repertoire dan ook nog goed 
wordt gebracht, is dat best attrak-
tief. Neem bijvoorbeeld winnares 
Aga Winska, die een sublieme 
,,Air des Clochettes" uit ,,Lak-
mé" van Délibes en een even 
geslaagde ,,E Strano" uit ,,La 

Traviata" van Verdi vertolkte. Het 
publiek heeft dat zeer gewaar
deerd." 

WIJ: Wat zijn nu voor jou de 
direkte gevolgen van zo'n wed
strijd? 

W. Van Mechelen: ,,Na afloop 
van de wedstrijd heb ik enorm 
veel reakties gekregen. De tele
foon stond hier de eerste dagen 
roodgloeiend: mensen die me fe
liciteerden met de uitslag of me 
hun verontwaardiging bekend 
maakten om de jurering... Daar
naast is er ook een groot aanbod 
aan koncertmogelijkheden geko
men. Ik heb nu voor de komende 
maanden een druk bezette kalen
der, met nogal wat liedrecitals in 
Vlaanderen, Nederland en Frank
rijk. En in 1989 zal ik in het Verre 
Oosten de hoofdrol vertolken in 
,,Cosi fan tutti", met een Engels
talig libretto notabene!" 

WIJ: De hoofdstad van de 
Kempen beschikt met u dus 
over een ,,zingende ambassa
deur". 

W. Van Mechelen: ,,De burge
meester van Turnhout had het op 
de mij aangeboden stadsreceptie 
toch alvast over de ,,nieuwe am
bassadeur" van de stad." 

WIJ: Je kiest nu duidelijk 
voor een professionele loop
baan als zanger? 

W. Van Mechelen: „Jazeker, 
hoewel die keuze ook voor de 
wedstrijd al in grote trekken vast
lag. De zaken zullen nu mis
schien iets makkelijker liggen, 
maar het blijft toch een hele op
gave. Ik vertrek weldra voor een 
jaar naar Zurich om mij verder te 
bekwamen in het operagenre. 
Dat is niet gemakkelijk, het kost 
handenvol geld en het vraagt ook 
menselijke opofferingen, want ik 
zal mijn vrouw en dochtertje in 
het beste geval maar één keer 
per week zien. Het kan altijd te
genvallen. Hoewel, de voordelen 
wegen mijns inziens op tegen de 
nadelen. Want via de Zürichse 
springplank maak ik kans op een 
verdere doorbraak. Zurich heeft 
namelijk een gerenommeerd 
operahuis, een verzamelplaats 
voor intendanten uit heel Europa 
die er komen rekruteren." 

WIJ: Je hebt hier te lande al 
enkele operarollen vertolkt. Je 
voorkeur schijnt daarbij uit te 
gaan naar buffo-rollen. 

W. Van Mechelen: ,,lk kan me 
in dergelijke rollen behoorlijk uit
leven, ja. Ten onrechte wordt 
vaak gedacht dat dit rollen zijn 
voor oudere zangers. Welnu, ik 
vind dat rollen zoals bijvoorbeeld 
een Leporello uit Mozarts ,,Don 
Giovanni" best door jongere zan
gers kunnen gebracht worden." 

Zangonderricht 
WIJ: Hoe ben je nu op muzi

kaal vlak zover gekomen? Kom 
je uit een muzikale familie? 

W. Van Mechelen: ,,Mijn en
gagement op muzikaal vlak is 
begonnen bij het knapenkoor van 
de Turnhoutse dekanale Sint-Pie
terskerk. Daar kreeg ik nogal wat 
solo-werk voorgeschoteld en dat 
heeft mij in de gekende richting 
voortgestuwd. Op tienjarige leef
tijd mocht ik met mijn ouders mee 
naar een opvoering van ,,Tann-
haüser", die vroege konfrontatie 
met een der meesterwerken van 
Wagner heeft bij mij een grote 
belangstelling voor het operagen
re gewekt. Daarna ben Ik me echt 
gaan toeleggen op de muziekstu
die, hoewel ik ook een tijd ge
dacht heb aan een voortgezette 
studie in wiskundige richting. Na 
muziekonderricht aan de Turn
houtse Muziekakademie zette ik 
mijn hogere muziekstudies ver
der aan het Lemmensinstituut, 

Aiaar ik zangles kreeg van Roland 
Bufkens. Ik behaalde er de eerste 
orijs en het hoger diploma Zang. 
Daarna heb ik nog vervolma-
kingskursussen gevolgd bij o.a. 
Robert Holl, Karl Ridderbusch en 
Elisabeth Schwarzkopf." 

WIJ: Je bent, behalve semi-
professioneel zanger, ook mu-
ziekpedagoog. Hoe kijk je aan 
tegen het muziekonderwijs in 
Vlaanderen? 

W. Van Mechelen: ,,Wel, en 
ook dit moge blijken uit de voor
bije Elisabethwedstrijd, het zang-
onderricht staat hier beslist niet 
in de kinderschoenen en we kun
nen de vergelijking met eender 
wie best doorstaan. Het muziek
onderricht is hier geschoeid op 
een professionele leest en de 
resultaten zijn er dan ook naar. 
Waarnemers hebben in hun be
oordeling van mijn prestaties ge
wezen op een relatief goede uit
spraak en vertolking van de an
derstalige libretto's en liedtek
sten. Dat is te danken aan mijn 
opleiding aan het Lemmensinsti
tuut, waar veel aandacht wordt 
besteed aan diktie en onderricht 
in andere talen." 

WIJ: Is er in het dichte net
werk van gemeentelijke mu
ziekscholen en -akademies in 
Vlaanderen geen onevenwicht 
tussen instrumentale discipli
nes en zangonderricht? 

W. Van Mechelen: ,,lk denk 
het niet. Voor zover ik vanuit mijn 
praktijk kan vaststellen, gaat de 
belangstelling voor zangoplei
ding in stijgende lijn en er kan 
ook een voortdurende kwaliteits
verhoging vastgesteld worden." 

WIJ: Ligt de Vlaamse jeugd 
nog wel wakker van het Vlaam
se lied? Enkele decennia gele
den leefde in Vlaanderen nog 
zeer sterk de traditie van Hulle-
broeck-avonden, zangstonden 
met Willem de Meyer, enz. 
Dreigt deze traditie niet wegge
spoeld te worden door de 
vloedgolf van Angelsaksische 
disco-pop? 

W. Van Mechelen: ,,Op het 
eerste zicht zou je natuurlijk die 
indruk krijgen. Maar langs de an
dere kant moet ik je toch wijzen 
op het bestaan van een druk en 
intens Vlaams koorleven, hoewel 
dat niet zo naar buiten toe lijkt. 
Het Vlaamse koorleven zit in de 
lift en het gaat in de meeste 
gevallen om een kwalitatief hoog
staand aanbod. Daarnaast ont
plooit het ANZ een zeer drukke 
propangandistische werking ten 
gunste van het Vlaamse en het 
anderstalige lied en die propa-
gandavoering reikt veel verder 
dan alleen maar het jaarlijkse 
Zangfeest. Ik stel elke dag weer 
vast dat Vlaanderen nog zingt!" 

WIJ: Je beweegt je vrijwel 
uitsluitend in het klassieke gen
re, heb je ook een boodschap 
aan eigentijdse popmuziek? 

W. Van Mechelen: ,,lknegeer 
dit genre helemaal niet en als ik 
even tijd vind om mij te verpozen 
op een dansvloer, vind ik het best 
dat zoiets met eigentijdse muziek 
gebeurt. Ik kan het anderzijds 
niet opbrengen om een popplaat 
vanuit mijn luie zetel te beluiste
ren op dezelfde manier als waar
op ik een klassiek werkstuk zou 
beluisteren." 

(hv) 
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