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Nlaams Nationaa M/eekbbd 

„Onafgebroken en vol energie spant Martens V zich in om 
het prille Vlaamse zelfbestuur te minimalizeren, te negeren, 

uit te hollen... De CVP-PW-koalitie is zonder meer de 
meest anti-Vlaamse en on-Vlaamse regering sedert jaren" 

(VU-voorzitter Anciaux op de perskoaferenlie van 6 juni 1984) 

Een zwartboek 
over Martens-V 

De CVP-PW-koalitie van Martens-V is de meest anti-Vlaam
se en on-Vlaamse regering sedert jaren. Dit is niet zo maar een 
boude bewering. Het is een vaststelling die met keiharde feiten 
en cijfers gestaafd wordt in een „Zwartboek", dat deze week 
woensdag door de Volksunie aan de pers werd voorgesteld en 
dat sindsdien op vele duizenden eksemplaren verspreid wordt 
over het hele Vlaamse land. 

Om de anti-Vlaamsheid en de on-Vlaamsheid van een 
regering te meten, bestaan er sinds lang twee toetsstenen. 

Een eerste toetssteen is de wijze waarop de regering haar 
verdelende en herverdelende rol speelt tussen 's lands gemeen
schappen in industriële, financiële en sociaal-ekonomische 
dossiers. Kroonstuk hierbij is natuurlijk het dossier Cockerill-
Sambre, deze ongelooflijke miljarden-holdup die op zichzelf 
reeds volstaat om een jaar Vlaamse inlevering op te slorpen. 

De jongste tijd tracht men de idee te doen ingang vinden dat 
Cockerill-Sambre „gered" zou zijn, dat het bedrijf binnenkort 
uit de rode cijfers komt en zelfs winst zal afwerpen. Dit is een 
ongelooflijk boerenbedrog: onze kindskinderen zullen nog 
afbetalen aan de schuldenberg die voor Cockerill-Sambre 
werd gemaakt. Vanzelfsprekend wordt de cash-drain thans ge
stelpt door de injektie van opnieuw tientallen miljarden die het 
bedrijf zopas kreeg. De cijfers worden daarenboven vervalst 
door het feit dat het sociale luik (de brugpensioenen vanaf 55 
en dergelijk fraais) niet betaald worden door aftopping en In
levering in het bedrijf, maar door de gemeenschap. 

Gandois heeft onlangs gezegd dat hij niet wist of Cockerill-
Sambre over twintig jaar nog zal bestaan maar dat het 
overeind houden van het bedrijf aan Wallonië de kans biedt, 
onbezorgder zijn rekonversie tegemoet te gaan. Met andere 
woorden: Wallonië kreeg, wat aan Limburg onthouden wordt. 
Met het Vlaamse geld dat naar Cockerill-Sambre overgehe
veld werd, konden de Kempense koolmijnen tien-vijftien jaar 
open gehouden worden. De zogenaamde regionalizering van 
de nationale sektoren zoals ze thans doorgevoerd en toegepast 
wordt is een regelrecht schandaal: men heeft Cockerill-Sam
bre nationaal gered, om nadien de Kempense koolmijnen 
regionaal te laten voortspartelen. 

Er is echter nog veel meer dan Cockerill-Sambre: de totaal 
overbodige F-16 aankoop om Charleroi te believen, de Chooz-
kombinatie ten nadele van de Limburgse steenkoolcentrale, de 
telexroof ook al ten nadele van het geteisterde Limburg, de 
diefstal van de wetenschapsmiljarden door Maystadt, de af
remming van de jeep-dossiers door Gol, het veto tegen Vlaamse 
aannemers en leveranciers in Wallonië. 

Een tweede klassieke toetssteen is het aloude domein van de 
Vlaamse beweging, de taal- en kultuurverhoudingen. Ook hier 
is er een kroonstuk: de tergende aanwezigheid van een Neder-
landsonkundige bendeleider aan het hoofd van de Vlaamse 
gemeente Voeren. Met daarnaast en daarrond het onophoude
lijk gekuip en gestook van Nothomb in Vlaams-Brabant en op 
tal van andere terreinen. 

Er is tenslotte een derde toetssteen, specifiek voor de huidige 
regering: de wijze waarop ze werk maakt van de staatshervor
ming van 1980. Voortdurend wordt het op zichzelf reeds 
beperkte Vlaamse zelfbestuur verminkt, ontkracht en gemini-
malizeerd door Martens-V. Geen dossier is te min om deze on
wil te betonen: het weze het industrieel beleid, de buitenlandse 
relaties, het toerisme, de huisvesting, het onderwijs of de 
tewerkstelling. Het meest recente en misschien wel ergerlijkste 
voorbeeld is de herstelwet, die onbeschaamd terreinen be
treedt die nochtans voorbehouden zijn aan de Vlaamse en de 
Waalse regeringen. Zelfs de Raad van State vindt de wetsver-
krachting ditmaal te gortig. Maar dat deert Martens-V niet. 

Het „Zwartboek" brengt deze en vele andere feiten en cijfers 
in herinnering, geïllustreerd met talloze citaten en uitspraken 
van de hoofdrolspelers: de ministers, de partijleiders van de 
meerderheid. 

De konklusie aan het eind — cijfers, citaten en feiten ten 
bewijze — blijft onweerlegbaar: Martens-V is de meeste anti-
Vlaamse en on-Vlaamse regering sedert jaren. (tvo) 

Foto van de week 

„België is bijna voorbij Leve Vlaanderen in Europol' nep VU-senator Nelly Maa uit op de entocsiaste VU-
meeting, vorige zaterdag in Antwerpen Amper tien dagen scheiden ons nog van de Euro-verkiezingsdag 
Het lijdt geen twijfel dat de volksnationalisten op die dag een goede beurt zullen maken Meer Europees 

(verkiezings-)nieuws leest u op de bladzijden 8 en 9 

KS,geen 
begrafenisondernemer! 

Limburg krijgt andermaal een zware opdoffer te 
verduren. Na VBO-voorzitter André Leysen heeft 
ook ekonomieminister Mark Eyskens de sluiting van 
de Limburgse steenkolenmijnen op korte termijn 
afgekondigd. 

In de TV-konfrontatie is gebleken dat alleen 
VU-volksvertegenwoordiger Gabriels de belangen 
van de KS én van de 20.000 Limburgse gezinnen ver
dedigde 

PVV-er De Gucht bij voor
beeld pleit zelfs „in Euro
pa" onomwonden voor 

sluiting en stelde voor een 
vreemde konsulent (een tweede 
Gandois) in te huren om de 
afbraakoperatie voor te berei
den 

Jarenlang heeft Limburg enkel 
mogen dienen als wingewest 
voor Wallonië Er mochten 
slechts kolen gedolven worden 
die op een vlotte wijze naar het 
Waalse staal moesten versast 
worden De levenngen beteken
den extra-subsidiering van het 
Waalse staal 

De fusie van de Kempische 
Steenkoolmijnen, in 1967 (een 
jaar na het Zwartbergdrama) 
had duidelijk tot doel nog meer 
sluitingen door te drukken 

Krachtdadig VU-verzet en de 
toenemende energieknsis heb
ben komplete sluiting verhin
derd Vandaag zijn er nog vijf ze
tels in exploitatie 

Er wordt officieel gepleit voor 
„management", maar het is de 
regering, met minister Eyskens 
op kop, die de beheerraad per-
fekt politiek gedoseerd heeft 
met 18 CVP-, SP- en PVV-be-

heerders die weinig kennis heb
ben van management 

De KS hoeft evenwel geen 
begrafenisondernemer te spe
len' Op een perskonferentie, 
woensdagmiddag m Limburg, 
werd aangekondigd dat de V U in 
het najaar een studie zal publice
ren (opgesteld door deskundi
gen) waarin de leefbaarheid van 
de Limburgse steenkool-exploi
tatie technisch zal aangetoond 
worden 

Het IS met waar dat de groot
ste industrie van Limburg geen 
gewaarborgde toekomst meer 
zou hebben Maar zulks is 
slechts het geval indien meteen 
prompt wordt ingegrepen en 
men de zaken niet op hun be
loop laat zoals de voorbije jaren 
gebeurde 

Precies daarom pleitte kamer
lid Gabriels onder meer met voor 
de sluiting van 2 zetels, maar 
voor een herschikking van de 
exploitatiezetels om te komen 
tot een rationeler beheer Winst
gevende aktiviteiten moeten bin
nen de KS gehouden worden, en 
de mijntechnologische know
how dient in eigen handen geno
men te worden (hds) 
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SCHOOL EN POLITIEK 

In 't St-Jozefskollege te Hasselt 
werd op 28 mei 1984 een voordracht 
belegd over Europa en de aanstaan
de verkiezingen. Op zichzelf een 
goed initiatief 

Minder wat betreft de uitgenodig
de spreker ,;jonder politieke bedoe
lingen" te weten de heer Croux, 
CVP. Het is vlak voor de verkiezin
gen hoogst onbetamelijk één spre
ker, nog wel lijstaanvoerder, van één 
partij met haar visie ten tonele te 
voeren. 

Laat elke partij haar mening ge
ven, of als dit niet kan, nodig een des
kundig ambtenaar van de EG uit voor 
een objektief verslag. Laat dan de 
komende generate zelf bepalen, wie 
het waard is gesteund te worden. 

J.VH Hasselt 

„NAAR ENGELAND 
GEDEPORTEERD" 

De bespreking over het bovenver
melde boek in Wij van 245.'84 door 
stichter-voorzitter Frans Van der Eist 
deed me het dadelijk bestellen. Ik 
wens het echt eens te lezen, want tot 
heden hebben meestal Walen hun 
t)elevenissen tijdens de jongste oor
log in Engeland neergeschreven. Die 
wemelen dan rond persoonlijke 
prestaties of ze zwemmen in het 
Belgische patriottisme. Maar zelfs zij 
hebben zelden lof over voor hen, die 
in Londen regering speelden en „bib-
tsergeld" trokken. 

m 
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Toevallig was ik op één van de 
laatste schepen, die op 19 mei 1940 
Oostende verlieten en in Folkestone 
terechtkwamen. Op dat schip zaten 
o.a. vele mensen, die tijdens de vori
ge dagen in ons land werden aange
houden. 

Onze groep*Engelandvaarders l)e-
stond uit het burgerpersoneel van 
een legerarsenaal en kwam, na vele 
ondervragingen witgewassen in Ten
by <Zuid Wales) terecht 

Daar heerste begrijpelijkerwijze 
de grootste verwarring want dezelf
de verwarring heerste in Franknjk in 
de schoot van onze dolende rege
ring. Maar zelfs nadat een paar van 
onze ministers eindelijk besloten 
hadden wat ze wilden doen, bleken 
de vier eersten, die regering speel
den, meer bezorgd te zijn om zich
zelf dan om ons. 

En bij ons waren ondertussen een 
paar honderd Belgische militairen ge
komen. Deze kern van de latere 
Brigade Piron stond onder het bevel 
van een gepensioneerde in Engeland 
verblijvende generaal Van Strij-
donck de Burckel (Burkel was er 
bijgevoegd wegens een wapenfeit 
aldaar tijdens de oorlog van 14-18). 

Waar de regering zich wel mee 
bezighield was het opsporen van 
zwarte schapen. Als uit de ondervra
ging door een lid van de Belgische 
Veiligheid bleek dat men bv. veel in 
een Vlaams Huis kwam en deze 
ondervrager ongunstig over u oor
deelde, kwam men bij de gedepor
teerden op het eiland Man terecht 

Die geschiedenissen zijn helaas 
nog met geschreven en het doet me 
goed te vernemen dat er nu toch al 
één belevenis neergepend werd. Ik 
hoop dat er nog vele volgen o.a. deze 
die betrekking heeft op onze zeelui 
en vooral op onze vissers, die in 
Engeland terechtkwamen. Dat zijn 
de groepen, die percentsgewijze 
zelfs meer slachtoffers kenden dan 
de leden van de luchtmacht Mis
schien kan iemand als de schrijver 
van het boek „Naar Engeland gede
porteerd" nog genoeg mensen vin
den, die hem stof geven om bv. over 
de tientallen Vlaamse vissers, die 
hier en ginder slachtoffer werden 
van die afschuwelijke ooriog. Ver
moedelijk kan hij heel veel dokumen-
tatie gebruiken, verzameld door het 
visserijmuseum van Oostduinkerke. 

J.E.T, Vilvoorde 

DIKSMUIDE 

In het verslag van het Tsjechisch 
bezoek aan de IJzertoren laat men 
het voorkomen alsof er een verwant
schap zou te zoeken zijn tussen het 
lot van Tsjechen en Vlamingen, met 
dit verschil dat eerstgenoemden na 
de Eerste Wereldooriog hun onaf
hankelijkheid veroverden, terwijl wij 
zelfs nu nog, een ooriog en een 
vrede verder, over onvoldoende zelf
beschikkingsrecht beschikken. 

Is dit laatste zeker waar, dan ver
dient het begrip „Tsjechische onaf
hankelijkheid" een rechtzetting. 

De Tsjechen hebben helemaal 
niets veroverd. Ze werden door de 
overwinnaars van '14-18 gepromo

veerd tot staatsvolk van een kunst
matige veelvolkerenstaat (7 milj. 
Tsjechen, 3,5 milj. Duitsers, 2,5 milj. 
Slovaken, 0,76 miljoen Hongaren, 
0,5 miljoen Karpato-Oekraieners, 
0,11 milj. Polen). In dit land, als een 
dolk tussen de Duitse reststaten 
gedreven, gedroegen ze zich tegen
over alle minderheden zo arrogant 
en imperialistisch als wij dat in het 
westen van de frankofonen kennen, 
echter veel brutaler. Deze politiek 
resulteerde in een ontvlambare toe
stand, zowel binnenlands als tegen
over alle buurianden. 

Tijdens en bij het einde van de 
Tweede Wereldoorlog hebben de 
Tsjechen evenmin zelf iets veroverd. 
Wel hebben ze van de situatie mis
bruik gemaakt om een genadeloze 
repressie tegen de Slovaakse „kolla-
borateurs" in te stellen (de vergelij
king Slovaken-Vlamingen gaat dan 
ook beter op!) en om het Duitse 
bevolkingsdeel in „hun" staat op een 
niets ontziende, gruwelijke manier te 
likwideren. Het is dus niet meer 
nodig in een opsomming van de 
volkeren in de huidige bondsstaat 
Tsjechoslovakije van Sudetenduit-
sers te gewagen: ze zijn verdreven, 
vermoord of, indien er al achterge
bleven zijn, opgeslorpt De Slovaken 
danken hun autonomie enkel aan de 
grote bazen in Moskou, die geen 
kommunautaire heibel in hun impe
rium kunnen hebben. 

Waar haalt minister TIapak het 
recht om in de schaduw van onze 
IJzertoren over vrede onder de vol
keren te komen spreken? 

J.F^ Antwerpen 

MEER INZET! 

Als men opstandig is, is men dit 
over 't algemeen omdat men het 
onrecht uit wil bannen, en als Vlaming 
behoort dit aktief verlangen naar 
rechtvaardigheid te leiden tot kombat-
tieve Vlaamsgezindheid. 

Dat is de reden waarom mensen 
die bv. grote vakkennis bezitten, men
sen die begaafd zijn met politiek 
inzicht met leidersgaven of talenten 
op om het even welk gebied, zich stug 
en dagelijks moeten inzetten voor 
een zaak die op alles moet voorgaan, 
hoe ongaarne zij dat ook doen. 

Deze plicht zal blijven gelden, zo
lang er een Vlaamse achteruitstalling 
bestaat 

Wat wij nodig hebbe is een zelf
standig Vlaanderen, dat zonder enige 
inmenging en bemoeizucht van ande
ren zijn eigen pot kan koken en zelf 
beslissen met wie het aan tafel wil 
gaan zitten, want deze staat heeft 
zowel in een unitaire als in een federa
le gedaante overduidelijk en ten over
vloede zijn ondeugdelijkheid en on
leefbaarheid bewezen. 

Laten wij nu eens aan al die zoge
naamde Vlaamse(?) politici klaar en 
duidelijk diets maken dat wij meer dan 
genoeg hebben van hun leugens, hun 
niet-gehouden kiesbeloften en hun 
eeuwig geknoei! G.V., Melle 

Voor gezin, groep, klub, 
vereniging 

CENTRUM 
DE BOSKAR 
TE SANKT-VITH 
(EIFEL) 
660 fr. V.P, kort ing voor kinderen 
en groepen 
Rust, natuur, Vlaams beheer en 
personeel. 
Info en folder: 
011-73.63.29 (18-20 uJ. 
Het hele jaar openi 

(Adv. 94) 

DE SIAMESE TWEELING 

Volgens Alexander Pola (bekend 
van de Nederiandse televisie), is 
België „een Siamese tweeling, maar 
dan van twee verschillende moe
ders!" 

Inderdaad in 1830 heeft men deze 
Siamese tweeling kunstmatig aan 
elkaar gehecht en door bloedtransfu
sie geprobeerd er een echte twee
ling of liever 'n eenling van te maken. 

Maar vanaf het begin was hun ver
schillende oorsprong onloochen
baar. Karel de Leeuw is een totaal 
andere persoon dan Frangois Le-
cocq. Ze spraken nooit dezelfde taal. 
Ze werden vanaf het prille begin 
toevertrouwd aan voogden die maar 
één taal kenden en dat was toevallig 
de taal van Frangois. Omwille van de 
lieve vrede heeft Karel dan maar de 
taal van Frangois erbij geleerd. Fran
gois echter bleef het verwende kind 
en had aan zijn eigen taal genoeg. 
Want hij krijste zo hard en dreigde 
zo vaak in zijn taal dat hij altijd de 
beste brokjes te pakken kreeg. 

Zij verschillen echter nog meer 
door karakter en dagelijks gedrag. 
Als de een wil werken, wil de ander 
staken. Als de een naar rechts wil, 
dan rukt de ander naar links. Beiden 
voelen hun partner als een last In de 
loop der jaren heeft men ooit gepro
beerd hun nog andere namen op te 
dringen: als hun voornamen Vlaming 
en Waal waren, dan zou hun familie
naam „Belgen" zijn. Maar ook dit 
experiment viel niet in goede aarde. 

Beiden willen nog steeds los van 
elkaar om eindelijk ongehinderd te 
kunnen bewegen en leven en vooral 
zich autonoom te kunnen ontwikke
len. De huidige voogd Baldwinus, is 
een ingoede mens maar omringd 
door slechte raadgevers, die de ope
ratie „splitsing" steeds maar uitstel
len. Maar de volgende voogd, of die 
nu Filips heet of hoe dan ook, zal zijn 
ambt onmogelijk kunnen uitoefenen, 
als de unitaire tweeling niet vlug in 
twee zelfstandige wezens geschei
den wordt De twee partners zullen 
pas na de scheiding elkaar de hand 
kunnen reiken en solidair samen 
werken en samen blijven, omdat zij 
pas vanaf dat ogenblik op gelijke 
voet t)ehandeld worden. Een nieuw 
verbond tussen de volwassen ge
worden Lecocq en Deleeuw zal de 
vrede en verstandhouding bestendi
gen en hun beiden het meeste voor
deel opleveren. 

J.G., Maasmechelen 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essenHe 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt tn een lezersbrief. 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

U, als 

VLAMING 
sluit aan bij het V.V.Z.-ziekenfonds van uw streekl 

V.V.Z.-doelstellIngen: 
— uitbouw van een Vlaams, niet partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal front 

Vlaamse ziekenfondsen aangesloten bi j de V.V.Z. 

Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin 
Johannalaan 8, 9900 Eekio (tel. 091-77.23.51) 
Ziekenfonds Flandria Land van Rode, Poel
straat 40, 9220 IVIerelbeke (tel. 091-30.79.09) 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Velde-
man 1, 9660 Brakel (tel. 055-42.50.30) 
Vlaams Ziekenfonds IHet Brugse Vrije, 
Suveestraat 2, 8000 Brugge (tel. 050-33.22.24) 
Ziekenfonds West Flandria Kortrijk, Graaf 
Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 
056-22.56.98) 
Ziekenfonds West Flandria Roeselare, Zuid-
straat M, 8800 Roeselare (tel. 051-20.83.45) 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oude Zand-
straat 14, 2750 Beveren-Waas (tel 
03-775.66.66) 
Vlaams Ziekenfonds Eén, Schapenweg 2, 
1900 Overijse (tel. 02-687.95.42) 
Vlaams Ziekenfonds Ie Dien, Turnhoutse-
baan 15, 2400 Mol (tel. 014-31 27.16) 

Vereniging van ^ZÊÊÊÊF Ziekenfondsen 
V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056-22.56.98) 

1. Vlaams ziekenfonds Ie Dien, Frederik de 
Merodestraat 30, 2800 Mechelen (tel. 
015-20.66.13) 

2. Vlaamse Mutualiteit Antwerpen - Vlamat, 
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen (tel. 
03-234.30.02 

3. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 Tienen (tel. 
016-81.34.35) 

4. Neutraal Vlaams Ziekenfonds Lede, Kroon-
straat 1, 1680 Lennik (tel 02-532 01.72) 

5. Vlaams Ziekenfonds Brabantia, Ninoofse-
steenweg 288,1080 Brussel (tel. 02-532.87.77) 

6. Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg, 
Centrumlaan 11, bus 6, 3600 Genk (tel. 
011-35 67.53) 

7 Ziekenfonds Flandria, Holstraat 21,9000 Gent 
(tel. 091-23.52.27) 

8. Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Dur-
me, Em Winckellaan 5, 9330 Dendermonde 
(tel. 052-21.75.45) 

10. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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Sweron: 
Vlamingen 
zijn 
ongerust 

Open brief 

In een open brief aan de minis
ter van Binnenlandse Zaken uit 
de sekretaris van het Vlaamse 
Overlegkomitee van de Voer
streek, Guido Sweron, zijn be
zorgdheid over de gang van za
ken tijdens de aanstaande kies-
verrichtingen. 

Verkiezingsdagen zijn hoog-

Wij begrijpen de vrees van de 
Vlamingen in Voeren. Hoe is het 
ooit mogelijk geweest dat de 
CVP- en PVV-ministers zo'n ge
vaarlijk individu tot burgemees
ter lieten benoemen"? 

Splitsing 

Zondag ging onder massale 
belangstelling de tweede VU-
sportdag door. Het programma 
viel uiteen in twee delen: een 
teoretisch en een sportief. 

Tijdens het symposium „sport
beleid in Vlaanderen" werden 
meerdere referaten voorgedra
gen door sportdeskundigen 
(waarover meer elders in ons 
blad). Tot slot sprak ook VU-
voorzitter Vic Anciaux. 

Hij wees op het belang van 

G'ii' 
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dagen van onze demokratie en 
iedereen moet erop toezien dat 
deze in een sfeer van vrijheid en 
respekt voor eenieders politieke 
overtuiging moeten kunnen 
plaatsvinden. De openbare orde 
en de veiligheid berusten in han
den van de burgemeester. In 
Voeren is dit dus tot nader order 
bendeleider José Happart! 

„Ik wil u eraan herinneren", 
schrijft Sweron, „dat dit dezelfde 
José Happart betreft die wij, 
Vlamingen uit Voeren, verant
woordelijk stellen voor de ge
deeltelijke boycot van de demo-
kratische verkiezingen van 17 
december 1978, 10 juni 1979 en 
10 oktober 1982."Sweron herin
nert aan de vernietiging van zo'n 
300 uitgebrachte stemmen in de 
urnen door middel van zoutzuur, 
bendevorming voor het stemlo
kaal, openbare verbranding van 
stemoproepingsbrieven, ont
vreemding en verbranding van 
stembrieven, oproep tot boycot, 
enz... Allemaal middelen die tot 
het aangewende instrumenta
rium van de Happart-bende be
horen. „U kan het ons niet kwalijk 
nemen dat wij dit met vergeten 
zijn, ook al vinden wij van dat al
les eigenaardig genoeg mets te
rug in zijn strafregister Voor ons 
heeft José Happart zich op de 
hoogdagen van ons demokra-
tisch bestel ontpopt als een anti-
demokraat en als iemand die met 
intimidatie en geweld de gelden
de wetgeving wil doen verande
ren. Voor ons kan hij in geen ge
val een waarborg voor onze vei
ligheid en voor de openbare 
orde zijn, zeker niet op 17 juni 
e.k.", aldus nog sekretaris 
Sweron. 

Hij verzoekt de minister dan 
ook dat hij de veiligheid garan
deert en deze zorg toevertrouwt 
aan een persoon die het vertrou
wen kan genieten. 

een echt sportbeleid en veroor
deelde in scherpe bewoordin
gen de vele misbruiken in en 
rond de professionele sportbe
oefening. Ook het gegoochel 
met astronomische geldbedra
gen verwierp hij: „Door deze 
ontaarding dreigt de sport haar 
etische en opvoedende waarde 
te verliezen, zodat het geen ver
bazing wekt dat het geweld rond 
het sportgebeuren op een afgrij-
zingwekkende wijze toeneemt." 

Verder klaagde Anciaux het 
feit aan dat, meer dan tien jaar na 
de grondwettelijke instelling van 
de kultuurautonomie, het unitair 
Belgisch Olympisch Komitee 
nog steeds niet is opgesplitst. Hij 
eiste het recht op voor Vlaande
ren om rechtstreeks deel te ne
men, zonder Belgische omweg, 
aan de internationale sportmani
festaties. „ Vlaanderen staat ook 
op sportgebied sterk genoeg om 
als Vlaamse gemeenschap de 
kompetitie van Olympische Spe
len en Europese of wereldkam
pioenschappen aan te kunnen." 

<-^»^ 

Anciaux: 
eigen 
sport-
gezicht 

DEZE 
VJEEK D H H 

Modderig besmeurde 
voetbalspelers die hun 
loodzware voeten met 
ijzersterke wilskracht uit het 
doorweekte veld omhoog 
hesen. En langs de kant enkele 
tientallen supporters, die luid 
zongen van „geen regen kan 
ons deren!", maar voor het 
overige bescheiden zwegen, 
want hen ontbrak de moed 
zich in de wedstrijd te 
begeven. Dit is het beeld van 
de tweede nationale VU-
sportdag, dat in mijn 
herinnering zal blijven. 
En toch was het een prachtige 
dag, die de inrichters tot eer 
strekt De sportkommissie van 
de Volksunie, onder het 
bezielende voorzitterschap van 
Stan Philips, verdient alle lof. 
Graag wil ik ook Ariette 
Lambrechts en het politiek 
kollege van Leuven feliciteren 
voor de organizatie. 
Te weinig wordt het degelijk 
werk van deze mensen naar 
waarde geschat. Ze lukken 
erin heel wat Vlamingen bij de 
Volksunie te betrekken, die 
anders weinig belang stellen in 
de politiek. 

Bovenal bouwen ze gestadig 
een sportbeleid op dat kan 
gelden voor heel Vlaanderen. 

Onze nationale mandatarissen 
kunnen er heel wat initiatieven 
uit putten om de Vlaamse 
regering en Raad te 
overtuigen. Maar vooral ligt 
hier een terrein breed open 
voor de gemeentelijke politiek. 
Daar moeten in de eerste 
plaats de ruimte en 
mogelijkheden geschapen 
worden om ons volk te 
sensibilizeren voor de edele 
funktie die de sport kan 
vervullen. Van onze Vlaams-
nationale burgemeesters, 
schepenen en raadsleden 
wordt verwacht er werk van te 
maken. 

Meer dan ooit acht ik het 
nodig het licht te doen 
schijnen op de edukatieve 
kracht van de sport. Zowel in 
de ontspannings- als in de 
kompetitieve sfeer moet de 
etiek van de sportbeoefening 
prioritair blijven. We mogen 
ons niet blind staren op de 
scheefgroei en de ontaarding 
van de professionele sport 
Daar is er geen sprake meer 
van enige etiek. De 
zogenaamde topsport is een 
commercie geworden, waar 
fabelachtige kapitalen mee 
gemoeid zijn. Deze financiële 
belangen hebben weinig of 

niets te maken met sport Ik 
waarschuw voor de gevaren 
die hieruit voortvloeien. Het 
geweld dat we de jongste tijd 
in en rond bepaalde 
sportmanifestaties zien 
ontstaan, is wellicht het gevolg 
van de immoraliteit die 
sommige sportmiddens 
overheerst 
Weerom is de Volksunie de 
eerste partij die haar 
programma aanvult met een 
hoofdstuk over sport in de 
samenleving. Van alle kulturele 
aktiviteiten is de sport bij 
uitstek in staat de brede lagen 
van ons volk te bereiken. Dit 
gebied heeft veruit de meest 
demokratizerende effekten. 
Het Vlaams-nationalisme is 
geen elitaire bedoening, die 
zich alleen bezig houdt met 
11 -juli-vieringen. Het dringt 
door tot heel het leven van 
ons volk. Ik prijs me gelukkig 
dat onze partij dit in al haar 
geledingen begrepen heeft Zo 
hoort het 

Vic ANCIAUX 

Heel eng 

Wijninckx: 
„Smalletjes" 

De terechtstelling van de tot 
Belg genaturalizeerde Rus Loe-
kianoff werd eergisteren door 
VU-senator Guido Van In bie-
zonder scherp veroordeeld. Jus
titieminister Gol deelde de op
rechte verontwaardiging van de 
VU en stelde dat het inderdaad 
een schande is een 70-jarige 
man te executeren, veertig jaar 
na de feiten (die bovendien 
hoogst twijfelachtig zijn). 

Tot ieders ergernis moest 
men het echter beleven dat de 
SP-fraktieleider in de senaat Joz 
Wijninckx, hierop replikeerde 
met, in het Frans, uit te roepen 
dat we toch niet mogen verge
ten dat het om een oorlogsmis
dadiger gaat! 

Het IS onthutsend zo'n platte 

en biezonder misplaatste opmer
king te moeten noteren uit de 
mond van een lid van de socialis
tische partij, die toch steeds de 
mond vol heeft van vrede en 
gerechtigheid en mensenrech
ten. 

Joz Wijninckx schijnt te ver
geten dat ook veel SP-kollega's 
om gratie voor Loekianoff had
den gevraagd. Net zoals Wij
ninckx de vergevingsboodschap 
van de IJzerbedevaarten verge
ten heeft. Nochtans was hij het 
die lang geleden een stunt uit
haalde te Diksmuide. Tijdens één 
van de eerste na-oorlogse bede
vaarten waren immers ook enke
le Belgische ministers aanwezig 
die officieel bloemen gingen 
neerleggen aan het vernielde 
monument Nadien werd het 
hieraan bevestigde Belgische lint 
door aktievoerders ontvreemd 
en per Amerikaans opbod ver
kocht. Eén van die „verkopers" 
heette Joz Wijninckx... 

Unitaire 
Groenen 

Agaiev wordt hoe langer hoe 
Belgischer. Dit werd vorige 
week nog eens duidelijk na.v. 

een stemming in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 

Daar was het voorstel van de 
FDF'er Lepaffe aan de orde. Dit 
strekte ertoe mandatanssen in 
Vlaamse gemeenten Frans te 
laten spreken. Hiertegen was in 
de Vlaamse Raad een motie ge
stemd en ook de opperste recht
bank, de Raad van State, had 
gezegd dat dit voorstel van de
kreet de grenzen van de be
voegdheid van de Franstaligen 
ver te buiten ging. De voltallige 
Kamer moest zich bijgevolg uit
spreken. 

Alle Vlaamse parlementsleden 
stemden in blok tegen dit anti-
Vlaamse voorstel, met uitzonde
ring van de ministers. Tot onze 
verbazing stellen wij echter vast 
dat ook Agalev-kopman (tevens 
„denker" en „woordvoerder") 
Dierickx zich eveneens onthield' 
Met de mededeling dat Agaiev 
boven de taaltwisten staat en de 
idiote uitlating „te er dan nergens 
een waarheid die uitstijgt ttoven 
de verpakking van de taal?" 

Het is onzinnig op dergelijke 
nonsens te reageren. Behalve 
met de mededeling dat hierdoor 
andermaal bewezen werd dat de 
Vlaamse gemeenschap mets te 
verwachten heeft van die Aga-
lev-leiders. 

Unitaire 
Dierickx 
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Lukianoff: de retouche 

Ondanks internationaal protest Waarom doet een 
supermacht zoiets? Ook de Belgische regering De Sovjet-ambassade in Brussel weigerde woens-
gaat niet vrijuit: ruim 15 jaar heeft zij dit probleem dag iemand van de delegare te ontvangen. Zelfs 
laten rotten. Zelfs op het jongste voorstel van Willy niet de zoon van de vermoorde... (Photo News) 
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Ondraaglijke 
rijksschuld 

„De last van de rijksschuld 
wordt ondraaglijk." Dit verklaar
de de Leuvense hoogleraar Vic 
Van Rompuy op een studiedag 
over het ekonomisch draagvlak. 

Nu moet men bepaald geen 
professor zijn om dit te weten, 
maar het is goed het nog eens te 
vernemen uit zogezegd „onver
dachte bron". Sinds jaar en dag 
waarschuwt de VU immers voor 
de gevaren van de steeds groter 
wordende rijksschuld. Alleen 
nog maar voor 1984 verwacht 
de regering een gat van liefst 
500 miljard frank; recente bere
keningen wezen evenwel uit dat 
het deficiet dichter bij de 
600 miljard zal draaien! 

De prof zei ook dat de uitgifte 
van binnenlandse gekonsoli-
deerde leningen, zoals die de 
jongste jaren in België gebeurt, 
een neerwaartse druk op de 
investeringen in het bedrijfsle
ven tot gevolg heeft en bijgevolg 
onvermijdelijk de belastingdruk 
verhoogt Deze beide effekten 
remmen uiteraard de groei af 
van de reële levensstandaard. 

Deze hoogleraar durfde niet 
de vinger op de zere wonde 
leggen: de tientallen en tientallen 
miljarden (geleend) geld die ge
pompt werden in de bodemloze 
Waalse staalputten. Natuurlijk 
<an hij hierop, samen met VBÓ-
yoorzitter Leysen, antwoorden 

• ÉÊk MAT weet je van Lukia-
\ Ê \ t noff, behalve dat hij 
• » • » een stuk wrakhout 

van de oorlog was, door de 
golven van het toeval tot in 
onze kontreien gespoeld? Dat 
hij een Kalmuk was, officier in 
het Rode Leger onder Stalin, 
overgelopen naar of gevangen
genomen door de Duitsers, vrij
willig of verplicht in hun dienst 
getreden zoals zovelen van zijn 
volksgenoten en zoals hon
derdduizenden anderen uit de 
vele volkeren van de Sovjet
unie. 

Wat weet je van de Kalmuk
ken behalve dat het /Mongolen 
zijn, afstammelingen van de 
Gouden Horde, die op hun snel
le paardjes in de 17de eeuw uit 
de diepten van Azië aangere
den kwamen naar de rechteroe
ver van de Beneden-Wolga?De 
gehele bevolking werd na de 
oorlog beschuldigd van kolla-
boratie en gedeporteerd naar 
het vergeten vaderland van de 
verre vaderen ergens in Cen-
traal-Azië. Het zou 1957 worden 
— Stalin was dan al vier jaar 
dood — vooraleer een deel van 
hen terug mocht keren naar de 
Béneden-Wolga. 

Lukianoff was 71, toen hij 
zopas terechtgesteld werd. On
heuglijke tijden geleden, bijna 
een halve eeuw — hij moet 
toen een late twintiger zijn ge
weest — liep hij in de eindeloze 
stoet van krijgsgevangenen die 
zich met honderdduizenden te
gelijk overgaven aan de Duit
sers. In die dagen werden de 
Duitsers in de dorpen nog ver
welkomd met brood en zout De 
door het Sovjetregime onder
drukte volkeren en minderhe-

dat we dit geld toch kwijt zijn en 
dat hierover zeuren niet meer 
helpt. Maar dan vergeet men dat 
we tot ver voorbij het jaar 2000 
deze leningen zullen moeten af
betalen. 

Onwettig 
huwelijk 

Niemand ligt er waarschijnlijk 
wakker van, maar het typeert 
wel de rabiate mentaliteit van 
een aantal frankofonen In Voe
ren. Een koppel weigerde de 
gebruikelijke akten te onderteke
nen na de voorlezing van de 
wetteksten op het Voerense ge
meentehuis. Alhoewel de korte 
plechtigheid (o.l.v. Happarü in 
het Frans was doorgegaan te
kenden de verliefden de doku-
menten niet. Deze papieren zijn 
verplicht in het Nederlands, ver
mits Voeren Vlaams is. 

Nadien werd dit huwelijk wél 
kerkelijk ingezegend, wat onwet
telijk is, vermits het jonge paar 
niet in orde is met de burgerlijke 
bepalingen. 

Eén en ander wordt echter 
wel duidelijk wanneer men weet 
dat de bruid de zuster is van de 
vriendin van burgemeester-ben
deleider Happart. En zoals be
kend prijkt deze laatste op de 
PS-Eurolijst. Met het oog op die 
verkiezingen is een stunt (nou 
ja3 altijd graag meegenomen. 
Zelfs voor een terrorist. 

den koesterden één ogenblik 
de illuzie van bevrijding, op
stand en zelfstandigheid. Later 
zou dat allemaal anders wor
den, toen het Duitse bewind al 
even ongenadig bleek als dat 
van Stalin. 

En Lukianoff, de Kalmuk? 
Waarschijnlijk heeft hij dienst 
genomen in een van de ontelba
re legioenen die de Duitsers 
ronselden onder de volkeren 
van Rusland. Misschien is het 
wel juist dat hij ergens in de 
Oekraïne ingezet werd. Bij par-
tizanenbestrijding, het soort 
vuile oorlog dat daar in die 
dagen gevoerd werd. 

Een grote haai is hij wel niet 
geweest Van zodra hij mijnwer
ker geworden was in België en 
later Belg, trok hij terug naar 
het oude vaderland. Geen Eich-
mann of Barbie die het uitge
zongen had ergens in een Zuid-
amerikaans schuiloord. Een ge
wone man. Die het de gewoon
ste zaak van de wereld vond 
om terug op bezoek te gaan 
naar huis, aan de Beneden-Wol
ga: het overtuigendste bewijs 

voor het gebrek aan schuldbe
wustzijn en schuld. 

Wie is deze man, die in de 
Kalmukkenhoofdstad Elista te
recht stond en die veertien da
gen geleden, bijna een halve 
eeuw na de oorlog, werd te
rechtgesteld? 

Welke raison d'état werd in
geroepen voor zijn dood, tegen 
de genadeverzoeken in van 
Westeuropese staatslui en po
litici, van Amnesty International 
en tal van andere verenigin
gen? 

Hoe wordt in de Sovjetunie 
de geschiedenis geschreven? 
Er bestaat een foto van Lenin, 
sprekend op een tribune in de 
oktoberdagen van de revolutie 
te Petrograd. Naast hem op de 
foto stond Trotski. Telkens 
wanneer deze foto later werd 
afgedrukt, was Trotski verdwe
nen, weggeretoucheerd, uitge-
vaagd. De man was, naar offi
cieel oordeel, een verrader ge
worden. Dus had hij nooit be
staan. En zeker hij had nooit 
naast Lenin gestaan. 

In het beeld van de Grote 
Vaderlandse Oorlog is er geen 
plaats voor de miljoenen die 
zich gedemoralizeerd overga
ven aan de Duitsers, voor de 
honderdduizenden die — om 
welke hoge of lage motieven 
ook — de wapens keerden te
gen Stalin. In het beeld van de 
onoverwinnelijke Sovjetunie is 
er geen plaats voor opstandige, 
rebellerende volkeren en min
derheden. 

Lukianoff werd weggeretou
cheerd. Om het officiële beeld 
in al zijn kunstmatige glans 
ongeschonden te bewaren. 

Tuut-tuut 
Het nieuwe plan voor het 

openbaar vervoer is gestart. Niet 
zonder moeilijkheden, 's Och
tends worden nogal wat pende
laars verplicht „plaats te nemen" 
in te volle wagons en 's avonds 
loopt de uurregeling wel eens in 
de war, waardoor de slogan 
„klokvast" eerder potsierlijk 
overkomt. Eén en ander wordt 
nu wel bijgestuurd en sinds gis
teren zijn een reeks extra-trei
nen ingeschakeld. 

Erger is de toestand voor de 
vele honderden mensen die 
voorheen opstapten in één van 
de 75 Vlaamse stationnetjes, die 
zondag abrupt gesloten werden. 
En wat zal men met deze leeg
staande gebouwtjes aanvan
gen? Men kan ze toch niet alle
maal herinrichten tot musea voor 
industriële archeologie? 

Angstvallige 
stilte 

De partijsekretariaten beleven 
dagen van hoogkonjunktuur. 
Wat begrijpelijk is nu de Euro
verkiezingen met rasse schre
den naderen. Affiches worden 
geplakt, pamfletten bedeeld, de 
baan op met kandidaten... 

De SP en PVV voeren een 
dure monstercampagne. De VU 
roeit met de riemen die zij heeft 
en voert een sobere, doch 
prachtig verzorgde campagne. 
Maar — en dit is verwonderlijk 
— de grootste partij blijft stil, 
angstvallig stil zelfs. Afgezien 
van enkele onleesbare affiches, 
waarbij zelfs het woord „Vlaan
deren" wordt misbruikt, en één 
enkel pamflet hoort noch ziet 
men niets. Wel wordt men in het 
hele Vlaamse land geteisterd 
door het wilde plakken van de 
Tindemans-boy, Eric Van Rom
puy (die zijn plakkers betaalt), en 
zijn er de gebruikelijke hand- en 
spandiensten in en van de „be
vriende" pers, maar de gekende 

machtsontplooiing is er (nog) 
niet. 

Ofwel zit de CVP met danige 
schrik voor een elektorale bol-
wassing, ofwel zullen wij de ko
mende dagen overstelpt worden 
met kilo's papier van CVP-origi-
ne. De CVP kreeg 30 miljoen 
frank vanwege de EG-kommis-
sie, zonder dan nog te gewagen 
van de andere CVp-„schen-
kers"... Zodus. 

Burgerzin: 
nihil 

De prokureurs zitten met hun 
handen in het haar. Zij kregen 
opdracht van de verantwoorde
lijke ministers om onverbiddelijk 
op te treden tegen spijbelaars op 
17 juni. Voor de verrichtingen in 
de stemopnemingsburo's en nog 
in grotere mate voor de telburo's 
regent het verontschuldigingen. 
Het feit dat men pas vanaf 
22 uur mag beginnen tellen 
schrikt veel opgeroepenen af. 
Wat begrijpelijk is. Temeer daar 
men dit onvermijdelijke nacht
werk niet mag inroepen als re
den voor werkafwezigheid op 
maandagochtend. 

Het bewijst echter ook dat de 
„burgerzin" in België zo goed als 
onbestaande is. Wat wij reeds 
langer wisten. Het lijdt verder 
geen twijfel dat heel wat kiezers 
op 17 juni verstek zullen geven 
en bovendien zal het aantal blan
ke en ongeldige stemmen ook 
aan de hoge kant liggen. Veel 
mensen bekijken het Europees 
parlement als een geldverkwis-
tend cirkus. Een deel van deze 
apatie is niet ongegrond. 

De VU vraagt overigens sinds 
jaar en dag dat de kiesplicht zou 
afgeschaft worden en vervan
gen door kiesrecht De grote, 
traditionele partijen weigeren dit 
echter toe te laten, omdat zij heel 
goed weten dat zij op dat ogen
blik heel wat elektoraal verlies 
zouden lijden. 
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Lichtpunten in de donkere tunnel? 

Syndikale leiders andermaal 
op verkeerd spoor 

Rerum Novarum '84. Er waren opmerkelijk optimistische klanken. Niet in het 
minst tijdens de toespraak van ACV-leider Jef Houthuys. Het heette dat er 
lichtpunten te ontwaren zijn in de donkere tunnel... De sombere hemel aan het 
sociaal-ekonomisch firmament zou enigszins opklaren. Het is geen citaat uit een 
triomfalistische verklaring van de regeringswoordvoerder, maar het waren rond
borstige bedenkingen van de syndikale ACV-leider nr. 1. En zulks op de 
vooravond van de hervatting van het nationaal sociaal overleg. 

lijk in toenemende mate steunde 
op het tweede gezinsinkomen^ 

Het was ook de periode dat 
de regering er werk begon van 
te maken om het volledige beeld 
van de werkloosheid te verdoe
zelen: de gedeeltelijke werkloos
heid nam inderdaad enorm toe, 
maar werd zoveel als kon uit 
officiële mededelingen geweerd. 

Dat de syndikale leiders in de 
werknemerswereld de pedalen 

JEF Houthuys was, zonder 
reserves, de mening toe
gedaan „dat we het diep

tepunt achter ons hebben. We 
klimmen opnieuw. Wél geen gro
te reden om voortijdig viktorie te 
kraaien. Maar de tekenen van 
het ekonomisch herstel zijn dui
delijk..." V^et zou de arbeiderswe
reld een stevige ruggesteun 
moeten geven dat de syndikale 
leiders „tekenen van herstel ont
waren". 

Het grootste probleem blijft 
evenwel de kanker van de werk
loosheid. De ernstigste sociaal
getroffenen zouden nu evenwel 
ook door de sindikaten een hel
pende hand toegereikt krijgen?.. 

Scharnierjaar 
Waarom niet? Maar de vak

bondspraktijk van de voorbije 
krisisjaren hebben het tegendeel 
bewezen. Het is natuurlijk nooit 
te laat voor bekenngen... 

Maar de twee grote syndika-
ten .(de socialistische Inbegre
pen) moeten nu niet plots gaan 
doen alsof, inzake het verzuim 
van krisisbestrijding, hun neus 
bloedt. 

Na de opmerkelijke prestaties 
voor lotsverbetering van de 
werkman, hebben vooral ACV 
en ABVV (mede door toedoen 
van hun keikoppige unitaire 
struktuur) in de voorbije tien 
jaren de Vlaamse gemeenschap 
danig slechte diensten bewezen. 

Zo was bij voorbeeld 1979 
een scharnierjaar in het krisisge-
beuren. Het was hét moment dat 
én de dienstdoende regeerders 
én vooral de vakbondsleiders 
adekwate konklusies hadden 
kunnen nemen. 

Immers, dat jaar bleek het 
eisenpakket voor loonaanpas-
singen belangrijker te zijn dan de 
bekommernis voor de tewerk
stelling. 

De vaste werknemers profi
teerden van niet minder dan acht 
Indexaanpassingen. Wat de 
loonsverhoging, in dank afgeno
men door de werknemers, op 
twaalf maanden tijds in één klap 
op 16 % bracht. 

Toegejuicht werd uiteraard 
ook het instellen van een be
staansminimum en vooral het 
„welvaart-vast maken van de so
ciale voorzieningen". (Terloops: 
wat dit laatste betreft — een 
syndikale verworvenheid — 
destijds fel in de verf gezet, die 
momenteel sterk wordt afge
bouwd.) 

In de euforie, knsisgolven ten 
spijt, van die snelle vergroting 
van de loonzakjes en opgebla-

De vakbondsleiders, Houthuys en Vanden Broucke, zijn de jongste tijd — mede door de tegenwind van de 
neo-liberale regering Martens-V — danig hun pedalen kwijtgespeeld. Ze betogen nog wel met stoere 
verklaringen voor hun achterban, maar ze zijn er vooral op uit de kleine sindikale huisjes te sparen. Waar de 

niet-gesindikeerden, en vooral de werklozen, alles behalve mee gediend zijn. (Foto Dann) 

zen sociale cheques bleken 
evenwel de syndikaten nauwe
lijks oog te hebben voor de 
uitzaaiing van de grote sociale 
kanker die de jongste tijd sociaal 
vernietigend toeslaat. Inderdaad, 
de onrustwekkende evolutie van 
de werkloosheid liet zeer duide
lijk de vakbonden volkomen on
beroerd. 

Er werd wel studiezorg aan 
besteed, maar de syndikale lei
ders verklaarden krampachtige 
en bij herhaling dat zij er geen 
enkele verantwoordelijkheid wil
den voor dragen. In hun eisen-
bundels hielden zij met het aan
groeiend leger werklozen hoe
genaamd geen rekening. Alleen 
de gesyndikeerde werknemers 
waren gedegen van tel... 

Pedalen verloren 
Omdat er veel wol kon bij 

geschoren worden kreeg bij 
voorbeeld allereerst de over-
heidssektor de beste syndikale 
zorgen. Onder de vorm van ex-
tra-premies, verhoogde „mobili
teitsvergoeding" en dergelijke.. 

Een en ander lokte zelfs de 
oprisping uit bij het Verbond van 
Belgische Ondernemingen „dat 
met verbazing werd vastgesteld 
dat de aandacht in de vakbonds-
eisen met gaat naar de eigenlijke 
tewerkstellingsproblemen en 

naar het milderen van de werk
loosheid..." 

Het was reeds toen, in 74, dat 
duidelijk kon vastgesteld wor
den dat de stijgende werkloos
heid meer en meer de vrouwelij
ke werkwilligen begon te treffen. 
(Op een moment dat de welva
rende gezins-koopkracht duide-

aan het verliezen waren bleek 
anderzijds uit de opmerkelijke 
toename van de „wilde sta
kingen". 

Een gelijkaardige asociale 
houding van sindikale manitoes, 
zoals een Houthuys, dient jam
mer genoeg ook vandaag geno
teerd te worden. Hoewel de 

werkloosheid (zeker wat de jon
geren betreft) katastrofaal hoog 
blijft, vergenoegt de vakbonds
man zich in simplistische be
schouwingen. „Dat het diepte
punt achter ons ligt.." „Dat de 
grote investeringen weer los
komen... " 

Minder werken? 
Er is „iets" van aan. Maar 

duidelijk dreigen de syndikale 
leiders weer de sociale trein te 
missen. 

Zo riep Jef Houthuys uit dat 
de strijd van de Duitse stakers 
voor het afdwingen van de 35-
urenweek voor de volle honderd 
procent de steun van de ACV-
top geniet Voor de gesyndikeer
de achterban klinkt dit alweer 
mooi. Minder werken met be
houd van het loon. 

Minder inspanningen opbren
gen om dezelfde vruchten te 
blijven plukken kan evenwel 
geen enkele gemeenschap in 
lengte van jaren blijven volhou
den. Zijn A(i;V-kollega Fruru, van 
de textielsektor, heeft anderzijds 
een genuanceerder en minder 
demagogische kijk op de beste 
wijze om de belangen van arbei
ders, bedienden én werkzoeken
den te verdedigen. 

Hij legt vooral klemtonen op 
innoverende vormen van werk
tijd- en werkverdeling. Op het 
belang werk te maken van bij
scholing en herscholing. Maar, 
Fruru staat dichter bij de Vlaam
se arbeiderswereld dan profes
sionele vrijgestelden zoals Hout
huys of syndikale afgevaardig
den in de Regentenraad van de 
Nationale Bank. 

Het IS ook opvallend dat de 
syndikale spraakmakers zich 
weinig Inlaten met het probleem 
van afdoende begeleiding van 
langdurig werklozen. Nochtans, 
een sociaal probleem bij uitstek 
dat zich in lengte van jaren zal 
blijven stellen! Konjunktuur-opti-
misten a la Houthuys ten spijt 

En uiteindelijk, ondanks de 
„voorzichtige regionalizering": in 
de vakbondswereld is men er 
duidelijk nog niet toe gekomen 
te onderkennen dat de Vlaamse 
gemeenschap een volkomen an
dere koers aan het varen is dan 
de Waalse gemeenschap Dat 
er, bijkomend, eenzijdig sociale 
offers worden opgebracht Ge
dwongen offers. ACV en ABVV 
blijven ter zake hun duit in het 
Belgische kompensatiezakje ste
ken; een duit die vooral het offer 
is van de niet-gesyndikeerden en 
de werklozen, (hds) 

De goede hoop van Dehaene 
MMINISTER van Sociale 

Zaken Jean-Luc De
haene zat bij de Re

rum Novarum-vieringen in gro
te verlegenheid. Hij pakte uit 
met de overigens weinig origi
nele suggestie dat de bestrij
ding van de werkloosheid best 
zou aangepakt worden door het 
afsluiten van een raamakkoord 
dat de arbeid herverdeelt 

Waarbij hij wel enigszins de 
vakbonden, zijn eigen ACV-
achterban, met de vinger wees 
door er zijdelings op te wijzen 
dat nu niet meteen alle heil 
moet verwacht worden van een 
eenzijdige „lineaire" werktijds
verkorting. Maar, Dehaenes 
suggesties waren uiteindelijk 
slechts goed om een belangrijk 
deel ministerieel verzuim af te 
dekken. 

Hij had het inderdaad onder 
meer over de grote rol van de 
werkgevers „die moeten inzien 
dat een akkoord over de bevei
liging van het konkurrentiever-
mogen van de bedrijven maar 
mogelijk is zo zij van hun kant 
bereid zijn konkrete en kontro-
leerbare engagementen te ne
men inzake tewerkstelling." 

Naar verluidt heeft de rege
ring „goede hoop" dat de pa
troons hun morele opdracht 
zullen nakomen-

Er wordt nergens gesproken 
van „verbintenissen". Ten aan
zien van de werknemers zijn er 
wél de verplichtingen in te leve
ren. Ten aanzien van de vak
bonden is er de dreiging van de 
regering om bij uitblijven van 

een centraal sociaal akkoord 
zélf dwangmatig in te grijpen. 
Ten aanzien van de patroons is 
er alleen maar een zoveelste 
„verzoek". Dehaene en zijn kol
lega's zijn er zelfs nog niet in 
geslaagd om de stortingen in 
het tewerkstell ingsfonds (inge
leverde gelden van werkne
mers uit bedrijven die de be
sparingen niet aanwenden om 
meer mensen tewerk te stellen) 
behoorlijk geboekt te zien. 

Zijn liberale kollega's daar
entegen zijn er inmiddels wél in 
geslaagd om voor veel bedrij
ven de superwinsten belasting
vri j te houden. 

De ACWer Dehaene heeft 
alle reden om zeker niet te 
juichen en feesttoespraken te 
houden. 
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Jef Valkeniers wil 
de rand van Brussel 
opnieuw Vlaamser 

Met vooral Linkebeek en Wezembeek-Oppem staan de Brusselse randge
meenten weer volop in de politieke aktualiteit 

Om aan het kommunautair gehakketak in die streek definitief een einde te 
stellen, bestaat er volgens Jef Valkeniers slechts één oplossing: de faciliteiten af
schaffen. „ Wie zich na twintig jaar nog niet heeft aangepast aan de gemeen
schap waar hij zich vrijwillig kwam vestigen, bewijst overduidelijk dat hij zich ge
woonweg niet wil aanpassen." 

Hij diende dan ook een wetsvoorstel in die zin in, evenals een, aantal 
voorstellen om de integratie te vergemakkelijken. 

V ERBAZEND vindt Jef Val
keniers het niet, dat er 
ooit faciliteiten inge

voerd werden. Hij verwijst daar-
bi] naar zijn eigen gemeente, 
Dilbeek. 

In 1964 werd daar een verkie
zingspamflet verspreid met vol
gende tekst: „ Van oudsher wor
den zowel franstalige als neder-
landstallge Dilbekenaars hoffelijk 
ontvangen op het gemeentehuis. 
In alle diensten bekomen de in
woners de grevraagde inlichtin
gen in de taal van hun keuze. Tal
loze franstaligen hebben ons 
hiervoor gefeliciteerd. Ik stel het 
op prijs te verklaren dat wij op 
dezelfde weg zullen verder
gaan." 

Deze krasse uitspraak, uiter
aard in het Frans gesteld, was 
van de hand van Georges Mot, 
toenmalig burgemeester en 
CVP'er. 

Mauvais esprits 
De man zetelt nog steeds als 

CVP-gemeenteraadslid in het 
Dilbeeks bestuur. Maar dan wel 
in de oppositie, samen met zijn 
partijgenoot Philip Vergels. Die 
bedelde in 197(1 nog om de 
stemmen van de Franstaligen. 

In feite echter, aldus Valke
niers, hebben beide heren 
slechts de franskiljonse traditie 
van de CVP verdergezet. Reeds 
op 15 januari 1955 richtte de 
vader van Philip Vergels een 
heftige open brief aan zijn „chers 
concitoyens". Daarin werden de 
Vlamingen aangepakt — mau
vais esprits — die geprotesteerd 
hadden tegen Franstalige publi
citeit in de kataloog van de Dil-
beekse jaarmarkt Volgens va
der Vergeis hadden de Franstali
gen het onbetwistbare recht om 
Frans te gebruiken. 

Deze paar voorbeelden illus
treren hoezeer de Franstaligen 
in de watten gelegd werden 

door de lokale CVP-gemeente-
besturen. De resultaten konden 
dan ook niet uitblijven. Zelfs Dil
beek kende in de jaren vijftig en 
zestig een massale inwijking. In 
zoverre dat in 1982 30 % van de 
aanvragen om uitstel van leger
dienst gestaafd werd door attes
ten van Franstalige onderwijsin
stellingen. 

Het nieuwe Dilbeekse ge
meentebestuur, vanaf 1983 
voorgezeten door Valkeniers 
zelf, poogt vandaag de CVP-
stukken te lijmen. Een CVP die 
onder druk van de groeiende 
Vlaamse bewustwording ook de 
Vlaamsgezinde toer is opge
gaan. Maar hoe betrouwbaar die 
koerswending wel is, bewijzen 

onder meer de benoeming van 
Happart, het wetsvoorstel-Ga//e, 
de toepassing van de arresten 
van de Raad van State in het 
Brusselse randgebied... 

Onwil niet belonen 
Na de zeer verdienstelijke 

campagnes als „Wij houden 
van..."en „Waar Vlamingen thuis 
zijn", die dan toch de autochtone 
Vlaamse bevolking heel wat be
wuster gemaakt hebben, moet 
volgens Valkeniers vandaag een 
stap verdergezet worden. De 
Franstaligen moeten doelbewust 
geïntegreerd worden. Als burge
meester tracht hij dat vooreerst 
in de eigen gemeente te verwe
zenlijken. In alle gemeentedien
sten wordt uitsluitend het Neder
lands gehanteerd. En de ouders 
wordt aangeraden hun kinderen 
naar Nederlandstalige scholen te 
sturen. De Dilbeekse burge
meester heeft er hoop op dat de 
integratie zich zal doorzetten. En 
wat te Dilbeek kan, moet zijns in
ziens ook elders kunnen. Vooral 
dan in de gemeenten met facili
teiten. 

Als eerste initiatief diende hij 
dan ook een wetsvoorstel in om 
komaf te maken met die facilitei
ten. De onwil om zich aan te 
passen mag niet langer beloond 
worden met privileges. Wie zich 
na twintig jaar nog niet aange
past heeft, wil zich gewoonweg 
niet aanpassen. 
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De vele sensibilizatiecampagnes in de randgemeenten van Brussel zijn zeer verdienstelijk geweest en 
hebben alleszins de autochtone Vlaamse bevolking bewuster gemaakt Vandaag moet echter een stap 

verdergezet worden door de Franstaligen doelbewust te integreren." 

J Valkeniers, inzet voor het 
randgebied als burgemeester en 

als parlementair 

Maar er zijn meer doeltreffen
de maatregelen nodig om de 
integratie te bevorderen. Daar
om legde de VU-volksvertegen-
woordiger een voorstel van de
kreet neer, dat al de inwoners 
van het Nederlandse taalgebied 
verplicht om in het Nederlands 
onderwijs te volgen. Een ander 
voorstel om de Franstaligen die 
in Vlaanderen wonen te verplich
ten in het Nederlands hun leger
dienst te vervullen, werd reeds 
verworpen in de kommissie van 
Landsverdediging. Ook door de 
CVP, zogezegd omwille van 
technische onvolmaaktheden. 
Die zullen eruit gehaald worden, 
zodat het opnieuw kan aanhan
gig worden gemaakt. 

Ten slotte zal hij eerstdaags 
een voorstel indienen om van 
alle politieke mandatarissen met 
bestuursverantwoordelijkheid in 
de Brusselse agglomeratie, de 
kennis van de twee grote lands
talen te eisen. Het is inderdaad 
een schande dat in de hoofdstad 
van een land met twee grote 
taalgemeenschappen, de be
stuurders de taal van de be
stuurden niet eens kennen. Trou
wens, oorspronkelijk was Brus
sel een Nederlands-eentalige 
Brabantse stad. En Jef Valke
niers besluit zijn toelichting bij dit 
laatste voorstel: „Het is vooral 
tijdens de 19de eeuw dat de 
Belgische staat, aan de Brusse
laars even goed trouwens als 
aan de andere inwoners van het 
Nederlandse taalgebied, het 
Frans heeft opgedrongen met 
onder meer het hoofdstedelijk 
statuut als argument. In werke
lijkheid echter werden de Brus
selaars onder sociale druk, nog 
versterkt door Waalse inwij
king, verfranst en werd het Ne
derlands verdrongen. Mijn 
wetsvoorstel beoogt ook dat 
onder meer het onrecht, aan 
Brussel en aan de rest van de 
Nederlandse gemeenschap 
aangedaan, ten dele worde her
steld." 
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VIAAMSE RAAD 
„Kind 
en gezin' 

Het Nationaal Werk voor Kin-
derwelzijn dateert reeds van 
1919 Ruim 64 jaar vervulde het 
zeer verdienstelijk de opdracht, 
de kinderen te beschermen en 
de kinderhygiene te bevorderen 
De nadruk daarbij lag vooral op 
de opleiding van de jonge moe
ders door wijkverpleegsters en 
op het medisch toezicht bij de 
raadplegingen 

Met de staatshervorming 
werd het beleid inzake kinder-
zorg toevertrouwd aan de Ge
meenschappen De Vlaamse 
raad maakte daar vorige week 
werk van In Vlaanderen wordt 
een instelling „Kind en Gezin" 
opgericht 

Ook beter! 
Volgens Jef Valkeniers Vol

staat het echter met te federali-
zeren en nieuwe instellingen op 
te richten De opnchting van een 
nieuwe instelling moet aange
wend worden om, zo nodig, nieu
we opties te nemen en het beleid 
een andere wending te geven 

Zo vergt het weinig kommen-
taar dat de sociaal-ekonomische 
omstandigheden en de maat
schappelijke kontekst in 1919 
heel anders waren dan vandaag 
De werking van het Vlaamse 
„Kind en Gezin" moet dan ook 
grondig geheroriënteerd wor
den, ook om de beschikbare 
gelden van de Vlaamse Ge
meenschap zo efficient mogelijk 
te gebruiken 

In dat opzicht bepleitte het 
VU-kamerlid dat de inzet van de 
verpleegkundigen eerder gencht 

moet worden op konkrete hulp 
in noodgevallen, dan wel op een 
algemene begeleiding En die 
noodsituaties zijn er meer dan 
men zou vermoeden Er zijn de 
talrijke kansarme gezinnen van 
lagere maatschappelijke groe
pen en migranten Maar er zijn 
ook de vele moeders die onvol
doende hersteld vanuit de kliniek 
huiswaarts gestuurd worden Zij 
behoeven vooral praktische 
hulp, zeer eenvoudig en zeer 
menselijk, maar die vergt dat 
men de handen uit de mouwen 
steekt 

Verder handelde Jef Valke
niers over een betere koordina-
tie tussen de verpleegsters te 
velde en de centrale direktie 

Ook beklemtoonde hij de veel 
grotere rol die de huisartsen 
moeten spelen binnen de nieu
we instelling Tot slot achtte hij 
het vanzelfsprekend dat de sa
menstelling van de raad van be
heer van „Kind en Gezin" een ge
trouwe weerspiegeling moet zijn 
van het Vlaamse volk Kind- en 
gezinszorg belangt immers alle 
geledingen en strekkingen aan 

Deze greep uit de vele sug
gesties die Valkeniers aan de 
Vlaamse regering richtte, bewijst 
voldoende dat het met volstaat 
te federalizeren Dat proces 
moet ook en vooral aangegre
pen worden tot verbetering, in 
het belang van het Vlaamse volk 

KIMER 
Ministeriële 
willekeur! 

De kamer pakte deze week 
de begroting van PTT aan Een 
gelegenheid voor Joos Somers 
om het aanwervingsbeleid van 
staatssekretans Paula D'Hondt-
Van Opdenbosch te hekelen 

Op 16 februan — dus bijna 
vier maanden geleden — richtte 
zijn kollega Willy Kuipers een 
schnjven aan de staatssekreta
ns, met het verzoek een billijke 
spreiding van de stagiairs en de 
tewerkgestelde werklozen over 
heel het Vlaamse land in acht te 

PARLEMENrAIRE 

SIIK>KKE1S 
DE zitting van de Vlaamse Raad 

kende een rustig verloop Tra
ditiegetrouw werd aangevat met een 
aantal mondelinge vragen Zo onder 
meer deze van André De Beul over 
de Brakke Grond te Amsterdam, 
waar in de loop van de maand maart 
de telefoon afgesloten werd wegens 
laattijdige betaling Gemeenschaps
minister Poma kondigde voor de 
toekomst een automatische beta
lingsopdracht aan 

VERDER stond de oprichting van 
de instelling „Kind en Gezin" 

aan de dagorde Andre De Beul en 
Jef Valkeniers vertolkten daarbij de 
inzichten van hun fraktie Het de
kreet werd eenparig goedgekeurd, 
evenals dat tot oprichting van een 
Vlaams Kommissariaat-generaal 
voor Toerisme 

TOT slot volgden dan een aantal 
interpellaties Raf Declercq on

dervroeg Poma over het kunstbeleid 
en de maatregelen ter bevordenng 
van de kunst en de eigen kultuurpro-
duktie Zijns inziens komen de scho
ne kunsten al te weinig aan bod 
Bovendien moet dnngend werk ge
maakt worden van een aangepast 
fiskaal en sociaal statuut voor de 
scheppende kunstenaar 

JEF Valkeniers maakte er van zijn 
kant gemeenschapsminister 

Buchmann attent op dat we inzake 
bekendmaking van de Vlaamse iden
titeit in het buitenland nog nergens 
staan Tot die vaststelling kwam hij 
naar aanleiding van een recent voor
val HIJ pleitte dan ook voor een 
krachtiger aanpak om de onwetend
heid over Vlaanderen weg te wer
ken 

^ O O R Jan Verniers werd een 
^ ^ wetsvoorstel ingediend om de 
vrijwillige brandweerdienst gelijk te 
schakelen met een dienst aan de 
gemeenschap Aldus zouden de vrij
willige brandweerlieden hun recht op 
werkloosheidsvergoeding behou
den, ongeacht het uur van oproeping 
of de duur van de geleverde vrijwilli
ge prestatie 

^ I J N kollega Daan Vervaet legde 
^ een voorstel neer „betreffende 
de erkenning van personen die huis
dieren verhandelen of vervoeren" 
De huidige wetgeving van 1975 is 
zijns inziens verouderd en vergt een 
aanpassing vooral met het doel bij de 
verhandeling en het vervoer van 
huisdieren het ontstaan en de ver
spreiding van de kwalijke brucellose 
zoveel en zo snel mogelijk te voor
komen 

W Kuijpers „Aalsterse jongeren 
zoveel intelligenter'^" 

nemen Een antwoord op deze 
brief heeft hij nooit ontvangen 

983 stemmen 
V^el integendeel, ondertussen 

verergerde de toestand nog 
V^at loopt er dan mis'? Bij PTT en 
RTT werden 894 tewerkgestelde 
werklozen in dienst genomen, 
waarvan 313 uit het arrondisse
ment Aalst Ook werden 1 345 
stagiairs ingeschakeld, waarvan 
670 uit Aalst Het kiesarrondisse
ment van mevrouw de staatsse
kretans 

Op de beschuldiging van het 
Mechels kamerlid dat het hier 
om politieke aanwervingen gaat, 
antvyoordde de staatssekretans 
dat wel degelijk examens wer
den afgenomen In dat geval 
moet het arrondissement Aalst 
héél wat meer schitterende jon
geren tellen dan de rest van het 
Vlaamse land Bij voorbeeld de 
provincie Limburg, waar slechts 
123 jongere werklozen in aan
merking kwamen Het is moge
lijk, maar wij houden het tot 
bewijs van het tegendeel bij 
elektorale motieven en ministe
riele willekeur 

Daan Vervaet gooide het tij
dens het begrotingsdebat over 
een andere boeg Vandaag is het 
zo, dat heel wat mobiel gehandi
capten problemen hebben om 
de vele dokumenten en paperas
sen aan de bevoegde gemeente
lijke overheid te bezorgen Het 
VU-kamerlid pleitte ervoor, dat 
de post hierbij als tussenschakel 
zou opteren Een dergelijk expe
riment werkt momenteel reeds 
in het Nederlandse Oostburg 
Hoopvol stemde het antwoord 
van minister De Croo, die het 
voorstel een onderzoek waard 
vond 

KS moet gaan 
ondernemen! 

ledereen geeft toe dat de huidige struktuur van 
Kempische steenkoolmijnen (KS) niet houdbaar is, 
enerzijds wegens de te logge en weinig soepele wer
king van de top van KS en anderzijds omwille van het 
gebrek aan koördinatie tussen de vijf zetels onder
ling... Bovendien doet de overheid weinig of niets om 
in haar bedrijf een ommekeer te bewerken. Men laat 
maar begaan tot sluiting onvermijdelijk is geworden. 
Daarom pleiten wij voor een andere mentaliteit 
waarbij de KS van begrafenisondernemer overstapt 
naar een echte ondernemer 

Dit kan en moet, want het is de enige manier om te 
overleven met het oog op het behoud van de 
tewerkstelling en de produktie. 

ER IS dnngend behoefte aan 
een meerjarenplanning 
Minstens vijf a acht jaar 

blijvend vooruitkijken i 

Ook herschikking van beheer 
Het beheer van 3 in plaats van 5 
zetels heeft enkel te maken met 
een rationeler beheer en effi
ciëntere termijnplanning Dat 
Waterschei en Eisden vlak bij 
elkaar aanhet ontginnen zijn 
evenals Zolder en Winterslag 
kan een aanwijzing zijn voor het 
beter afstemmen van de nolen 

Elk van de zetels moet dan 
ook de volledige verantwoorde
lijkheid krijgen wat betreft de 
exploitatie en de kleinere aanko
pen en aktiviteiten, die daarbij 
komen kijken Als men weet dat 
Eisden en Winterslag zonder in
greep binnen met al te lange 
termijn zonder voorraden zitten, 
dan beseft men het gevaar Dit 
zou dan een goedkope uitleg zijn 
voor sluiting 

WIJ verwerpt formeel, nu en 
morgen, iedere sluiting Een her
schikking van de zetels moet 
alleen méér zekerheid brengen 
voor de produktie en de tewerk
stelling En dit IS realistisch om
dat de onkosten dan over een 
groter geheel van produktie en 
mensen kunnen worden ge
spreid, wat meteen het rende
ment fors doet stijgen 

De kop van KS dient te wor
den afgeslankt en herleid tot een 
echt kompetente staf, die enkel 
bevoegd is in verband met alge
mene koordinatie en aankoop 
van grote materialen en de hele 
verkoopspolitiek 

Winstgevende aktiviteiten 
moeten binnen de KS worden 
gehouden Zeker moet de mijn-
technologische know-how die 
nu bv in de ondersteuningsele
menten uitsluitend in buitenland
se handen is, overgenomen wor
den Gebrek aan personeel heeft 

deze situatie veroorzaakt Dit 
kan nu opgevangen worden' 

Ook moet er een ander perso
neelsbeleid worden gevoerd bin
nen elke zetel Het zich verant
woordelijk voelen van en de in
zet voor moeten fors gestimu
leerd Ook als er geen inspektie 
IS moet aktieve inzet worden 
aangeleerd en volgehouden 

Het kader dient beter ge
vormd en regelmatig verjongd te 
worden Tot '71-72 was er een 
grote mobiliteit Vele ingenieurs 
vloeiden af, onder meer naar de 
Petrochemie (50 % kader van 
de steenkoolmijnen) Nu verou
dert het kader de oudere men
sen zou men, indien nodig, aan 
lichter werk kunnen zetten in 
plaats van jonge elementen voor 
lichte taken aan te werven 

Onmiddellijk moet er een be
slissing worden genomen voor 
de noodzakelijke luchtkoker van 
de mijn van Waterschei 

Boven de KS moet er in nau
we samenwerking met de zetels 
een echte studiedienst komen 
die onder meer via wetenschaph 
pelijk onderzoek nieuwe techno
logieën en diverse vormen van 
diversifikatie moet onderzoeken 
Ook moet de gedeeltelijke om
schakeling op meer vlamkolen 
meteen worden onderzocht en 
doorgevoerd Dit is des te drin
gender omdat tussen een beslis
sing ter zake en de uitvoenng er
van weer verschillende jaren lig
gen Ook moet worden nage
gaan hoe de weerslag is van de 
verwarming met vlamkolen op 
het leefmilieu, enz 

Er moet ten slotte een echte 
promotiedienst komen om deze 
kolen aan te pnjzen omdat voor
lopige studies wijzen op een 
mogelijk veel rendabeler ge
bruik 

Jaak Gabriels, 
VU-kamerlid 
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VU-Euromeeting te Antwerpen 

De grote uitdaging 
voor nationalisten 

De eerste (schuchtere) zonnestralen sinds weken en het feit dat er in bijna elk 
arrondissement nog een eigen verkiezingsmeeting gehouden werd of wordt 
(met meestal dezelfde sprekers) waren er mee oorzaak van dat er zaterdag min
der volk was op de Antwerpse VU-dag. Desalniettemin waren toch verschillen
de honderden militanten naar de „Singel" gekomen en was er die typische VU-
gezelligheid: inhoudelijk sterke redevoeringen, het vele en nadrukkelijke 
handgeklap, Willy Kuijpers met opnieuw een andere zelfklever aan de ingang, de 
meeslepende deuntjes van „Zakdoek", het treffen van nationalisten aan de toog, 
een daverende „Vlaamse Leeuw''... 

r NDAG 17 juni wordt on
getwijfeld een heuglijke 
dag voor de VU. Een klin

kende verkiezingsoverwinning 
ligt binnen het bereik. Nog even 
doorduwen dus.. 

Gastheer was de Antwerpse 
arrondissementsvoorzitter Bob 
Loete die de aanwezigen harte
lijk welkom heette en hen op het 
grote belang van de Euro-verkie
zingen wees. Hem viel ook de 
eer te beurt de sprekers in te lei
den en tussendoor de traditione
le oproep tot steun kracht bij te 
zetten. 

Senator Nelly Maes: 

„België is bijna voorbij. 
Leve Vlaanderen in Europa rr 

Senator Nelly Maes hield een 
gloedvol pleidooi voor een écht 
Europa der volkeren. Zij citeerde 
Anton Van Wilderode Mannen, 
maakt gij uw wereld nu écht tot 
een woonhuis voor morgen, tot 
een zachtere plek om te leven '". 
Nelly Maes bekritizeerde de bu-
reaukratische, grootschalige en 
geldverslindende superkon-
struktie die de EG vandaag Is 
„Als vrouwen willen wij trou
wens met afwachten wat man
nen van het woonhuis maken: 

Nelly Maes „De herder in Sardi
nië, de boer in de Pyreneeën en 
die in de polders van Oostflevo-
land zijn niet dezelfden als de 
boer van het dichtbevolkte 
Vlaamse platteland en zij mogen 
niet met dezelfde maat gemeten 

worden". 

wij willen meeplannen, meebou
wen, meewerken". De bezorgde 
vraag van de moeders is de 
vraag naar een toekomst voor 
hun kinderen. Zal deze politieke 
generatie enn slagen om onze 
kinderen de 21ste eeuw in te 
loodsen, bevrijd van massale 
werkloosheid, van oorlogsdrei
ging en onderontwikkeling 7 

Nelly Maes hekelde scherp 
het huidige Europese landbouw
beleid, dat ZIJ ais „dolgedraaid" 
omschreef. „Er moet hoe dan 
ook een einde gesteld worden 
aan de absurde toestand dat 
gelden van de Europese Ge
meenschap verspild worden aan 
het produceren van overschot
ten, terwijl de honger en de 
armoede in de landen van de 
Derde Wereld toenemen, zodat 
zij zelfs als handelspartner drei
gen te verdwijnen. Wij willen een 
landbouwbeleid dat geïnte
greerd zit in de regionale en 
sociale visie". 

Mevrouw Maes nep ook op 
dringend een andere energiepo-
litiek te voeren. Het leven in 
verscheidenheid moet ook een 
verscheidenheid in de energie
voorziening mogelijk maken. 
Energie is strategisch belangrijk. 
In dat licht beklemtoont Vlaande
ren het belang van de Kempi-
sche steenkool. 

Tot slot wees de VU-senator 
de centralistische superstaat 
van de hand en nam de memora
bele woorden van Jons van Se-
veren in de mond: „ Voor ons zijn 
Vlaams-nationalisme en interna
tionalisme met te scheiden. Het 
zijn twee polen van onze staat
kundige wereldbeschouwing. 
Het ene kunnen wij niet wille' 
zonder het andere". 

Arrondissementsvoorzitter Bob 
Loete trad op als keurige gast
heer Hij voorspelde dat de CVP 
op 17 juni „alle kleuren van de re
genboog zou zien", tengevolge 
van de elektorale opdoffer die 

deze partij zal krijgen. 

Samen met alle overige kandida
ten op de VU-EVA-lijst ging ook 
voorzitter Anciaux rond met het 
bekende mandje; „met de 
schaal" (zoals „De Standaard" 

schreeO. De milde schenkers 
weten in dit geval echter wel 
waar hun geld precies naar toe 
gaat. In tegenstelling tot bijdra
gen gestort in andere schalen...! 

Gemeenschapsminister Schiltz: 
,,... Opdat ons volli 

nooit zou vergaan.. rr 

Htigo Schiltz is altijd spitsvon
dig op zo'n dagen. Hij begon met 
te verwijzen naar Walter Luyten 
die in Vlaanderen de gewoonte 
heeft ingevoerd altijd twee stro
fen van de Vlaamse Leeuw te 
doen zingen, waardoor wij tel
kens weer belijden dat een volk 
nooit zal vergaan. „Ik weet niet of 
het daarom is dat Walter destijds 
dit initiatief heeft genomen. Hem 
kennende (en hij was toen nog 
geen senator) zou het ook wel 
eens omwille van een andere 
passage in deze tweede strofe 
kunnen geweest zijn, die over de 
tronen. Nochtans bewijst de ge
schiedenis dat talrijke volkeren 
verdwenen zijn, verkwijnd om
dat zij niet tijdig hadden inge
speeld op ekonomische of fxjli-
tieke verschuivingen van inter
nationale aard. Vooral kleine vol
keren, zoals het Vlaamse, moe
ten goed beseffen dat zij slechts 
door zich aktief in te schakelen 
in de interntionale dimensies 

Hugo Schiltz: „Wij onderschrij
ven niet het fatalistische „liever 
rood dan dood", maar wij onder
schrijven evenmin het idiote 

„rood moet dood". 

Een opmerkelijke delegatie 
Frans-Vlamingen kwam haar 
sympatie betuigen op de mee
ting. Zij verkochten er een bro
chure die zij op grote schaal in 

Noord-Frankrijk verspreiden. 
y 

kunnen ontkomen aan dit weg
kwijnen, aan het terugvallen in 
een derderangsrol. 

Het is inderdaad van essen
tieel belang dat Vlaanderen te
rug een „herkenbaar en erken-
baar" volk en land wordt op het 
internationale forum. Zijn twee 
jaar lange ervaring op Vlaams 
regeringsniveau hebben Hugo 
Schiltz geleerd dat dit kan ver
wezenlijkt worden als de Vlaam
se politieke verantwoordelijken 
bereid zijn een natie-besef aan 
de dag te leggen en als zij zon
der complexen de zelfbewuste, 
open dialoog met andere naties 
durven aangaan. Hugo Schiltz 
verwees in dit verband naar en
kele sukses- en hoopvolle initia
tieven. „Maar eens te meer 
wordt deze positieve Vlaamse 
politiek beknot, gedwarsboomd, 
door verbeten oude of nieuwe 
unitaristen. Zij beseffen maar al 
te goed dat wanneer de Vlamin
gen onder hun eigen vlag reso
luut de internationale scène be
treden, men hen er niet meer 
afkrijgt en het gedaan is met hun 
privileges". 

Minister Herman De Croo 
moest het ontgelden omwille van 
zijn Belgicistisch gewriemel: „Wij 
weten dat Herman zich ooit eens 
een „unitaire kolonel" noemde 
Wij gunnen hem deze titel, maar 
dat hij zijn talenten dan liever ter 
beschikking stelt van die landen 
waar kolonels het voor het zeg
gen hebben". 

Hugo Schiltz pleitte voor een 
Europa, opgebouwd volgens de 
federalistische beginselen. „En 
wie kan geloven dat diegenen 
die in België nu al zoveel jaren 
het federalisme voor de Vlamin
gen openlijk of verdoken bestrij
den, op Europees niveau nu 
plots goede federalisten zullen 
zijn?" Ook de vredesproblema-
tlek werd door de gemeen
schapsminister behandeld. Wat 
helpt het Immers te mijmeren 
over de onvergankelijkheid van 
de volkeren als Europa het ge
vaar blijft lopen in zijn bestaan 
zelf vernietigd te worden in een 
alles verwoestende nukleaire 
botsing tussen Oost en West. 
„WIJ willen een Europa voor de 
vrede, dat aan de Russische en 
Amerikaanse wapenmaniakken 
een halt toeroept" 

Daarom stuurt de VU met de 
Euroverkiezingen echte, zelfbe
wuste Vlamingen naar Europa, 
daarom zendt de VU echte, 
overtuigde vredeswerkers naar 
Europa. „Geef Vlaanderen op
nieuw een eigen gezicht, een 
eigen stem buiten en boven de 
grenzen, dan eerst zal dit volk 
nooit vergaan!" 
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Lijsttrekker Vandemeulebroucke: 

„Stem geven aan al wie niet 
vertegenwoordigd zal zijn" 

Europarlementslid Jaak Van
demeulebroucke bracht hulde 
aan zijn voorganger, het eerste 
VU-parlementslld in Straatsburg, 
Maurlts Coppieters. Hij wees op 
de ontzettende dynamiek die de 
VU in dit logge Europarlement 
heeft teweeg gebracht. Tot er
gernis van het „weldenkende en 
fatsoenlijke" Europa heeft de VU 
de taboes doorbroken. Vande
meulebroucke herhaalde dat 
ook Europa Vlaanderen kon-
stant benadeelt. En dit met me
deplichtige goedkeuring van de 
overige Vlaamse partijen. 

Vervolgens illustreerde hij aan 
de hand van talrijke voorbeel
den, hoe verdeeld de grote Euro-
frakties optreden in Straatsburg. 
„Wat de traditioneler! van elke 
kleur gemeenschappelijk heb
ben, is hun permanente obsessie 
om alle vragen en problemen 
van staat naar Europa toe te 
schuiven. Zij lopen bestendig 
hand in hand met de Eurokraten 
van het Brusselse Sch'umanplein 
die elke Europese ingreep enkel 
benaderen in termen van groei, 
gelijkschakeling, centralizatie en 
grootschaligheid. Het landbouw
beleid, tal van verwaarloosde re
gio's en de al te eenzijdige keuze 
voor kernenergie zijn er de tries
te getuigen van". Daartegenover 
staat het Volksunie-alternatief. 

Dat van zoveel mogelijk solidari
teit aan de top, door zoveel 
mogelijk autonomie aan de basis. 
Het rusteloze trekken op zoek 
naar radikale oplossingen, op 
tocht naar een Europa dat einde
lijk de weg wijst naar respekt 
voor elke mens, voor elk volk, in 
een wereld van meer sociale 
gerechtigheid en vrede. 

„Wij hebben de kracht van 
onze vernieuwingsidee en de 
rijkdom van de echte basisde-
mokratie die het federalisme is". 
Hij besloot met zijn zeer diepe 
waardering en dank te betuigen 
aan allen die bijdragen tot het 
sukses op 17 juni. 

Voorzitter Anciaux: 

„CVPen PW moeten voelen 
dat Vlaanderen het beu is .rr 

De slottoespraak werd gehou
den door de algemene voorzit
ter. Hij plaatste de Europese 
verkiezingen tegen een nationaal 
referentiekader. Dit is onloo
chenbaar, vermits dezelfde par
tijen die de Belgische politiek 
bepalen zich bij de Europese 
verkiezingen aanbieden. „Hoe
wel de zware knelpunten mede 
dienen aangepakt in grote Euro
pese of internationale verban
den, toch kan niemand blind blij
ven voor het feit dat de mateloze 
inleveringspolitiek van de rege
ring op geen enkele wijze de 
dramtisch gegroeide werkloos
heid heeft teruggedrongen en 
de katastrofale toestand van de 
openbare financiën heeft verbe
terd." 

Deze verkiezingen bieden een 
unieke kans om de uitgebreide 
misnoegdheid over de in België 
gevoerde politiek tot uiting te 
brengen. „De CVP en PVV moe
ten voelen dat Vlaanderen het 
beu is voortdurend beroofd te 
worden van de vele miljarden die 
het zelf broodnodig heeft". 

Aan het adres van PVV-voor-
zitter Verhofstadt antwoordde 
Anciaux'dat deze, bij zijn henge
len naar VU-kiezers, bot zal van
gen: „Hij zou integendeel beter 
zijn oor te luisteren leggen bij de 
Vlaamse kaderleden en midden
standers. Ook zij voelen zich 
gekwetst door de liberale half
slachtigheid op Vlaams gebied. 
Maar bovenal voelen deze groe
pen zich erg bedrogen door het 
neo-liberaal gezwets over de af
slanking van de staat Daarvan 
merken ze immers niets. Integen
deel, ze worden steeds meer 
getroffen door de belastingdruk 
die stijgt met een Blauwe ver
snelling!" Ook CVP-leider Swae-
len moest het ontgelden. Ofwel 

beseft Swaelen wat hij zei — en 
dan is zijn uitval tegen de VU 
laag demagogisch — ofwel kent 
hij de begrippen nationalisme en 
federalisme niet ten gronde, wat 
hoogst bedenkelijk is voor de 
voorzitter van Vlaanderens 
grootste partij... 

De VU is overtuigd van de 
noodzaak van een Europese sa
menwerking om een hoofdrol te 
kunnen spelen in de ekonomi-
sche konkurrentieslag op we
reldvlak. De Europese volken 
hebben de plicht zich te vereni
gen om het gemeenschappelijk 
kultureel en demokratisch erf
goed te verdedigen in de woeli
ge wereld van morgen. Het Euro
pa dat Vlaanderen en elk volk 
nodig hebben moet een soepele 
struktuur krijgen met een men
selijk gelaat. „Waarin de eenheid 
veeleer „eendracht" betekent en 
samengaat met een fundamen
teel respekt voor de grote ver
scheidenheid in Europa en de 
eigenheid van elk volk en elke re
gio". 

Voorzitter Anciaux besloot 
met te herinneren aan de tijd 
toen de VU in eigen land werd 
uitgelachen omwille van haar fe
deralistisch streven. „Opnieuw 
vreest men ons streven omdat 
de opbouw van een Volkeren-
unie de huidige staatsgrenzen 
doet verdwijnen. Opnieuw staat 
de VU voor een reusachtige 
taak". 

Zowel in Europa als in België 
is de konfederale opbouw noch
tans de enige en natuurlijke op
lossing voor een vernieuwde sa
menleving van de volkeren. „Wat 
we in eigen land op gang brach
ten en realizeerden, kunnen we 
ook in Europa. Samen zullen we 
doorgaan!". (pvdd) 

Het verhaal 
van de Vlaamse Natie 

in wording,., 
iPF 

FQ 
Een boeiend lees- en kijkboek, een 

onmisbaar naslagwerk. Minstens 350 
blz.. groot formaat 30 x 21 cm. Stevig 
vollinnen band. 

Het verhaal van de Vlaamse natie in 
wording, binnen het spectnim van de 
binnenlandse en internationale 
ontwikkelingen. 

De geschiedenis van de Volksunie, 
met een historische inleiding van 
mr. Fr. Van der Eist. 

Honderden foto's en documenten. 
Boeiende gegevens en cijfermateriaal. 
Een uitgave, die getuigt voor de 
degelijkheid van Vlaams 
uitgevers-ambacht. 

Ja, ik doe mee en ga in op uw aanbod | 
Ik ondergetekende, 
(naam. voornaam en adres) 

verklaar hierbij, m Ie schrijven op de 
luxe-editie van '30 jaar Volksunie op de 
bamkaden' Ik verbind er mij toe. bij het 
verschijnen in het najaar 1984 op eenvoudig 
verzoek de voor-intekenpnjs van 1500 fr te 
kwijten. 

(Handtekening) 

D Door deze verbintenis en mits betaling word 
ik in het bezit gesteld van een genummerd 
exemplaar van de bibliofiele uitgave. 
persoonlijk voor mij gesigneerd door de drie 
VU-voorzitters 
G Ik ben solidair en wens vermeld te worden (1) 
met vermeld te worden (I) 
in de in het boek afgedrukte lijst van de 
voor-intekenaars 
Ik verlang vermelding in de lijst in deze vorm 

(naam en voornaam of initialen) 

(gemeente) 

(titel of functie) 

(I) Schrappen wal niel past 
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Derde sportdag 
bracht meer 
dan duizend leden 
van VU-familie bijeen 

De VU-familie zette haar beste beentje weer voor op de (derde) sportdag, vo
rige zondag in Leuven. Het werd andermaal een waar festijn voor sportievelin-
gen. Wie er niet bij was had groot ongelijk; ook al trachtte de weermaker voor 
spelbreker te spelen. 

Vooral de voetbalkompetities hadden last van nattigheid, hoewel zelfs de 
ploeg met de parlementairen zich niet aan het regenweer stoorde. 

Voor het overige verliepen de meeste wedstrijden en oefeningen onder dal^ 
in het prachtige nieuwe sportcomplex van de KUL. 

De Leuvense sportdag was een regendag bij uitstek. Maar het 
entoesiasme van de deelnemers werd er hioegenaamd niet door 

W IE niet meteen wou 
meedoen kon een 
ganse dag genieten 

van de diverse „kampen". 

Traditie 
Mocht het weer niet zo druile

rig geweest zijn dan zouden in 
de namiddag ook de wandelaars 
en wielertoeristen behoorlijk aan 
hun trekken gekomen zijn. Vol
gend jaar wellicht een betere 
keer? 

Want de sportkomissie liet 
meteen na afloop van de sport
dag in Leuven weten dat vast en 
zeker in '85 de vierde editie van 
dit familiefestijn zal worden geor-
ganizeerd. 

Voor een manifestatie met 
zo'n uitgebreide waaier van akti-
viteiten dient gezegd dat de or-
ganizatie (andermaal) voortreffe
lijk was, waarvoor Johnny Bere-

brouckx en Stan Philips, samen 
met tientallen medewerkers, een 
grote pluim verdienen. Andere 
partijen, mochten ze er ooit aan 
denken, doen zulks nooit na. 
Ook het teoretische gedeelte, 
met het symposium niet; dit 
stond op een opmerkelijk hoog 
peil. De VU-sportkommissie kan 
niet beter doen dan dergelijke 
manifestaties te laten uitgroeien 
tot een jaarlijkse traditie. 

Het symposium, in de voormiddag, kreeg aandachtig gehoor 
van een uitgelezen sportdeskundig publiek uit diverse middens. 
Het resultaat van dit symposium is een indrukwekkend beleidsin

strument 

VU-Sportkommissie: 

Met sport kwaliteit van 
het leven verbeteren 
VOOR een gezelschap van 

sterk geïnteresseerde 
aanwezigen leidde 

volksvertegenwoordiger Jan 

Caudron het VU-symposium 
„Sportbeleid in Vlaanderen" in. 

Het zou een inhoudelijk hoog
staand symposium worden, wat 

Wie Leuven binnenste-buiten wilde leren ontdekken ging in de 
merende gids Willy Kuijpers. 

voormiddag op stap met de ani-

gezien de medewerking van een 
groot aantal specialisten terzake, 
die met beide voeten in het 
Vlaamse sportgebeuren staan, 
ook te verwachten was. 

Jan Caudron benadrukte dat 
een Vlaams-nationale visie op 
een gezond sportbeleid inhoudt 
dat we ijveren voor een daad
werkelijke sportbeleving voor 
iedereen in het kader van een 
zinvolle vrijetijdsbesteding en 
met het oog op een gezonde 
geest in een gezond lichaam. 

Hij beklemtoonde dat wij niet 
als dusdanig tegen kompetitie-
sport zijn, maar veroordeelde 
met kracht de bedenkelijke prak
tijken die daar plegen te gebeu
ren. Een degelijk Vlaams sport
beleid verwerpt, zo betoogde hij, 
de ziekelijke drang naar rekords 
en kommercie met alles wat erbij 
hoort Het kiest voor dagelijkse 
bewegingsopvoeding in de 
scholen en een ruime ontspan
nen sportbeleving met het oog 
op een preventief gezondheids
beleid, die de kwaliteit van het le
ven, ook op hoge leeftijd, beoogt 

Hij wees in het kader van dit 
streven op de inzet van de VU-
sportkommissie en het VNS, die 
het symposium en het sportge
beuren van zondag organizeer-
den in samenwerking met de 
aktieve ploeg van het politiek 
kollege van Leuven. 

Na deze inleiding kwamen de 

verschillende referaathouders 
aan het woord met een beknop
te samenvatting van de uitge
breide teksten die vooraf aan de 
deelnemers overhandigd wer
den. 

Sportaspekten 
— Frans Van den Bossche, 

ere-medisch advizeur bij 
BLOSO, gaf op een deskundige 
wijze zijn visie op een Vlaams 
sportbeleid. 

— Wim Piryns, inspekteur LO 
in de provincie Oost-Vlaanderen 
wees met duidelijke voorbeel
den op de dramatische toestand 
van het sportgebeuren op 
school, vooral wat betreft de 
periscolaire bewegingsopvoe
ding en eiste dringende maatre
gelen van overheidswege. 

— Joris Van der Borght, lid 
van de VU-kommissie behandel
de vanuit de dagelijkse realiteit 
de mogelijkheden voor de Vla
mingen om in Brussel aan sport 
te doen. Ook hier wees hij op de 
noodzaak aan een ernstig beleid 
en vooral steunmaatregelen om 
tegen de verfransingsmachine te 
kunnen optornen. 

— John Van den Bossche, 
oud-voorzitter BZSR, behandel
de vanuit zijn jarenlange ervaring 
de problematiek van de sportin-
frastruktuur in Vlaanderen. 

— Johnny Berebrouckx, lid 
van de VU-sportkommissie had 
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De „kinderoppas" was sportief voortreffelijk georganizeerd 
Jammer was wel dat de sportdag de kinderen zo „weggesto
ken bezighield", en voor de jongsten ietwat te weinig sportspelen 

voorzag. 

het over de noodzaak van een 
stelselmatige en goed georgani-
zeerde sportpromotie en belicht
te in dat opzicht een aantal toe-
komstperspektieven. 

— Prof. D. Van Gerven zorg
de voor een klare visie i.v.m het 
sportwetenschappelijk onder
zoek. 

— J. Vanlerberghe, lid van de 
Hoge Raad van de Sport, en 
voorzitter van de kommissie ge-
handicaptensport, gaf met ken
nis van zaken zijn visie op de 
toestand en de ontwikkeling bin
nen de gehandicaptensport. 

De parlunuUdire voetbalploeg 
moest tiet hebben van de vlugge 
rechtse en linkse voorzetten van 
de driekoppige senatoren
kracht: Paul Peeters, Mathieu 

Lewis en Walter Peeters. 

(foto Dann) 

Van bekers 
en medailles... 
Jogging 

Beker Daan Vervaet aan M. 
Van Vooren (Ertvelde); Beker Jef 
Valkeniers aan De Geest 

Aerobic 
Beker Walter Luyten aan mevr. 

De Deken (HerenO 

Tafeltennis 
Beker Frans Baert aan Eric 

Maes; Beker-Jaak Van de Meule-
broucke aan Mare Maes. 

Vierkamp 
Beker Hugo Schiltz aan Lieve 

Scherrens; Beker Franz Van 
Steenkiste aan Clara Govaert; 
Beker Waiter Peeters aan Emile 
Peeters; Beker Jaak Gabriels aan 
Ronny Ceuleers. 

Bridge 
Beker Firmin Debusseré aan 

de ploeg Herman Van Huffel, 
Paul Meulemans. 

Voetbal 
Beker Vic Anciaux aan voet

balploeg Nijlen en de wisselbeker 
van de VU-sportkommissie; Be
ker Lowis Mathieu aan voetbal
ploeg Heverlee; Medaille aan 
Vossem en aan Kapelle-op-den-
Bos (ploeg 2); Beker Rob Vande-
zande aan parlementaire ploeg; 
Beker Bob Maes aan voetbal
ploeg Knokke, voor sportiviteit. 

Volley 
Beker Jan Caudron aan Aalst; 

2de Beker Paul Peeters aan 
WIjgmaal, Vossem en Nijlen, 
ontvangen elk een medaille. 

Volkssport 
Beker Willy 

VUJO-Tielt. 
Kuijpers aan 

Nijlen naar huis met 
voetbalwisselbeker 

Dé winnende kemphanen waren de Nijlense deelnemers die uit 
handen van Stan Philips (bezieler van de sportdag en voorzitter 
van de VU-sportkommissie) de wisseltieker in ontvangst moch

ten nemen 

Bimp^ii komt u snelfmlen 

Boeiende 
diskussie 

Voorwaar, een echt leerrijke 
en hoogstaande voormiddag, 
waarbij wij eigenlijk de referaat
houders ietwat onrecht aandoen 
door op een erg beknopte ma
nier hun degelijke referaten 
weer te geven. 

Hun toespraken werden nog 
gevolgd door een boeiende dis
kussie, waarbij een erg aktieve 
inbreng van de aanwezigen te 
noteren viel. 

Dit alles wordt binnen een 
aantal maanden, na nog wat stu-
diewerk, tot een VU-nota: 
„Sportbeleid in Vlaanderen" om
gevormd. 

Er is beslist in deze sektor nog 
werk aan de winkel. 

De VU en haar sportkommis-
sie is echter bereid de handen uit 
de mouwen te steken. Het loont 
immers meer dan de moeite. 

Wie er niet kon zijn en toch de 
teksten van de referaten wil ont
vangen kan die aanvragen bij G. 
Vanoverschelde, direkteur van 
de Vlaams-Nationale Studie
dienst, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. 

^fl^tHÜËt U M f̂lSOf liSftMOl thIUKKL 

Europech is dé specialist in het samen repatriëren 
van u zelf, uw gezin, uw wagen, uw bagage en eventueel 
ook uw caravan of aanhangwagen. Die repatriëring voeren 
we uit met eigen mensen en eigen veilig materieeE 

Maar Europech is ook net zo goeclde dienstveriener 
bij uitstek voor alle bijstand die u in het buitenland zou 
nodig hebben. 

Zo'n VAB-reisverzekering kost amper 1.390 Bfr. voor 
u en uw wagen (+ eventueel aanhangwagen of caravan) 
Betaalt u 600Bfr. meer, dan is uw hele gezin mee 
verzekerd. 

Dank zij Europech kunt u een heel jaar lang met een 
gerust gemoed overal in Europa (behalve in TUrkije) 
rondreizen: de VAB-Europechcentrale is 24 uur op 
24 bereikbaar 

Verkrijgbaar bij de VTB-VAB-kantoren en vertegen
woordigers, bij de Kredietbankfilialen en de agentschappen 
van de ASLK. Ook bij de VKT en VVW-afdelingen, bij 
Vakantiegenoegens en de ATB Natuurvrienden. 

[FiunoedhDer^sver^l^iingvande 
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Gevaarlijke kulturele inschikkelijkheid 

Duitse Raad sloot 
gevaarlijk akkoord 

WU had(den) het zien aankomen. Naar aanleiding van de inhuldiging van de 
nieuwbakken „Rat der deutschprachigen Gemeinschaft" op 31 januari 1984 
wees dit blad op het nieuwe artikel 59 ter van de Grondwet: „Op voorstel van 
hun respektieve executieve kunnen de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 
en de Waalse Gewestraad in onderlinge overeenstemming en elk bij dekreet 
beslissen dat de Raad van de Duitstalige Gemeenschap in het Duitse taalgebied 
geheel of gedeeltelijk bevoegdheden van het Waalse Gewest kan uitoefenen". 

W IJ stipten daar toen bij 
aan: „Met andere 
woorden, de Duit

sers zijn overgeleverd aan de 
willekeur van de Walen. Gezien 
de niet aflatende, ofschoon sub
tieler geworden neiging van de 
Walen om hun Germaanse bu
ren te verfransen, zullen deze 
laatsten ofwel géén overeen
stemming bereiken ofwel zullen 
ze moeten betalen met In
schikkelijkheid op andere gebie
den" (1). 

Ook in het parlement werd in 
die zin gepleit voor een VU-
amandement, strekkende om de 
Walen tot zulke overdracht van 
bevoegdheden te verplichten. 

Vlug van stapel 
We zijn nog geen vier maan

den verder en reeds komt een 
overeenkomst uit de bus! De 
Walen, die op alle niveaus en in 
alle partijen de autonomie van de 
Duitsers hebben tegengespro
ken, lopen plots vlug van stapel. 
Maar om wat te doen? Dragen 
zij een gedeelte van hun gewes
telijke bevoegdheden over aan 
de „Rat"? Geenszins. De over
eenkomst die onlangs tussen 
beide Raden afgesloten werd 
betreft., kulturele zaken. Beide 
partijen kennen elkaar het recht 
toe, kulturele aktiviteiten te orga-
nizeren op eikaars grondgebied. 

Wie ziet daar enig gevaar in 
voor de kulturele homogeniteit 
van het strak eentalige Wal
lonië? 

Wie ziet niet het gevaar dat 
daarin schuilt voor het kleine 
Duitse gebied, wiens officiële 
status die is van een faciliteiten
gemeente? Zelfs de optimisti
sche Guido Fonteyn van „De 
Standaard" heeft er geen goed 
oog in. 

Vooral niet als men weet — 
hoofdredakteur Toussaint van 
„Grenzecho" heeft zelf deze 
steek laten vallen — dat het de 
Walen zijn die het initiatief tot 
deze overeenkomst genomen 
hebben. 

Zodoende bewijzen de Duit
sers tegenover de Walen le
vensgevaarlijke inschikkelijkheid 
op kultureel gebied, zonder daar
voor enige bevoegdheid op ge
westelijk gebied in ruil te krijgen. 
Is dit politieke onvolwassenheid? 
Naïviteit? Franskiljonse slipdra-
gerij? 

Ondankbare 
Duitsers 

Nu zijn er radikale Vlamingen 
die, bij het horen van dit alles, be

ginnen te steigeren en gal te 
spuwen naar de „ondankbare" 
Duitsers, omdat die liever aan
pappen met hun verfransers dan 
met de Vlamingen, die hen 
daarentegen kunnen helpen be
schermen. 

~ Zulke houding miskent de po
litieke en groepspsychologische 
toestand in Duits België volledig. 

Het is juist, dat een demokratl-
sche meerderheid de kleurpartij-
en volgt, die ginder niets anders 

zijn dan afleggers van hun Waal
se partijbureaus. Maar men be
denke toch In welke wankele 
staatsburgerlijke toestand die 
mensen verkeren. 

Een op dit ogenblik 75-jarige 
Belgische Duitser heeft driemaal 
In zijn leven van zogenaamde 
„nationaliteit" moeten verande
ren. Hij is dus tenminste een
maal, de meesten In feite twee
maal, „fout" geweest. Kan men 
het hen erg kwalijk nemen dat zij 
moedeloos, bang of onverschillig 
geworden zijn tegenover alle po
litiek? Dat zij niets anders meer 
nastreven dan wat hulp in mate
riële moeilijkheden en dat zij 
hiervoor vanzelfsprekend ner
gens beter terecht kunnen dan 
bij de Waalsgezinde partijen" 
(met Duits uithangbord)? 

En toch. Nergens In België 
keren zoveel mensen de rug toe 
aan elke partij, nergens ligt het 
percentage der onthoudingen zo 
hoog (20 %) . En daar bovenop 
bestaat er een volksbewuste, 
„Duitsgezinde" (niet noodzake
lijk pro-Bundesrepubliek) oppo
sitie. Zij draagt de brave naam 
„Partei der deutschsprachigen 
Belgier" (PDB). 

Het zijn deze mensen die altijd 

\\ 

^^^E'S 
Zeskleur ige EVA-zelfklever 

16 volkerenvlaggen: één Europa 
In opdracht van de Europese Vrije Alliantie ontwierp het Vlaams Nationaal 

Boekenfonds een zeer zinnige 6-kleurige zelfklever (ovaal • 16 X 11 cm) die 
rond het Europese blauw en het VU-kenteken, 16 volkerenvlaggen met onze 
Vlaamse Leeuw verbindt Hij weze een weerspiegeling van de Unie der 
Volkeren, die zich — na 30 jaar Volksunie — traag maar zeker doorzet 

De EVA bundelt nu 18 demokrati-
sche, volksnationale en federale par
tijen; haar symbool — dat ± 36 
miljoen Europeeërs vertegenwoor
digt — vindt een sterke verspreiding 
in Vlaanderen. 

1. Vlaanderen: (6 miljoen) ver
deeld over de Belgische en Franse 
staat; behorend tot de Nederlandse 
gemeenschap. 

2. Baskenland: (2,2 miljJ verdeeld 
over de Franse en Spaanse staat, 
verbonden door de Pyreneeën. 

3. Friesland: (700.000) verdeeld 
over de Nederlandse, Duitse en 
Deense staat Nederland- 550.000 
Friezen. 

4. Ierland: (4,6 miljJ verdeeld over 

de Ierse Republiek (3 miljJ en Noord-
Ierland/Ulster (1,6 miljJ. 

5. Duits-Oost-België: C78.000) 
verdeeld over de Belgische provin
cies Luik en Luxemburg. 

6. Korsika: (220.000) eiland in de 
Middellandse Zee, horend tot de 
Franse staat 

7. Oksitanië: (11 miljJ verdeeld 
over de Franse en Italiaanse staat 

8. Elzas-Lotharingen: (2 milj.) de
partementen in de Franse staat 

9. Bretanje: (2,6 milj.) horend tot 
de Franse staat 

10. Wallonië: (3,4 miljJ horend tot 
de Belgische staat 

11. Schotland: (5 miljJ horend tot 
de Britse staat 

12. Val d'Aosta: (115.000) auto
nome provincie van de Italiaanse 
staat 

13. Wales: (2,8 miljJ horend tot de 
Britse staat 

14. Katalonië: (6 miljJ verdeeld 
over de Franse en Spaanse staat -f-
de Balearen, Andorra, Sardinië. 

15. Tirol: (900.000) verdeefcl over 
de Oostenrijkse en Italiaanse staat 

16. Sardinië: (1,5 miljJ autonoom 
bestuurd eiland in de Middellanse 
Zee, horend tot de Italiaanse staat 

Hoe bestellen: 
40 fr. per stuk. 
30fr./st vanaf 100 eksemplaren. 
32fr./st vanaf 50 eksemplaren. 

Bestellingen door storting op re
keningnummer 979-4594230-24 van 
het Vlaams Nationaal Boeken
fonds, Warotstraat 26 te 3009 Wlnk-
sele. 

Willy Kuijpers, kamerlid 

geklaagd hebben over achteruit
stelling en verfransing, niet die 
meerderheid. Het zijn dezelfden, 
die dankbaar hulp kregen van 
Wim Jorissen zaliger en van an
deren die we om bestwil liever 
nog niet vernoemen. Zij zijn wel 
degelijk „Flamenfreundlich" maar 
met niet meer dan 30 %. Een 
politieke koehandel heeft hen, 
als tweede grootste partij, uit 
hun „Executieve" gesloten. 

Deze uitsluiting was de prijs 
die de Waalse socialisten eisten 
in ruil voor het stemmen van de 
manke autonomie-wet De beate 
overeenkomst van de „Duitstali-
gen" met de „Franse" Executieve 
zou er, met de PDB erbij hoogst
waarschijnlijk nooit gekomen 
zijn. 

Medeplichtige 
Vlamingen? 

Er is meer. Wie heeft deze 
Duitsers meer dan ééns aan de 
Walen uitgeleverd? De Vlamin
gen! Zo voelen ook PDB-ers het 
aan, zo zeggen zij het ook. „De 
Vlamingen" hebben nooit van de 
hun geboden kans gebruik ge
maakt om de Belgische Duitsers 
in het raam van de grondwet een 
ruimere plaats te gunnen: een 
provincie-statuut, onder cen
traal-Belgische voogdij bv. 

Herhaaldelijk hebben VU-
woordvoerders dit inderdaad 
zelf aangeklaagd. De PDB doet 
er even verkeerd aan, van een 
„Vlaamse uitlevering" te gewa
gen als sommige Vlamingen van 
„ondankbare Duitsers". 

Vooreerst vergt het al veel 
moed, om als Vlamingen in Bel
gië voor de volksnationale rech
ten van Duitsers op te komen. 
Hebben ze daar in Oost-Belgié 
wel begrip genoeg voor, hoe
zeer de Vlaamse beweging, zelfs 
bij het eigen volk, door de ver
denking van duitsgezindheid 
(erfstuk van twee kollaboratie-
avonturen) gehandicapt werd en 
wordt? 

Ten tweede is ook bij de Vla
mingen de meerderheid minder 
geïnteresseerd in de volksnatio
nale problematiek dan in ideolo
gie en vooral in de verdediging 
van sociaal-ekonomische belan
gen. 

De nationalistische minder
heid bedraagt in Vlaanderen 
geen 30 %, zoals In het Duitse 
gebied, doch slechts 20 %. Al
leen van hen kan begrip en inzet 
verwacht worden, zoals alleen 
bij die 30 % waardering bestaat 
voor de hulp die de VU inder
daad in de loop der jaren volhar
dend heeft geboden. Van weers
zijden dient men echter te besef
fen dat het om minderheden 
gaat 

Weliswaar zijn het in de beide 
gevallen drijvende minderheden. 
Zij hebben elk in hun gebied 
geschiedenis gemaakt Of
schoon de VU nooit één van 
haar talrijke desbetreffende 
wetsvoorstellen en amendemen
ten door de Belgische meerder
heid kon doen aannemen, is zij 
het toch geweest die de geesten 
rijp heeft gemaakt voor het het 
verlenen van enig zelfbestuur 
aan de Duitsers. Zulk zelfbe
stuur is trouwens het onvermij
delijk gevolg gebleken van de 
hele staatsvorming. 

En wie anders heeft de Belgi
sche unitaire staat tot deze her
vorming gedwongen dan de 
Vlaamse Beweging? 

Karel Jansegers 

(1) „Hoeveel Duits zelfbestuur bin
nen Waals Gewest?" In WIJ van 
16 februari 1984. 
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België ontstond in 
1830 als eentalig-
Franse staat, met een 
meerderheid van 
fransonkundige in
woners. 

— Volgens de eerste 
volkstelling (1846) 
waren er op de 
4.337.196 inwoners 
2.471.248 die uitslui
tend Vlaams kenden. 
Op de 380 centrale 
ambtenaren waren er 
slechts 22 Vlamin-

r ^ ^ gen. 
• ^ % Gedurende tiental-
^ ^ ^ ^ len jaren kon de 

^ ^ ^ Vlaamse Beweging 
tegen deze toestand niet op-
tornen, doodeenvoudig om
dat de rijken, dus in Vlaan
deren de franskiljons, poli
tiek bevoordeeld waren. 

België 
na 1830 

Tot in 1893 bestond het 
cijnskiesstelsel zonder 
kiesplicht Alleen zij, die een 
bepaalde cijns (belasting) 
betaalden, mochten kiezen. 

In 1830 waren er 46.000 
kiezers. 

Door lateVe verlagingen 
van de cijnsdrempel waren 
in 1892 nog altijd de 136.000 
rijksten in het land stemge
rechtigd. 

In 1893 werd dan het Al 
gemeen Meervoudig Stem
recht ingevoerd: „één man, 
één stem", met bijgevoegde 
stemmen voor de meer dan 
35-jarigen die voldoende 
welgesteld waren, of mid
delbaar of hoger onderwijs 
(uiteraard in het Frans) had
den genoten. 

Het Algemeen Meervou
dig Stemrecht maakte het 
parlement niet meteen de-
mokratischer. Nog jaren 
lang bleven de gekozenen 
van het cijnsstelsel hun ze
tels bezetten. 

En dan was er nog de 
Senaat; om als senator te 
kunnen worden verkozen 
moest men (tot vóór 1919) 
tot de 1.500 rijksten van het 
land behoren. 

Het was slechts in 1919 
dat het Algemeen Enkelvou
dig kiesrecht ingevoerd 
werd (voor mannen alleen). 

Het duurde dan ook tot na 
Wereldoorlog I dat, mede 
gesteund op frontbeweging 
en aktivisme, de Vlaamse 
Beweging een politieke 
macht werd. 

'\n de volgende aflevering van 
Terugblik vertelt Maurits van 
Haegendoren waarom de eerste 
flaminganten letterkundigen wa
ren. „Schrijven voor Vlaande
ren". 

UTDEIKIPOTl 
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Zaterdag 9 juni 
• BRT 1 - 16.00 
Aan de Riviera, film 
• BRT 1 - 18.00 
Tijl Uilenspiegel, jeugdserie 
• BRT 1 - 18.55 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
De levende planeet, nieuv\/e dok. 
reeks 
• BRT 1 - 21.15 
Terloops 
• BRT 1 - 22.00 
Kleine zus, tv-filnri 
• BRT 2 - 14.00 
Tennis uit Roland-Garros, reportage 
• Ned. 1 - 19.02 
De wilde olifanten van Afrika, dok. 
• Ned. 1 - 20.28 
Tros TV-land, mode-show 
• Ned. 1 - 21.15 
Falcon crest, serie 
• Ned. 1 - 22.05 
Tros aktua/Tros sport 
• Ned. 1 - 22.40 
Het derde oog, over helderziendheid 
• Ned 1 - 23.30 
White heat, film 
• Ned. 2 - 19.35 
Tulsa in Texas, show 
• Ned. 2 - 20.20 
Silk Stockings, musical 

Zondag 10 juni 
• BRT 1 - 17.00 
Avontureneiland, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.55 
Indonesië, driedelige dok 
• BRT 1 - 20.35 
De terugkeer van Martin Guerre, 
film 
• BRT 1 - 22.30 
Over fotografen, dok. reeks over 
fotografie 
• Ned. 1 - 20.10 
Panoramiek 
• Ned. 1 - 20.45 
Ja, natuurlijk - extra 
• Ned. 1 -21.40 
De heuvels spreken, dok over 
Rwanda 
• Ned. 2 - 20.10 
Dynastie, serie 
• Ned. 2-21.00 
Superbowl, over American Football 
• Ned. 2 -2125 
Today's FBI, nieuwe serie 

Maandag 11 juni 
• BRT 1 - 15.00 
Woodstock, musical 
• BRT 1 - 18.05 
Kameleon, jeugdprog. 
• BRT 1 - 19.10 
Hongaarse folklore, dok. 
• BRT 1 - 20.15 
De herberg in 't misverstand 
TV-spel 
• BRT 1 - 21.15 
Benny Hill, om te lachen 
• BRT 1 - 21 45 
Schaduwtijd, toneel 
• Ned. 1 - 20.18 
De grote race, film 
• Ned. 2 - 19.12 
Camelot, musical 
• Ned. 2 - 21.40 
Sport op maandag 

Tony Curtis en Natalie Wood in de dolkomische prent „De Grote Race" 
van Blake Edwards. (Maandag 11 juni om 20 u. 18 op Ned IJ 

• RTB 1 - 20.30 
Exterieur nuit, film en debat over de 
dag voor de nacht 

Dinsdag 12 juni 
• BRT 1 - 18.45 
Abraham Lincoln en Malcolm, dok. 
• BRT 1 - 19.10 
Mr. Smith, nieuwe serie 
• BRT 1 - 2015 
De Volksunie aan het woord over 
Europa 
• BRT 1 - 20.20 
Condo, serie 
• BRT 1 - 20.45 
De blauwe planeet, dok. 
• BRT 1 -21.35 
Première-magazine 
• BRT 2 - 16.30 
De paus in Zwitserland, reportage 
• BRT 2 - 20.10 
Frankrijk—Denemarken, voetbal 
• Ned. 1 - 20.28 
Flic story, film 
• Ned. 1 - 22.21 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 23.01 
Nicholas Nickleby, nieuwe reeks 
• Ned. 2 - 19.30 
Het oerwoud van Sri Lanka, dok. 
• Ned. 2 - 2020 
Studio sport extra - voetbal 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 
13 juni 
• BRT 1 - 2020 
Grappen voor h^t goede doel, show 
• BRT 1 - 21.05 
Pluk de dag, serie 
• BRT1 -21.30 
Wie schrijft die blijft 
• BRT 1 - 2220 
Hooikoorts, info-dok. 
• Ned. 1 - 1620 
De blufkwis, laatste afl. 
• Ned. 1 - 17.10 
Windsurfen in het koper, dok. 
• Ned. 1 - 20.33 
She dances alone, film 
• Ned. 1 - 21.55 
Het claxon geluidfestival 
• Ned. 2 - 19.12 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2 - 2020 
Studio sport extra - voetbal 

• Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 
14 juni 
• BRT 1 - 18.05 
Benji in Griekenland, jeugdfilm 
• BRT 1 - 19.25 
Anjou-wijnen, kooktip 
• BRT 1 - 2020 
Isaura, nieuwe serie 
• BRT 1 - 20.50 
Panorama 
• BRT 1 - 21.40 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 17.00 
West-Duitsland—Portugal, voetbal 
• BRT 2 - 20.10 
Roemenië—Spanje, voetbal 
• Ned. 1 - 16.50 
De kleine roofvogels, dok. 
• Ned. 1 - 18.55 
Jack Holborn, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Blokletters, kwis 
• Ned. 1 -21.00 
Dallas, serie 
• Ned. 1 - 21.50 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 2230 
Wie betaalt de veerman, serie 
• Ned. 2 - 19.45 
Verkiezingen Europees Parlement, 
de eerste stemmingen 

Vrijdag 15 juni 
• BRT 1 - 18.25 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 20.20 
Konfrontatie, debat over Europa 
• BRT 1 -21.00 
De Europeanen, film 
• BRT 1 - 22.45 
Première 
• Ned. 1 - 1920 
Vluchtelingeneiland, serie 
• Ned. 1 - 2028 
KRO in_ Breda, show 
• Ned. 1 - 23.25 
Als 't een man is, hang op; film 
• Ned. 2 - 19.12 
De kinderen uit de Bergen, jeugd
film 
• Ned. 2 - 20.44 
Willem Ruis Lotto show 
• Ned. 2 - 22.45 
Jouw beurt, info 
• Ned. 2 - 2325 
Haagse bluf 

Een film 
per dag 

Zaterdag 9 juni 
Grappige muzikale film met 

Danny Kaye in de dubbelrol van 
variété-artiest en Franse oor
logsheld... (BRT 1, om 17u. 30). 

Zondag 10 juni 
De terugkeer van Martin Guer
re 

Franse historiscfie film van 
Daniel Vigne uit 1982, met o.a. 
Gérard Depardieu, Stéphane 
Pean, Nathalie Baye, e.a. 

Midden XVIe eeuw, in een 
Frans dorpje. Twee jonge men
sen van rijke ouders, worden uit 
financiële overwegingen in het 
huwelijk geduwd. Martin is pas 
dertien en Bertrande heeft onge
veer dezelfde leeftijd. Na enkele 
jaren raakt Bertrande zwanger. 
Maar Martin voelt zich niet goed 
in de opgedrongen situatie. Hij is 
zwaarmoedig en verwaarloost 
zijn huisgezin. Wanneer hij door 
zijn vader van diefstal beschul-
didg wordt, verlaat hij het dorp 
en zijn familie. Bertrande voedt 
haar zoontje op en hoopt op 
Martins terugkeer. En waarlijk. 
Acht jaar later komt Martin te
rug: een totaal veranderde man. 
Betrande is gelukkig. Maar is dit 
wel de echte Martin?... (BRT 1, 
om 20 u. 35). 

Maandag 11 juni 
De grote race 

Dolle Amerikaanse klucht uit 
1965. De ruim tweeëneenhalf 
uur durende film behandelt de 
opwindende geschiedenis van 
een autorally uit 1908. (Ned. 1 
om 20 u. 18). 
Camelot 

Amerikaanse tv-registratie 
van een voorstelling in de Winter 
Garden op Broadway van de 
bekende legende van „Koning 
Arthur en de Ridders van de 
Tafelronde". (Ned. 1 om 19 u. 12). 

Dinsdag 12 juni 
Flic story 

Frans/Italiaanse film uit 1975 
naar de gelijknamige memoires 
van politie-inspekteur Roger 
Borniche. Met o.a. Alain Delon 
en Jean-Louis Trintignant. Verfil
ming van één van de meest 
opwindende ervaringen van Ro
ger Borniche, een Parijse inspek-
teur bij de Süreté Nationale. Het 
is het relaas van zijn jacht op een 
beruchte gangster, Emile Buis-
son, die in 1947 uit de gevange
nis ontsnapte en nog dezelfde 
dag wraak nam op een vroegere 
medeplichtige die hem bij de 
politie had aangebracht- (Ned. 1 
om 20 u. 28). 

Woensdag 13 juni 
She dances alone 

Oostenrijkse dokumentaire 
film over de legendarische Rus
sische danser Vaslav Nijinski, 
met Kyra Nijinski (zijrv dochter), 
Max von Sydow. (Ned. 1 om 
20 u. 30). 

Donderdag 14 juni 
For the love of Benji 

Jeugdfilm uit 1977. Vervolg op 
de suksesvolle film „Benji" waar
in een verlaten hond de hoofdrol 
speelt. (BRT 1 om 18u. 05). 

Serafino 

Italiaanse satire uit 1968. Sera
fino, een herder, leidt een geluk
kig, ongebonden leventje. Wan
neer hij opgeroepen wordt voor 
zijn legerdienst, komt men er 
daar vlug achter dat Serafino 
niet geschikt is voor de leger
dienst en hij wordt naar zijn dorp 
teruggestuurd Hier is ondertus
sen een en ander veranderd. 
Vooral zijn nichtje Lidia die hij 
nog maar nauwelijks herkent... 
(RTBF 1 om 20 u. 45). 

Vrijdag 15 juni 
De Europeanen 

Amerikaanse film uit 1979. Een 
broer en een zus, afstammelin
gen van een verarmde adellijke 
familie vertrekken naar Amerika 
om daar geluk en fortuin te vin
den. In het puriteinse midden 
waarin zij terecht komen ver
wekken zij nogal opschudding 
en maken zij stukken die niet 
meer te lijmen blijken. Uiteinde
lijk moeten zij de aftocht blazen 
en moeten zij armer dan ooit 
naar Europa terugkeren... (BRT 1 
om 21 u. 20). 

Nieuw op 
het scherm 

De levende pla
neet 

Zaterdag 9 juni start BRT 1 
de wetenschappelijke B B O 
reeks „The living planet". Deze 
eerste aflevering gaat over de 
opbouw van de aarde, over de 
geweldige krachten die de aarde 
hebben gevormd tot wat ze nu 
is... 

Het derde oog 
In deze reeks (3de afl.) waarin 

helderziendheid behandeld 
wordt, heeft Kitty Knappert een 
gesprek met de arts/yoga-tera-
peut/homeopaat/akupunkturist 
Rama Polderman. (Ned. 1, zat 9 
juni om 22 u. 40.) 

Schaduwtijd, 
lege tijd 

„Schaduwtijd" is een doku-
mentair tv-spel over het dage
lijks leven, van jongeren in hun 
„schaduwtijd", de tijd tussen af
studeren en legerdienst, huwe
lijk, verdere studie, een baan óf 
stempelen... (BRT 1, maandag 11 
juni om 21 u. 45). 

Echte aap 
in de politiek 

„Mr. Smith" is een Amerikaan
se comedy-reeks voor de jeugd 
over de belevenissen van een 
superintelligente aap die in het 
politieke milieu van Washington 
terechtkomt. Eerste aflevering: 
dinsdag 12 juni op BRT 1. 
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^/\/èien 
Reeds jaren zet het Nationaal Centrum Culturele 

Animatie (NCCA) zich in voor al wat zich in Vlaande
ren bezighoudt met het „betere" (Nederlandstalige) 
lied: chanson, volksmuziek, folksong, kabaret... 

HET NCCA heeft nu de 
idee opgevat om deze 
groepen te bundelen in 

een zgn. „federatie" en om van 
daaruit diverse aktivitelten en 
vormen van dienstverlening op 
te zetten. Een en ander is nog in 
een embryonaal stadium, maar 
toch zijn er reeds een 15-tal lied
en kabaretgroepen toegetreden 
tot deze „Vlaamse Federatie van 
Lied- en Kabaretgroepen" (voor
lopige benaming). 

Wie kan aansluiten? Alle lied-
• en kabaretgroepen die werken 
op een niet-professionele basis 
en bestaan uit ten minste 3 le
den. (Waarom duo's niet is ons 
een raadsel?). Vanuit de federa
tie zou aan de aangesloten groe
pen het volgende geboden wor
den: juridisch en technisch ad
vies; belangenbehartiging to.v. 
RSZ, SABAM e.d.; advies van 
beroepsmensen i.v.m. podiatech-
nieken (stemtechniek, tekst-

Een bom die gebou
wen spaart en alle le
ven doodt is vast en 
zeker bedacht door 
een Nederlandse ar-
chitekL 

Toon Verhoeven 

schrijven, leren spelen van be
paalde instrumenten, regie...) en 
dit via kursussen, studiedagen, 
workshops e.d.; het ter beschik
king stellen van dokumentatie 
i.v.m. repertoirekeuze (het 
NCCA beschikt zelf over plusmi
nus 750 Nederlandstalige elpees 
met chansons, volksmuziek, ka-
baret 275 tekstboeken, brochu
res e.d.). 

De reeds aangesloten groe
pen formuleerden eveneens een 
aantal suggesties voor de wer
king van de Federatie: samen
stellen van een videotape waar 
de leden van de federatie zich 
aan een publiek kunnen voor
stellen en die ontleend zou kun
nen worden door organizatoren; 
organizatie van een festival of 
kabaret- en liedjesmarkt; be
middeling bij het zoeken naar 
platenfirma's, studio's, muziekuit
geverijen, tekstschrijvers, kom-
ponisten, arrangeurs, studiomu
zikanten, producers, drukkers, 
fotografen, technici, instrumen
tenbouwers e.d.; promotie (ook 
naar Nederland toe), organizatie 
van toernees e.d. 

Lied- en/of kabaretgroepen 
die wensen aan te sluiten bij de 
Vlaamse Federatie van Lied- en 
Kabaretgroepen kunnen een 
toetredingsforrnulier en uitge
breide inlichtingen bekomen bij: 
NCCA vzw, Herentalsstraat 59 
te 2300 Turnhout, tel. 
014-41.96.90. 

Jenever laat zijn ware smaak voller proeven als er 
een hartig hapje in de buurt is. Tal van handigheidjes 
kunnen daarbij uit de keukenmouw geschud. 
Vandaag één voorbeeld. 

VAN een stevig stuk ge
rookt of gekookt spek 
snijdt men langwerpige 

repen, zo'n vijf tot zeven centi
meter lang en één centimeter 
dik. Men rolt het staafje in papri
kapoeder, laat het vurige goedje 
er rijkelijk intrekken en dient op 
bij kelkje heerlijke jenever van 
eigen bodem. 

Maar het gebruik van jenever 
hoeft niet altijd om de dorst te 
lessen. 

Nee, de jenever is onder de 
vorm van zijn bes een welgeko-
men middel tegen tal van licha
melijke ongemakken. 

Men zal dan de gedroogde 
rijpe bessen in een tee mengen 
of langzaam kauwen. 

Beginnen met vier per dag en 
zo tot 15 per dag opklimmen, om 
dan weer te verminderen tot 
vier. Zo'n kuur helpt de vuile 

stoffen en slijmen afvoeren, kuist 
de maag en behoedt tegen het 
kouvatten. 

Een afkooksel van de bessen 
met honing opgewerkt werkt 
bloedzuiverend en als wrijfmid-
del — maar dan zonder honing 
— tegen reuma. 

Wie jenever te veel als dorst-
lesser beschouvrt zal de volgen
de morgen de klassieke kater 
ontmoeten. Maar niets gevreesd 
wanneer hij de raad van Nico-
laas Wijnberg (wat een naam!) 
opvolgt. De Amsterdamse eet
kunstenaar raadt tegen het mor
genbeest een „Morning Glory" 
aan. Zo'n brouwsel bestaat uit 1 
eiwit, 3 ijsblokjes, 1 lepel poeder
suiker, sap van 1 citroen, 1 glas 
whisky (jawel!), 1 scheut Pernod 
(jawel!) en sodawater. Deze ver
zameling goed mixen en je bent 
er weer (eens) bovenop! 

^nihoudsn 
Het is nu het negende jaar dat op Pinkstermaan

dag in de oude kerk van Wulveringem-Beauvoorde 
een belangrijk orgelkoncert plaatsheeft. Befaamde 
organisten en muziekensembles zijn er voorbij-
gekomen. 

De tweede muzikant is Eric 
Dequeker. Deze kreeg als be
kroning van zijn eindeksamen de 
hooggewaardeerde „Foch"-me-
daille. Nu is hij solist aan het 
Collegium Instrumentale Brugen-
se. 

Ook hij treedt geregeld op als 
solist met orkest of in kamermu-
ziekverband bij de BRT. 

Op het repertorium van dit 
belangrijke koncert lezen wij on
der meer werk van J.S. Bach, 
Handel, Claude Debussy, Flor 
Peeters, Edgar Tinel, Cesar 
Franck, Herman Roelstraete. 

MEN kan zich afvragen 
hoe dit komt. Het ant
woord is eenvoudig: 

in een aloude geklasseerde kerk 
staat één van de beste orgels 
van de streek. Het gaat om een 
rococo-orgel uit de 18de eeuw. 
Merkwaardig instrument dat 
twee klavieren bezit, twintig re
gisters en daarnaast nog een 
zogenaamde „nachtegaalsfluit". 
Enkele jaren geleden werd dit 
orgel precies omwille van zijn 
zeldzame klankrijkdom in zijn 
oorspronkelijke vorm gerestau
reerd. 

De organist die op Pinkster
maandag 11 juni om 16 u. aan de 
beurt is, heet Chris Dubois, 
hoofdleraar orgel aan het Lem-
mensinstituut te Leuven. Zijn 
vele opnamen voor de BRT om
vatten een grote bloemlezing 
van werk van gekende kompo-
nisten, waaronder Edgar Tinel, 
Jaak-Nic. Lemmens, Flor Pee
ters, Herman Roelstraete en Vic 
Legley. 

De godsdienst belooft 
de gelovigen een villa 
In de hemel zonder 
hen het juiste adres te 
geven. 

Aleksander 
Swietochowski 

Siet boe de biekens nyver spaeren, 
den zeem in desen fraeyen corf bewaeren. 
So doet den Vlaeminck, maer syn raet 
wordt leeggesooghen door den rooverstaet. 

(/teetpelen. 
Tientallen WIJ-lezers vonden de 

korrekte oplossing van „Meespe
len (34)': de Oostendse expressio
nist James Ensor. Dit verblijdt ons 
uiteraard. Maar het dwingt ons ook 
de opgave iets moeilijker te maken. 
De échte speurders zullen hierdoor 
hun kansen verhogen. Onze be
perkte financiële middelen laten 
ons immers slechts toe per opgave 
slechts één inzender gelukkig te 
maken. Deze week gaat ons boe
kenpakket naar Hilde Vanden Bus-
sche, Sinl-Elooistraat 115 te 8040 
Ruddervoorde. 

Geen nood: hieronder volgt een 
nieuwe puzzel. Wie meent de oplos
sing te kennen stuurt zijn antwoord 
naar WIJ, „Meespelen (36)', Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel Vóór 
18 juni weliswaar 

DE man die wij zoeken 
werd geboren in Gent in 
het midden van de vori

ge eeuw. Hij was ingenieur van 
Bruggen en Wegen, hoogleraar 
te Leuven en katoliek politikus. 
Hij stelde zich tot levensdoel de 

liberale samenleving te vervan
gen door een kristelijk-paterna
listische staatsstruktuur naar 
middeleeuws model, aangepast 
aan de eigentijdse omstandighe
den, maar berustend op be
roeps- en politiek korporatisme. 

Hij stichtte in 1878 de „Gilde 
van Ambachten en Neringen" te 
Leuven, die zowel patroons als 
arbeiders groepeerde, en een 
eerste poging was om het be-
roepskorporatisme te verwezen
lijken. In 1891 richtte hij met A. 
Verhaegen en priester Pettier de 
„Belgische Volksbond" op, die 
als officieel organisme van de 
kristen-demokratie tot 1914 een 
belangrijke rol speelde in de poli
tieke en sociale geschiedenis 
van België. In 1890 was hij met 
Schollaert en priester Mellaerts, 
medestichter van de „Belgische 
Boerenbond". 

Als tegenstander van de 
evenredige vertegenwoordiging 
nam hij in 1895 ontslag als voor
zitter van de Volksbond. Van 

1889 tot 1925 was hij volksverte
genwoordiger voor het arrondis
sement Tongeren-Maaseik. Hij 
was achtereenvolgens minister 
van Spoorwegen, Post en Tele
graaf en van Landbouw en 
Openbare Werken. 

Als Vlaamsgezinde ijverde hij 
vooral voor de vernederlandsing 
van het vrij onderwijs en kantte 
hij zich zelfs tegen het episko-
paat Op het eerste kongres (au
gustus 1893) van de „Vlaamsche 
Katholieke Landsbond" waarvan 
hij voorzitter was, werd zijn mo
tie aangenomen: een Vlaamse 
katolieke partij wordt gesticht 
die volgens plaatselijke omstan
digheden zal handelen om'haar 
eigen programma en kandidaten 
te doen zegevieren. 

Zijn oogmerk, het tot stand 
brengen van een alliantie tussen 
flaminganten en kristen-demo-
kraten, bereikte hij niet Tijdens 
de oorlog kwam hij op voor de 
belangen van de Vlaamse solda
ten, doch na 1918 verzette hij 
zich niet alleen tegen de Front
partij, maar remde hij soms zelfs 
het minimumprogramma van 
Van Cauwelaert af, om de val 
van de katolieke regeringen over 
Vlaamse vraagstukken te verhin
deren. 

Wie zoeken wij? 
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Volksfeesten bij de vleet 

Juni, 
feestmaand in 
het IVIaasland 

De periode van de volksfeesten, 't allen kante in 
Vlaanderen, is weer aangebroken. Dit keer zetten we 
de schijnwerper op Limburg, en meer bepaald op 
een reeks merkwaardige eendagtrips die deze 
maand in het Maasland wenken. Een bezoekje aan 
Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, Dilsen, Zolder én 
Hasselt kan inderdaad in de komende weken een 
prettige familie-uitstap worden. 

K INROOI (gelegen in de 
Noordoosthoek van 
Limburg) komt deze 

maand meer dan eens in de 
toeristische aktualiteit Van 9 tot 
en met 11 juni viert de Sint-
Martinusschutterij uit Kessenich 
haar vierde eeuwifeest Eind van 
de maand, op 30 juni en 1 juli, zijn 
er voor de vijfde keer Molen-
feesten rond de gerestaureerde 
Lemmensmolen. 

De bloeitijd van de schutterij 
St-Martinus duurde tot aan de 
Franse Revolutie. 

Er v\/aren enorme problemen 
tijdens de Franse bezetting en 
het Hollands bewind. Maar in 
1864 nam de gilde deel aan de 
viering van Jan en Hubert Van 
Eyck in Maaseik, in aanwezig
heid trouwens van koning Leo
pold I. 

Het vierde eeuwfeest van 
deze schutterij wordt dit keer 
met pracht en praal gevierd. 

Malbroek 

De Molenfeesten sluiten het 
feestgebeuren in Kinrooi op het 
einde van de maand glansrijk af. 

In Maaseik is er, op initiatief 
van de VVV, een merkwaardige 
tentoonstelling over Oud Maas
eik, de kerktorenhanen, enzo-
meer. In de gerestaureerde 
stadshall op de Markt. 

Geschikte momenten om hier 
even binnen te wippen zijn allicht 
9, 10 en 11 juni, bij gelegenheid 
van de internationaal gekende 
rommel-, bio- en kinderspeel-
goedmarkt. 

Of nog, bij gelegenheid van de 
Malbroekverbranding op 21 juni. 
De Maaseiker bevolking stak na 
de vrede van Utrecht (1713) 
vreugdevuren aan en koelde 
haar wraakgevoelens door het 
verbranden van een strooien 
pop, die de gevreesde hertog 
van Marlborough (Malbroek) 
voorstelde. 

Dilsen is een bekend paradijs 
(met 4.000 hektare groen) voor 
de wandelaars. Er zijn met min
der dan negen degelijk beweg-
wijzerde wandelwegen die van

op drie verschillende parkeer
plaatsen vertrekken. De vlakke 
wegen zijn ook uiterst geschikt 
voor fietstochten. 

20jaar 
Hengelhoef 

Een uitgebreid festijn Limburgse folklorefestivals neemt een aanvang, op 23 juni, in Zolder. (Foto-. Limburgs 
Verbond voor Toerisme) 

Ook liefhebbers van water
sport komen aan hun trekken; 
zowel op het grondgebied van 

Dilsen zelf — onder andere in de 
kanaalkom te Lanklaar — als in 
de nabijgelegen watersportcen
tra „De Spanjaard" te Ophoven 
en de „Heerenlaak" te Maaseik. 

Het welbekende domein Hen
gelhoef bestaat twintig jaar. Het 
vakantiedorp en de camping ge
nieten steeds meer internationa
le belangstelling. Het domein om
vat een 300 hektare groot na
tuurgebied, met een rekreatie-
park, een grote speeltuin en een 
mooie strandvijver. De camping 

kan honderd kleine groepen her
bergen. De sportmogelijkheden 
in openlucht zijn enorm uitge
breid. Er zijn ook verschillende 
zwembaden, waaronder kinder
badjes; alles omzoomd met een 
grote „ligweide". Ook een recen
telijk aangelegde fit-o-meter, drie 
wandelpaden, enz... 

Er is een „bijen- en schapen
farm", dierenparken, een boska-
pel, een kasteelvilla-, en, een 
nieuwe „Hengelhoef-Express". 
Op 29 en 30 juni is er hier een 
opendeurdag. 

Vader was hoofdonderwijzer en moeder deed het 
huishouden, met liefst 11 kinderen, waarvan ik het 
zesde was. 

De foto is genomen toen ik in het tweede 
studiejaar te Dentergem zat Wij zaten toen met 
twee klassen samen. Na dit schooljaar werd ik 
echter, helemaal alleen, naar Veurne-Ambacht ge
stuurd. Tengevolge van de oorlogsperikelen. Bij een 
vriend-landbouwer van pa. 

In Gijverinkhove was er zelfs maar één meester 
voor acht klassen. Als kind hield ik van elk vak, maar 
het liefste deed ik talen. Veel liever dan wiskunde. Ik 
was trouwens niet de braafste van de groep. Wat 

me altijd heel erg tx^eide waren de verhalen die de 
meester vertelde, zoals „Pieter de Pensejager" of 
„De bende van Baeckelant". Ik las zelf ook veel 
Vooral de boeken van de protestantse auteur 
Abraham Hans en de „Vlaamse Filmpjes". In Gijve
rinkhove moesten wij ook werken in de moestuin 
rond het schoolgebouvAje, een soort praktijklessen 
avant-la-lettre. 

Dit Westhoek-dorpje was biezonder gesloten en 
de eenzaamheid viel me dikwijls zwaar Zeker in oor
logstijd; elke boerderij bestond als het ware op zich
zelf Maar 's avonds waren er dan die heerlijke mo
menten rond de Leuvense stoof toen de mensen 
aan 't vertellen gingen. Urenlang. 

Van de oorlog herinner ik me nog goed dat moe
der aanvankelijk weigerde te vluchten, alhoewel 
Dentergem volop in de Leieslag lag, op amper 2 km 
van een belangrijke brug over die rivier Tot op een 
avond twee vluchtende soldaten zegden dat nie
mand ons nog zou kunnen helpen. Ook wij sloegen 
toen op de vlucht: dwars door het slagveld, langs-
heen de artillerie en terwijl Duitse vliegtuigen boven 
ons hoofd scheerden. Langs Tielt — waar het 
stadhuis en de kerk in brand stonden — tot in Schui-
ferskapelle. De beelden van die vlucht blijven me al
tijd bij: vader die schrik had, de kinderkoets die om
viel, de honger... 

Vader was VNV-lid, reeds van vóór de oorlog. Na 
deze wereldbrand belandde hij in verschillende 
strafinrichtingen. Om de eindigen in Sint-Gillis, waar 
hij als vrijwilliger aan de zijde van de ter dood veroor
deelden stond. Op dat ogenblik hadden wij thuis 
geen enkel inkomen meer, zelfs geen kindergeld. Wij 
konden wel rekenen op de hulp van mede-getroffe
nen en naderhand op het karige loon van mijn oud
ste zuster-haarkapster... 

De brave leerling rechts op de eerste bank is Jef 
Maton (°1933, Dentergem), hoogleraar ekonomie 
en ondervoorzitter van de Volksunie. 

In Zolder is er op 23 en 24 juni 
het folklorefestival van Bovy. In 
afspraak met festival-organizato-
ren van Pietersheim, Alden Bie-
sen en Kelchterhoef. 

Uit het programma plukken 
we de boerenmarkt, volksspor
ten en volksspelen voor kinde
ren en avondlijk openluchtbal op 
zaterdag. 

De zondag dagen 65 deelne
mers op voor de markt van oude 
ambachten, wordt een wagen
spel opgevoerd, is er kartoenale, 
poppenkast en uitgebreide 
volksmuziek en -dans. Met oph 
tredens van „From Us to You", 
de Jachthoomkring St-Huber-
tus, het Limburgs Hoornensem
ble, de Oude Winterpijp, Tingel-
Tangel en diverse fanfares. 

De vereniging van amateur-
wijnmakers zal met stands aan
wezig zijn en er zijn diverse 
huifkartochten voorzien. Kortom, 

Pro-
Ver-

^ ^ l | Ë # Op het 
• • ^ 1 vinciaal 
^^^m V bond voor 
^ ^ ^ Toerisme in 

Limburg en bij de diverse WV» is 
sinds kort de „Groene Gids voor 
vakantie en vrije tijd in Limburg '84" 
verkrijgbaar. 30 fr. Een puike gids 
die veel opzoekingswerk bespaart 
PVTL, Domein Bokrijk, Genk. Tel. 
011-2229.58. 

een uitbundig volksfeest, dat 
weekeind in Zolder. 

Ook een bezoekje aan de 
kinderboerderij Kiewit in Hasselt 
is lekker meegenomen. Op 
17 juni wordt er een melwoor-
dendag georganizeerd. Dan heb
ben diverse demonstraties 
plaats (kaas-, boter- en yoghourt-
bereiding). Het publiek kan proe
ven en kopen. Voor kinderen is 
er animatie met o.m. poppenkast. 
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Van animals en tifosi... 

De 
kollektieve 
verdwazing 

„La passion des imbeciles remplit le monde", 
Bernanos heeft het geschreven en bij belangrijl<e 
voetbalwedstrijden wordt het telkens opnieuw be
wezen. Wat zich vorige week woensdag na afloop 
van AS Roma—Liverpool in de Romeinse hoofdstad 
moet hebben afgespeeld, laat zich gemakkelijk ra
den... 

DE voetbalklubs en de hen 
beschermende bonden 
hebben tegenover „het" 

verschijnsel een vaste gedrags
lijn aangenomen. Zij verzekeren 
de opvang binnen het stadion en 
bekommeren zich niet in het 
minst om wat daar buiten ge
beurt. Eens de dwazen de beton
nen kuip hebben verlaten, was
sen de voetbalvaderen hun han
den in onschuld. 

Niet verbaasd 
Deze opportunistische hou

ding wekt geen verbazing. Zij ligt 
helemaal in de lijn van de heden
daagse voetbalfilozofie en zij zal 
wel moeiteloos tegenover de of
ficiële instanties kunnen worden 
gerechtvaardigd. 

Gemakkelijkheidshalve is men 
het baldadig gedrag gaan katalo-
geren onder de rubnek: „gefrus
treerde rakties van werkloze jon
geren". Wij zullen de laatsten zijn 
om te beweren dat het ene 
helemaal niets met het andere te 
maken heeft maar tussen de 
„mogelijke" aanleiding en de 
„vaststelling van de feiten" ligt 
een afstand die wij onmogelijk 
kunnen overbruggen. Wij vragen 
ons af waarom de klubs, de 
bonden en de Uefa bepaalde 
supporters niet gewoon de toe
gang tot het stadion verbieden, 
waarom de overheid ze niet ver
plicht thuis te blijven. 

Animals 
en tifosi 

Voor de heenwedstrijd An-
derlecht—Tottenham verwittig
de de Londense klub haar tegen
stander van de overkomst van 
een horde „animals and pirates". 
Men wist dus wel degelijk welk 
vlees men in de kuip had. Kan 
men nog langer met de rechten 
van de mens en met het recht op 
bewegingsvrijheid schermen 
wanneer men vooraf weet dat 

deze geweldenaars hun gelief
koosde bezigheid eens op een 
ander aktieterrein zullen komen 
uitproberen? 

Wij kunnen inderdaad geen 
pasklare oplossing suggereren 
maar we wensen ons toch niet 
langer te verschuilen achter hol
le frazen over rechten en vrijhe
den wanneer de bevolking 
wordt blootgesteld aan „voor
spelbaar" geweld. 

Ook in Rome wist men vooraf 
dat het uit de hand kon en méér 
dan waarschijnlijk ook zou lopen. 
Fatale klap op de vuurpijl was 
dat de thuisploeg met de straf
schoppen de beker verloor. De 
voor éénmaal rustige Engelse 
supporters werden nu aangeval
len door de ontgoochelde tifosi... 

De gevolgen logen er niet om. 
Gekwetsten, aanhoudingen, ma
teriele schade. Het Franse blad 
„Le Figaro" legde daaromtrent 
een gepaste vinger in de wonde 
Zij verweet de Italiaanse media 
chauvinisme en opportunisme. 
De finale werd voorgesteld als 
een nationale prestigezaak De 
eer van land en volk stonden 
(nog maar eens) op het speL 

Opium? 
Soortgelijke lektuur wordt 

door een voetbalgek volk na
tuurlijk gegeten als zoete koek. 
Het commercieel sukses is zo 
gewaarborgd. 

Er zijn inderdaad landen waar 
de kollektieve verdwazing syste
matisch wordt aangemoedigd en 
bevorderd. Sport als opium voor 
het volk. Met alle gevolgen van-
dien. Toch treft ook de Uefa in 
deze schuld. Het gaat in deze tijd 
niet méér op finales te laten 
spelen in het thuisland van één 
der finalisten. Dat is om moeilijk
heden vragen. De klassieke ar
gumentatie — om organizatori-
sche reden moet de eindstrijd 
maanden vooraf aan een stad 
worden toegewezen — kan zo 
worden ontkracht Half novem
ber zijn jaarlijks de kwartfinales 
bekend. Dan kan men een stad 
of een land uitkiezen dat in be
doelde beker niet meer verte
genwoordigd is. Op de half lange 
termijn zal dat zeker niet tot 
disknminatie leiden want in het 
huidige voetbal „sneuvelen" de 
grote systematisch voortijdig. 

De helft van de problemen zou 
meteen van de baan zijn. Al 
begrijpen wij wel dat de Uefa 
verzot is op finales in uitverkoch
te reuzenstadions. Het hemdje 
blijft immers altijd nader dan het 
rokje. Het hemdje hangt nog 
altijd te drogen in het stadion, het 
rokje IS de zorg van de brave 
burger. 

Van Hongkong naar Antwerp 

De stoot van 
Arie Haan 

Wij zijn ervan overtuigd dat men zich in de 
Guimardstraat almaar minder gemakkelijk gaat voe
len. Is de kritiek om de begeleiding en de sanktione-
ring van het omkoopschandaal nog niet helemaal ge
luwd of... uit Antwerpen wordt gemeld dat de „Great 
Old" een manier heeft gevonden om Arie Haan als 
trainer te kontrakteren. 

W IJ vinden dit een kaak
slag in het gelaat van 
de gestrafte Stan

dard- en Waterscheispelers. 

Slimme Arie heeft zich In be
doelde kwestie vrij simpel aan 
„vervolging" onttrokken en bij 
onze Noorderburen werd daar
mee dan ook hartelijk gelachen. 

Maar dat Haan zijn gewezen en 
nu geschorste ploegmaats ook 
nog zou komen uitlachen (figuur
lijk dan) hadden we toch met 
durven vermoeden. 

Haan-Goethals 
Wij vragen ons ook af wat 

Antwerp bezielt nog maar eens 
in die pot te gaan roeren. Arie 
had toch minstens de straftijd 
van zijn vrienden kunnen uitzit
ten in het buitenland 

Wij willen niet zo ver gaan als 
die insiders die beweren dat 
Haan te allen tijde „het brein" van 
Raymond Goethals Is geweest 
maar wij zullen nooit geloven dat 
de lepe uit Winschoten in de 
onwetendheid verkeerde over 
de gewraakte handelingen. Het 
minste wat een zichzelf respek-
terende bond dan ook kan doen 
is Haan onmiddellijk ter verant
woording roepen en hem meten 
met de maat waarmee de oven-
ge betrokkenen een kostuum 
werd aangepast Zoniet wordt 
de klucht kompleet en we vinden 
het zo al erg genoeg-

Maar intussen moeten we wel 
vaststellen dat er in ons voetbal
wereldje straffe kost wordt op
gediend Men durft inderdaad 
alles Waarmee we nog met ge
zegd hebben dat Haan geen 
goede trainer zou zijn. Integen
deel zelfs We voorspellen hem 
zelfs een carrière aan de top. 
Maar in afwachting zou hij op 
zijn minst twaalf maanden ge
duld hebben mogen oefenen in 
het buitenland 

Tunnel in, 
tunnel uit 

JOGGEN is in. Een zichzelf 
respekterende gemeente of 

stad pakt in deze tijden fataal uit 
met een halve of een hele mara-
ton, met een volksloop of een 
massajogging. De wandelaars 
zi'jn, wellicht tijdelijk, naar de ach
tergrond verdrongen. De stra-
tenlopen regeren momenteel de 
massasport en hoeft het gezegd 
dat de „commerce" in al haar 
vormen dankbaar Inspeelt op dit 
tijdsverschijnsel? 

Vorige zondag liep)en ze met 
zo'n kleine twintigduizend door 
de hoofdstad. Tunnel in, tunnel 
uit Het gevoelen er bij te zijn, 
deel te nemen, werd door de 
deelnemers als zaligmakend be
schreven. Speciale, aangepaste 
uitrusting- shirtjes, trainings, sloe-
fen Grote sponsors op de affi
che. En een rolstoelatleet wiens 
wielen sneller draaien dan voe
ten van een getraind atleet ver
mogen. Een vreemde wereld die 
voer biedt voor psychologen, so
ciologen en dokters De sport is 
inderdaad een wezenlijk be
standdeel van de kuituur gewor
den Al wordt dit door de bele
rende ayatolla's slechts met vee) 
tegenzin toegegeven Maar te
gen feiten is gelukkig geen enke
le teorie opgewassen 
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„Film in Flanders" niet zo kwaad... 

Vlaamse film 
heeft eigen 
stand broodnodig 

De 37ste editie van het filmfestival van Cannes werd het festival van de „Road 
Movie", de zogenaamde trekkersfilm die 15 jaar na „Easy Rider" nog niets van 
zijn filmische aantrekkelijkheid heeft ingeboet Laureaat Wim Wenders polijstte 
voor „Paris, Texas" een heerlijk portret van een rusteloze zwerver, een zoeker 
naar wat hem in het leven het dierbaarst zou kunnen zijn. De kleine Gouden 
Palm bleek verrassend weggelegd voor de Frans-Belgische ko-produktie 
„Cheval de Fer" (IJzeren Paard) van Gerald Frydman en Pierre Levie, een kort 
animatiefilmpje over de ontstaansgeschiedenis van de kinematografie. Maar hoe 
verging het de Vlaamse film? 

terecht („de Illusionist") maar 
vonden enkele films terug in een 
niet onbelangrijke nevenmani-
festatie als „Un certain regard". 
Nederland moet zijn heil zoeken 
tijdens één vertoning op een 
overvolle „marché". Op de film-
markt van Miami (VS), waar 
„Film in Flanders" ook was, wa
ren er met minder dan 300 TV-
stations paraat om films in te 
slaan. Het aanbod Amerikaanse 
films volstaat al lang niet meer en 
dus dient het aantal gehaald 
door het aantrekken van films uit 
minder bekende filmlanden. En 
anderzijds kan de Vlaamse film 
een portie promotie best wel 
gebruiken. 

Resultaten 
Volgens Bert Podevijn recht

vaardigen alleen al de onmiddel
lijke resultaten de aanwezigheid 
van een aparte stand in Cannes. 
„Zware jongens" van Robbe de 
Hert werd aan Nederland ver
kocht; „De Leeuw van Vlaande
ren", „Zaman" en „De Potlood-
moorden" verkochten de video-
rechten voor Spanje en in de 
teaterrechten van „De Potlood-

VOOR de tweede opeen
volgende keer was de 
Vlaamse film in Cannes 

met een eigen stand op de inter
nationale filmmarkt prezent Al
les IS begonnen toen op het 
filmfestival van Berlijn begin 
1983 aangekondigd werd dat 
door de subsidie-inkrimping van 
de verantwoordelijke (nationale) 
ministers (voor Onderwijs) de 
promotiebus voor de Belgische 
ifilm (Unibel) moest afzien van 
haar aanwezigheid op bepaalde 
filmfestivals. 

„Film in Flanders" 
Om toch op één van de groot

ste filmbeurzen te kunnen zijn 
nam de minister voor Nederland
se Kuituur Poma het initiatief om 
met een pure Vlaamse stand in 
Cannes uit te pakken. De minis
ter redeneerde dat in het jaar dat 
de Vlaamse film meer centen 
werd toegeschoven d?ze film 
met afwezig kon blijven in Can
nes. Maar intussen had de alarm
bel ook op nationaal vlak geluid, 
kwamen de nationale ministers 
op het allerlaatste ogenblik toch 
nog met de nodige subsidies 
over de brug zodat Umbel in 
Cannes haar oude, vertrouwde 
en strategische plaats toch nog 
kon opeisen. Voor een buiten
staander was dat een brok kol
der. Een land dat nauwelijks een 
10-tal films per jaar maakt bleek 
twee promotiestands nodig te 
hebben.. 

Verwachtte dus iedereen dat 
„Film in Flanders" een éénmalig 
initiatief zou zijn, in de kelders 
van de paleisbunker viel dit jaar 
de grasgroene piramide annex 
bar (het zou anders geen Vlaam-

Meest in het oog springende Vlaamse film op de filmmarkt te Cannes was „Brussels by night', van 
Marc Didden 

se stand zijn) weer op. Blijkbaar 
heeft het Belgische voorbeeld 
school gemaakt want dit jaar 
was ook Canada met twee stan
den in Cannes en had de Spaan
se TV ook een apart hoekje. 
Alleen de Scandinavische kine-
ma (5 landen) toont zich nog één 
hecht blok in Cannes. 

Unibel 
Tot voor twee jaar stak de 

Vlaamse film in de Unibel-stand 

in de onderste la. Pogingen om 
de Vlaamse film wat meer in de 
kijker te zetten stuitten veeleer 
op onbegrip. De Vlaamse film 
stond bij Unibel nergens. Nu er 
een aparte promotie gebeurt via 
„Film in Flanders" heeft Unibel 
plotseling serieuze prikkels ge
kregen om toch wat meer te 
doen. Al blijft het een (stoute) 
droom van duivel-doet-al en ver
antwoordelijke voor de Vlaamse 
stand Bert Podevijn om ooit 
eens samen met Unibel één 
grote stand te maken waarvan 
„Film in Flanders" een autonoom 
deel is. 

Sinds de kreatie van een zelf
standig promotieteam gaan de 
zaken in de Vlaamse filmbusi-
ness uitstekend. En was het daar 
tenslotte niet om te doen? 

De Vlaamse film blijkt artistiek 
nergens te staan. En Nederland? 
Onze noorderburen kunnen net 
met in de officiële kompetitie 

moorden" waren zowel Libanon 
als Jordanië geïnteresseerd. 

Vele kontakten echter wor
den nadien in Brussel voortgezet 
en... beslecht. Zo is bvb. vanuit 
Zuid-Afrika belangstelling voor 
de „Vlasschaard", „Zaman", 
„Zware Jongens" en „De Leeuw 
van Vlaanderen" maar het kultu-
reel akkoord tussen België en Z.
Afrika zit gezien de politieke 
situatie ginds in de diepvnes. 

Zeer veel opties worden in de 
euforie van een festival geno
men maar de follow up nadien 
moet uiteraard in het thuisland 
gebeuren. Niet minder dan 10 
internationale filmfestivals heb
ben naar bepaalde Vlaamse 
films gevraagd Zo zal in het 
Portugese Figueira da Foz (van 6 
tot 16 sept.) zowel „Brussels by 
night" als „De toekomst van 36" 
te zien zijn en zal vlak daarop 
een Vlaamse filmweek plaats 
hebben in het nabijgelegen 

Coimbra. Het staat nu ook al vast 
dat de filmfestivals van Tokio, 
Taormina, San Sebastian, Cork, 
Barcelona,.,. Vlaamse films gaan 
selekteren. 

Wat de produktiefaze betreft 
bleek een Ierse producent be
langstelling te hebben voor lange 
animatiefilmprojekt „Taxandria" 
van Raoul Servais. Nog interna-
tionaler wordt de nieuwste film 
van Marion Hansel „Dust", ge
draaid in Spanje. Wellicht met 
bekende buitenlandse sterak-
teurs en met steun van zowel 
Franse als Nederlandse Kuituur. 
Meteen een unicum in de kul-
tuurgescWedenis. Grote afwezi
ge in deze faze is de BRT. En dat 
op een ogenblik dat de interna
tionale, artistieke film fors ge
steund wordt door TV-kanalen 
als de RAI, Channel 4, ZDF, 
WDR, enz. 

Toekomst 

Wat een dergelijke promotie
stand op een filmmarkt betekent 
wordt duidelijk wanneer je weet 
dat er per dag 10 a 15 kontakten 
van diverse aard worden gelegd. 
Van een gewone ideeënuitwis-
seling met de kulturele attache's 
van bvb. Hongarije, Griekenland 
of Spanje tot een formele af
spraak rond de verkoop van 
filmrechten. 

Na nauwelijks twee jaar blijkt 
„Film in Flanders" al niet meer 
weg te denken op een belangrij
ke filmbeurs. In de loop van 1985 
zal „Film in Flanders" paraat zijn 
in Berlijn, Cannes, Miami en... 
Rotterdam. Zoveel is zeker! 

In de coulissen van het klaver
tje vier van de Belgische (lees 
Vlaamse) filmfestivals viel dit 
jaar in Cannes met zo veel 
nieuws te rapen. Terwijl het festi
val van de fantastische en de 
verbeeldingsfilm in Brussel naar 
september opschuift, het festival 
van Knokke-Heist deze zomer 
naar Oostende verhuist en in 
een overgangsfaze zit. Film Inter
national Antwerpen zich heeft 
aangesloten bij de FIAPF (Fede
ration Internationale des Asso
ciations de Producteurs de 
Films) om toch maar aan voor 
België, Nederland en Luxemburg 
onuitgegeven films te kunnen 
geraken, blijft het Filmgebeuren 
van Gent hoge ogen gooien op 
de binnenlandse festivalmarkt en 
haalt het grootste deel van het 
filmpakket op het festival van 
Cannes. 

Vermelden we tenslotte nog 
dat de nieuwe film van Mare 
Didden „Istanboel" in het najaar 
zal worden opgenomen, zijn pre
mière zal beleven begin 1985 en 
dat er een serieuze financiële 
injektie van Nederlandse Kuituur 
kwam (15 miljoen Bfr.). 

De hoofdrol kreeg de Ameri
kaanse akteur Brad Dounf toe
bedeeld. Zijn voornaamste te
genspeelster wordt Ingrid De 
Vos, die ook al in Diddens de
buut „Brussels by night" te zien 
was. Een film waarvan de rech
ten voor de VS, de UK, Neder
land al verkocht zijn. Alleen voor 
Frankrijk en de BRD blijft het 
nog wat touwtrekken! Zou de 
Vlaamse film dan toch in de lift 
zitten? 

Freddy Sartor 
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Vlaanderen in Europa: 
samen aan 't werk 

Zondag over acht dagen zijn we zover. Voor de tweede maal moeten alle vol
wassen burgers van de tien EG-lidstaten hun stem uitbrengen die meebepalend 
zal zijn voor de vertegenwoordiging in Straatsburg. 

De Volksunie-Europese Vrije Alliantie koestert terecht hoge verwachtingen 
voor 17 juni. Betrouwbare kandidaten en een degelijk programma staan borg 
voor een goede uitslag. Deze week brengen wij de derde aflevering van het VU-
EVA -programma. 

Er kan een Europese munt geschapen worden die in de wereldeko-
nomie haar rol vervult op hetzelfde peil als de dollar en de yen. Het 
bestaan van een Europese valuta is een noodzakelijke voorwaarde 
voor het waarachtig funktioneren van een ééngemaakte markt 

DE Volksunie acht een or
ganieke versterking van 
het thans bestaande 

„Europese Monetaire Stelsel" 
een van de meest dringende 
Europese opdrachten. Dit moet 
gepaard gaan met een verrui
ming van zijn werkingsmiddelen 
en van zijn autonomie ten op
zichte van de centrale banken 
der lidstaten. 

Het Europees 
muntstelsel 

De versterking van het „EMS" 
zal aldus doelmatiger de strijd 
tegen de muntontwaarding in al 
haar vormen kunnen aanbinden. 
De Volksunie acht dit een basis
voorwaarde voor het aanzwen
gelen van de Europese ekono-
mie. Het zal tevens toelaten, een 
van de grofste vormen van soci
aal onrecht weg te werken. 

Langs deze weg kan een Eu
ropese munt geschapen worden 
die in de wereldekonomie haar 

rol vervult op hetzelfde peil als 
de dollar en de yen. De thans be
staande „ECU" zal aldus een 
ander karakter krijgen dan dat 
van een rekeneenheid met be
perkt gebruik. Het bestaan van 
een Europese valuta is immers 
een noodzakelijke voorwaarde 
voor het waarachtig funktione
ren van een ééngemaakte markt, 
met geharmonizeerde BTW-aan-
slagvoeten, waardoor de thans 
tot in het absurde opgevoerde 
kontrole aan de nationale gren
zen overbodig wordt. 

Opdat de centrale banken van 
de Europese lidstaten voldoende 
reserves aan een gemeenschap
pelijk Europees Monetair Fonds 
zouden kunnen overmaken, 
dient hun huidig verschillend ge
richt beleid vervangen door een 
geharmonizeerd Europees bud
gettair overheidsbeleid. 

Mens en natuur 
Een aanvulling van het ver

dragsrecht met een Milieukodex, 
die bindend is voor alle Europese 
partners, is een eerste vereiste 
om over een doelmatige juridi
sche basis voor een milieubeleid 
te beschikken. 

De Europese Gemeenschap 
moet aandacht schenken aan 
een strengere kontrole op de 
agro-alimentaire industne en aan 
de produktie van voedingsmid
delen in het algemeen Dit vergt 
Europese normen en een perma
nente en gelijkvormige Europese 
kontrole Het vervoer- en kom-
munikatiebeleid dient rekening 
te houden met milieu- en land-
schapsfaktoren 

De Europese instanties moe
ten vooral hun rol spelen bij 
grensoverschrijdende vervuiling 
en bij koordinatie in aanpalende 
streken 

Aan de milieuhinder in het 
algemeen en aan de gekende 
veroorzakers van water- en 

luchtbezoedeling, zoals de ver
oorzakers van de zure regen in 
het bijzonder, moet een einde 
gesteld worden. Maatregelen 
daartoe, zoals het gebruk van 
loodvrije benzine, mogen met be
perkt blijven tot een of meer 
lidstaten, maar dienen toegepast 
binnen gans de Gemeenschap 
Het onderzoek naar de onge
kende veroorzakers en naar de 
middelen om de milieuhinder te 
bestrijden en weg te nemen, 
moet een prioritaire bekommer
nis Zijn. 

De Europese Gemeenschap 
moet de bevoegdheid knjgen, op 
te treden als verdragsluitende 
partij inzake milieuhinder en ver
vuiling op ruimere schaal dan die 
van de Gemeenschap. 

De macht van de kernenergie-lobby moet gebroken worden Het 
onderzoek naar en toepassing van zachte en alternatieve energiebron
nen dienen versneld te worden. (foto's. Zafar) 

Energie uit vele bronnen 
Om de kwetsbaarheid van Eu

ropa op het vlak van de energie 
te verminderen, is een politiek 
van verscheidenheid van de 
energiebronnen aangewezen. 
Het onderzoek naar en de toe
passing van zachte en alterna-
tiee energiebronnen dienen ver
sneld te worden. 

Het energiebeleid moet reke
ning houden met het behoud en 
het gebruik van een strategische 
kolenreserve. 

De macht van de kernenergie-
lobby, die zich momenteel volop 
aanpast bij de Europese dimen
sie, dient gebroken te worden 
Een Europees veiligheidspro-

Aan de milieuhinder in het algemeen en aan de gekende veroorza
kers van water- en luchtbezoedeling, zoals de veroorzakers van de 
zure regen in het bijzonden moet een einde gesteld worden Het 
onderzoek naar de ongekende veroorzakers en naar de middelen om 
de milieuhinder te bestrijden en weg te nemen, moet een prioritaire be
kommernis zijn 

gramma, zowel bij de inplanting 
en de produktie van kernenergie 
als bij de afvalverwerking, is 
noodzakelijk De Volksunie is 
voorstander van een morato-
num voor kernenergie. 

Het Europees programma tot 
energiebesparing moet priontair 
gesteld worden Bij de bevolking 
dient het energiebewustzijn be
vorderd, zodat op dit vlak een 
grotere soberheid wordt bereikt. 
Het Europees energiebeleid 
moet gevoerd worden vanuit 
een visie op de lange termijn, die 
rekening houdt ook met de ar
beidsintensiviteit, de milieukost 
en de gevaren van centralizatie 

Europa moet los van iedereen 
blokvorming, en buiten het klas
sieke oost-west-patroon, een 
goede verstandhouding nastre
ven met de olie-producerende 
landen 

De Europese know-how inza
ke zachte en alternatieve ener
giebronnen moet ter beschik
king gesteld worden van de Der
de Wereld, om de roofbouw te 
beletten op onvervangbare niet-
fossiele en fossiele brandstoffen 

Het 
VU-EVA-
verkiezings-
programma 

Geïnteresseerden die het hele 
programma in een net bundeltje 
thuis willen ontvangen schrijven 
een briefje naar het VU-sekreta-
riaat, Barrlkadenplein 12 te 1000 
Brussel of bellen: 02/219.49.30. 
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Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het VU-partijbestuur van maandag 4 juni heeft algemeen 
voorzitter Vic Anciaux volgende mededelmgen aan de pers gedaan. 

NMBS 
Naar aanleiding van het invoeren 

van het reorganizatieplan van de 
NMBS stelt de Volksunie vast dat, 
ook in dit plan, de nadruk van het 
openbaar vervoer al te zeer op Brus
sel blijft liggen En dat terwijl het 
platteland in Vlaanderen en vooral 
het pendelverkeer vanuit het Vlaam
se platteland het volle gewicht van 
de nadelen van de hervorming moet 
torsen 

Cockerill-Sambre 
Het Partijbestuur van de VU 

neemt met verbazing kennis van de 
optimistische berichten over Cocke-
rill-Sambre Het Partijbestuur is van 

Zaterdag 22 &e{>tember 

aaageboden door het 
arrorudissement Bru&sel 
« O ü DEZE D A G V R M Ï 

oordeel dat het inpompen van 70 
miljard in een keer, uiteraard invloed 
moet hebben op de cash-drain De 
sociale gevolgen van de herstruktu-

renng van Cockenll-Sambre worden, 
in tegenstelling met wat in verliesla
tende Vlaamse bedrijven gebeurde, 
met betaald door de personeelsle
den van Cockenll-Sambre maar door 
de gemeenschap De zogenaamde 
sanenng van Cockenll-Sambre is 
een artificiële operatie ten nadele 
van de Vlaamse bedrijven en de 
Vlaamse arbeiders De Volksunie 
hennnert in dit verband aan de uit
spraak van de heer Gandois, die 
zegde met te weten of Cockenll-
Sambre binnen 20 jaar nog zal be
staan 

Limburg 
De Volksunie stelt vast dat Wallo

nië voor zijn overbruggingsperiode 
honderden miljarden heeft gekregen, 
in tegenstelling tot Limburg dat in de 
steek wordt gelaten 

De VU klaagt aan dat Cockenll-
Sambre met nationale centen wordt 
overeind gehouden en dat slechts na 
afsluiting van deze operate de zoge
naamde regionalizering en de eigen 
verantwoordelijkheid van de gewes
ten worden ingevoegd 

Na verkeersveiligheid, de leefbaarheid 

VU-Ekeren pakt uit 
met tweede projekt 

De eerste faze van de Ekerense projektwerkmg: verkeersveiligheid te 
Ekeren is suksesvol in werking getreden. Door tussenkomst van VU-ge-
meenteraadslid, Bart Vandermoere, hield VU-ekeren een uitgebreide inter
pellatie in de Antwerpse gemeenteraad over de verkeerssituatie ie Ekeren. 
Gevolg hiervan is, dat een vroeger uitgevoerde studie — door ons grondig 
herwerkt — thans door alle partijen vooropgesteld wordt om mede als 
basis- en beleidsinstrument te gebruiken bij de opstelling van een algemeen 
verkeersstruktuurplan. De VU bracht de wagen weer aan het rollen! Stap na 
stap worden nu de diverse punten via de distriktsraad naar voren gebracht 

Stilvallen bij een eerste sukses doen 
WIJ echter met' Een tweede faze in 
projektwerkmg gaat nu van start met 
als hoofdtema „Leefbaarheid te Eke
ren" 

Aan de bevolking werd een uitge
breide enquête voorgelegd met vra
gen omtrent 
— „Leefbaarheid van onze omge
ving", 
— Vragen over het gemak en/of 
ongemak bij het boodschappen 
doen, 
— Het openbaar vervoer (autobus, 
trein, taxi), 
— Wonen, woningnood, kopen en 
huren, aantrekkelijke omgeving' 
School en kinderopvang , 
— Vrijetijdsbesteding (biblioteek, 

zwembad, sporthal), 
— Post en postbedeling, 

— Telefoon, 
— Huisvuilophaling, 
— Leefmilieu 

Een belangrijk onderdeel behelst de 
openbare diensten door de gemeen-
teoverheid verzorgd De funktie van 
de wijkagent Het verkeer, de veilig
heid, de mogelijke verbetenngen 

Konkrete vragen 

Het laatste onderdeel handelt over 
de Groot-Antwerpen zelf 

Enkele konkrete vragen die het poli
tiek beleid benaderen zullen onge
twijfeld tot heelwat uiteenlopende 
kommentaren en antwoorden leiden 
Een voorbeeld „Uit goede bron heb
ben WIJ vernomen dat de huidige 
CVP-SP-meerderheid de beslissing 

genomen heeft algemeen de t»elas-
tingen te verhogen en wel met 32 %, 
dit de volgende jaren uitgezonderd 
1988 dat een verkiezingsjaar is Wat 
zijn uw reakties hierop?" 

Met dit tweede projekt bewijst VU-
Ekeren een afdeling te zijn met pit 
WIJ zijn er stellig van overtuigd dat 
de bevolking veel waarde zal hech
ten aan het initiatief 

Wie meer wil weten over de VU-
werkgroep „Leefbaarheid te Ekeren" 
zoekt kontakt met VU-sekretanaat 
Tulpenlaan 9, te 2070 Ekeren (tel 
5412314) 

17 juni: 

Euro-verkiezingen 

Studenten: 

volmacht 

De aanstaande Europese Verkie
zingen, vallen voor vele studenten 
midden in hun eksamentijd Op een 
parlementaire vraag bevestigde mi
nister van Binnenlandse Zaken No-
thomb dat studenten volmacht kun
nen verlenen aan een verwante tot en 
met de tweede graad om in hun plaats 
te gaan stemmen Hiervoor moet de 
betrokkenen wel een attest aanvra
gen bij de direktie van de onderwijsin
stelling waar ze studeren, en waaruit 
blijkt dat ZIJ zich in de onmogelijkheid 
verkeren zich tot het kiesbureau te 
wenden omwille van studieredenen 

Dwars door Vlaanderen 
van Voeren naar Diksmuide 

Achtste VUJO's 
vredesfietseling 

Voor de 8ste keer trekt VUJO per fiets naar de IJzerbedevaart 
Voor velen is de blokperiode dan net voorbij en komt een flinke 
fietstocht naar Diksmuide als een uitdaging goed op tijd. Meteen 
een prettige mengeling van sportprestatie en Vlaamse vorming. 

Hier het programma van deze 
uitstap dwars door Vlaanderen 

Donderdag 28 juni Voeren-Genk 
Vertrek in Sint-Martens-Voeren 

(San Martino) om 17 uur Aankomst 
te Bilzen (Grote Markt) om 18 u 30, 
te Genk (Chirolokaal Bret-Gelieren, 
Richter 2 om 20 uur Maaltijd, vor
ming en ontspanning Overnachting 
in het chirolokaal 

Vrijdag 29 juni Genk/Leuven/ 
Mechelen/Mol/Antwerpen-Melle 

Vertrek in Genk (station) om 9 uur 
te Hasselt (GB Maxi, Kuringen) om 
9 u 45 Herk-de-Stad (markt) om 
10 u 15 Te Diest (markt) om 11 uur 
Te Leuven (Mgr Ladeuzeplein) om 
12 u 30 

Middagmaal in Leuven 
Vertrek in Leuven (St-Jakobs-

plein) om 14 uur Aansluiting mogelijk 
om in Herent Kortenberg en Gnm-
bergen 

Vertrek in Mechelen (Graan
markt) om 14 u 30 naar Gnmbergen 

Vertrek in Grimbergen (Feniks
hof) om 16 uur Aansluiting mogelijk 
om in Asse, Aalst Melle 

Vertrek in Mol (station, lokaal 
„Malpertuus") om 14 uur Aansluiting 
mogelijk in Geel (markO om 14 u 30 
en te Berchem (station) Vandaar 
verder met de trein naar Melle 

Vertrek in Antwerpen (Berchem-
kerk) om 14 uur en Antwerpen-
linkeroever (uitgang „Kennedy-fiet-
serstunnel" om 14 u 30 

Boterhammetjes meenemen i 's A-
vonds sport, vorming en ontspan
ning Overnachting in een kollege te 
Melle 

Zaterdag 30 juni- Melle-Gent-
Diksmuide 

Ontbijt in het kollege en vertrek te 
Melle om 10 u 30 

Middagmaal in Gent (Vlaams Huis 
Roeland) om 13 uur vertrek te Gent 
(Laurentplein - Deinze 14 uur) - Tielt 
(16 uur), Lichtervelde (17 uur) Aan
komst te Diksmuide rond 18 uur 

Bezinning op de IJzervlakte 
Avondmaal Verbroedenng en 

ontspanning in Diksmuide 
Overnachting in een schoolge

bouw Slaapzak en luchtmatras mee
nemen i 

Inlichtingen en inschrijvingen op 
het Nationaal VUJO-sekretanaat, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
Tel 02-2194930, elke werkdag tot 
18 u 30 of bij de regionale verant
woordelijken Limburg Jan Jambon, 
Richter 3, 3600 Genk (011-356028) 
Brabant Vital Geeraerts, Louis Wou
tersstraat 33, 3010 Wilsele-Leuven 
(016-445650) Antwerpen Winfned 
Vangramberen, Liersesteenweg 228, 
2510 Mortsel (03-4557734)) Oost-
Vlaanderen Carla Brion, Wolter-
straat 43, 9110 St-Amandsberg 
(091-288251) 

Zondag 1 juli 
Om 11 u 30 IJzerbedevaart en 

om 15 u 30 terugreis 

De terugreis geschiedt per auto
bus en de fietsen worden op een 
vrachtwagen geladen 

Praktlka 
Bezemwagen, bagagewagen en 

ziekenwagen van het Vlaams Kruis 
volgen de karavaan De deelnemers 
dienen het programma en de nchtlij-
nen van de organizatie te volgen 
Zorg dat je over een degelijke fiets 
beschikt Dat is echt belangrijk voor 
zo'n tochti 

Aangepaste kleding voor regen en 
koud weer Wie inschnjft ontvangt 
verdere mededelingen 

Inschrijvingen 
Tijdig inschnjven is verplichti Na 

15 juni worden alleen nog inschnjvin-
gen aangenomen wanneer er nog 
plaats vrij is en mits betaling van 
lOOfr extra' 

Inschrijven geschied voor 15 juni 
bij VÜJO-Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel 

Kostprijs wie vanaf donderdag en 
vrijdag vertrekt 600 fr, wie vanaf 
zaterdagvoormiddag vertrekt, 
400 fr, wie in Gent (na de maaltijd) 
vertrekt, 300 fr 

Betalen voor 15 juni kontakt aan 
VUJO-bestuursleden (of bankbrief
jes opsturen), ofwel door storting op 
bankrekening nr 435-0256851-75 
van VUJO, Barnkadenplein 12, 1000 
Brussel 

Hierin is begrepen maaltijden, 
overnachtingen, begeleiding, toe
gang tot de IJzerbedevaart, de vor-
mings- en ontspanningsprogram
ma's Niet inbegrepen de terugreis 
(150 fr voor de bus) 
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Voetbalwedstrijd tussen Waas en Dender 

VU-Hamme wisselbeker 

A. Verbruggen mee naar huis 

OOST-VUUNDEREN 

l 

JUNI 
9 DENDERLEEUW: Arr Euro-feestmaal in zaal Honzon, Stweg 

naar Ninove 56 te Denderleeuw Zaterdag 9 vanaf 18 u en zon
dag tussen 12 en 15 u 

13 EEKLO VU-meeting voor het Meetjesland over de Europese 
verkiezingen in zaal Mimosa, A Van Ackerstraat Om 20 u en 
gastspreker is Paul Van Grembergen 

15 EEKLO-OOST- Vormingsavond voor de gemeenteraadsleden 
van het Meetjesland in restaurant 't Matroosje te Oosteekio Om 
20 u Inschrijven bij J De Groeve 

16 MERELBEKE. Euro-propagandatocht met senator Oswald Van 
Ootegem en kamerlid Paul Van Grembergen doorheen de 
gemeente Vanaf 13 u 30 aan kerk-centrum , 

16 GENTBRUGGE: Autokaravaan voor de Europese verkiezingen' 
Verzamelen om 9 u op de parking van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 

17 AALST: Plechtige euchansöevienng voor de meer dan veertig 
Broederbanders, ons ontvallen in de loop van het jaar Om 
12 u 30 in kerk van het H Hart (steenweg naar Wieze) te Aalst 
Na de mis samenkomst in de grote zaal van de werkhuizen 
Gilbos Waar gelegenheid tot lunchen 

24 ERPE-MERE- Natuurwandeling door het mooie Aaigem onder lei
ding van Raf Sienaert uit Mere Vertrek om 14u 30 aan de 
schuur van Jan De Vuys t Populierenstraat, Opaaigem, Aaigem 
Afstand ± 6 km Nadien gezellig samenzijn met barbecue in de 
schuur van Jan Inschrijven bij bestuursleden van Burst Eronde-
gem, Erpe-Mere 

Sociaal dienstbetoon 

Senator Walter Peeters 

Donderdag 31 mei de Volks-
unieafdelingen van Hamme en Sint-
Niklaas tegenover elkaar op de gras
mat Hamme zo overtuigd van te 
winnen en Sint-Niklaas wist het ei
genlijk nog met zo goed 

Bijna twee evenwaardige ploegen 
met als boegbeelden kamerlid Jan 
Verniers, en Volksunie-Hamme met 
senator Walter Peeters 

16 u de aftrap wordt gegeven 
door senator Nelly Maes, die heel 
vakkundig de bal direkt aan Sint-
Niklaas doorgeeft De eerste minu
ten valt er weinig te beleven Het is 
een zoeken en tasten naar de juiste 
kombinatie Op de vijfde minuut 
komt er reeds verandenng in het 
spelbeeld Hamme waagt zijn kansen 
en met resultaat 0—1 Naarmate de 
wedstnjd vordert krijgen de spelers 
van Hamme meer greep op het sjDel 

VU-Erpe-Mere 
wandelt door 
Aaigem 

De Volksunie Erpe-Mere Cdus de 
3 afdelingen samen) organizeert een 
natuurwandeling door het mooie Aai
gem onder de kundige leiding van 
Raf Sienaert uit Mere 

Datum zondag 24 juni 1984 Ver
trek om 14 u 30 aan de Schuur van 
Jan De Vuys t Populierenstraat 15, 
Aaigem Afstand ± 6 km 

Nadien is er gezellig samenzijn 
met barbecue (100 fr per persoon) 
in de Schuur van Jan Voor de 
barbecue dient wel ingeschreven bij 
eén van volgende leden Aaigem 
Jan De Vuyst Ratmolenstr 23, tel 
623280, Burst G Mallefroy, Bie-
zenstr 48, tel 623092, Erondegem, 
Ottergem, Vlekkem R Bambust 
Hoekstr 21, Erondegem, tel 
704757, Bambrugge E Rottiers, 
Oudenaardsestwg 554, tel 626606, 
Erpe F Van Moorter, Vijfhuizen 6, 
tel 21 2911 , Mere A Everaert 
Groendal 24, tel 214255 

VU-Assenede 
opent 
Vlaams Huis 

Wie deze dagen tijdens de week
einden (en ook wel op doordeweek
se dagen) over het Diederiksplein 
van Assenede wandelt, ziet daar 
langs de kant van het gemeentelijk 
sportkot een bedrijvigheid van jewel
ste Beroepsmensen en amateurs 
staan te metselen, te schilderen en te 
timmeren om een oud buurtkafeetje 
om te toveren tot een stemmig 
Vlaams Huis Kosten (beperkO noch 
moeite (onbeperkt) worden ge
spaard door deze groep vrijwilligers 
om er tegen de openingsdatum iets 
van te maken dat mag gezien 
worden 

Gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz heeft ons reeds beloofd de 
officiële opening te komen houden 
op zaterdag 23 juni rond 20 u, waar
na een receptie gegeven wordt voor 
alle Asseneedse VU-leden en de 
personaliteiten uit de streek 

Vanaf zondag 24 juni zijn wij ge
opend voor het publiek en wij nodi
gen alvast alle flaminganten uit om 
eens een kijkje te komen nemen en 
een glaasje te nuttigen Openingsda
gen zijn voorlopig beperkt tot vrij
dagavond, de hele zaterdag en zon
dag en de feestdagen Ons adres 
Vlaams Huis „'t Leeuwke", Diedenk-
plein te Assenede U kan er met 
naast kijken de welbekende kleuren 
en de Leeuw tonen u waar het is 

Er wordt goed gekombineerd en de 
voorzetten bereiken de gewenste 
persoon De aanvallers komen gere
geld voor doel maar de bal gaat maar 
met over de lijn ofwel grijpt doel
wachter Jan Verniers gepast in, of
wel wordt er rakelings over gekopt 
ofwel belandt de bal tegen de paal 

Dit overwicht van Hamme wordt 
soms onderbroken door een tegen-
stoot van de Sint-Niklase VU-ploeg, 
maar de gelegenheidsdoelman van 
Hamme houdt nog voorlopig de net
ten gaaf 

Hamme duidelijk op zoek om zo 
snel mogelijk forfaitcijfers te behalen 
IS duidelijk aangeslagen van deze 
counter 

Naarmate de 1ste helft vordert 
groeit het zelfvertrouwen van beide 
ploegen en het geloof in nog een 
doelpunt maar de aanvallers ron
den met af Rots een aanval van Sint-
Niklaas een aanval op rechts wordt 
door Daan Antheums afgerond met 
een gestrekt schot in de rechterbo
venhoek van het doel, 1—1 De 
supporters van Sint-Niklaas juichen, 
en de voorzitter roept om meer 
doelpunten 

De aanvallers hebben nu de weg 
gevonden naar het doel Op de 24 
minuut brengt Hamme zijn doelstand 
op 1 —2, een schot in het midden van 
het doelvlak De Sint-Niklase ploeg 
heeft amper de tijd om op adem te 
komen of het is al 1—3, een aanval 
opgezet door K Joostens, doet de 
bal bij Wim Mels belanden, deze 
schuift door naar midvoor Walter 
Peeters, en deze bedient zijn zoon 
Kris die zijn eerste doelpunt scoort 
Kris lukt het bijna de stunt van deze 
namiddag over te doen Doch doel
man Verniers komt gepast uit en 
weerhoudt Kris van zijn tweede 
doelpunt Hamme blijft nu op het 
pedaal duwen 

Tweede helft 
In de tweede helft treedt Sint-

Niklaas aan met een sterk gewijzigde 
ploeg, die duidelijk verjongd is Zij wil 
meer defensief spelen In deze twee
de helft herneemt Sint-Niklaas zich 
wonderwel en Hamme kan geen 
enkele gevaarlijke kombinatie meer 
uitvoeren Sint-Niklaas blijft drukken 
met als resultaat een tweede doel
punt 2—3 Luk Van Can, krijgt op 
links de bal aangespeeld, schuift 
door naar Wilmer Verniers, het schot 
belandt tussen de palen De doelman 
van Hamme weet niet waar hij het 
heeft 

Alles zit er nog in Sint-Niklaas 
gelooft duidelijk in zijn kansen Ham
me daarentegen is duidelijk aange
slagen Deze beker zal misschien 
hun neus voorbijgaan 

Sint-Niklaas voetbalt verder op dit 
niveau Hamme krijgt het nog moeilij

ker Halfweg de tweede helft komt 
het bijna tot een derde doelpunt Een 
afgeweerd schot van Lyssens be
landt in de voeten van Rob De 
Donder, doch de doelman was vlug
ger 

Hamme laat zich met „afmaken" 
Een verre voorzet brengt de bal bij 
de Hamse center-voor, die, gebruik
makend van de verwarnng bij de 
Sint-Niklase verdediging bijna de 
kans zag om de voorsprong op te 
dnjven Doch hier bleef het bij 

Sint-Niklaas heeft nu de wind in de 
zeilen en denken dat er nog meer te 
rapen valt dan een beker Doch 
Hamme geeft zich nog steeds met 
gewonnen Hun center-voor lukt bij
na maar wijkt te ver uit en z'n schot 
belandt tegen de staak 

Er wordt afgefloten De eindcijfers 
liggen vast 2—3 Hamme wordt ge
lukgewenst door arbiter Mark van 
Brussel en door voorzitter Fons Van 
Riet en senator Nelly Maes Hamme 
heeft zijn doel bereikt de beker' De 
wisselbeker-Amedee Verbruggen 
gaat naar de Durmegemeente Na de 
wedstrijd worden de aanwezigen 
vergast op heerlijke broodjes en een 
lekker glaasje bier, aangeboden door 
de Sint-Niklase afdeling Met onze 
welgemeende dank voor al degenen 
die meegeholpen hebben dit initiatief 
te realizeren Volgende aftrap in 
Hamme om de beker mee te nemen 
daar waar hij hoort Sint-Niklaas 

Willem de Groot 

Rudy De Neve 
in het Kultureel 
Centrum van Lede 

De Leedse kunstschilder-teke
naar-beeldhouwer Rudy De Neve is 
opnieuw te gast in het Kultureel 
Centrum in Lede Acht jaar nadat hij 
er zijn eerste tentoonstelling gaf met 
hoodzakelijk abstrakte schilderijen, 
prezenteert hij nu een uitgebreid 
gamma van tekeningen die hij zet 
onder de noemer „Beelden van het 
alledaagse" De tentoonstelling is vnj 
toegankelijk t e m maandag 11 juni 

Sociaal 
dienstbetoon 
kamerlid 
Jan Verniers 

Voor volgende en andere proble
men kan men terecht bij kamerlid-ge-
meenteraadslid Jan Verniers militie-
problemen, ui tstel ' vnjstelling', we-
deroproepingsproblemen, mutatie 
leger- of burgerdienst 

Maak een afspraak of schrijf over 
uw moeilijkheden aan kamerlid-ge-
meenteraadslid Jan Verniers, St-
Jansplein 15, te 2700 Sint-Niklaas, tel 
03-7762788 

Waasland 
Zaterdag 16 juni: van 1 4 u - 1 5 u 

te Temse, café „Cambnnus", Hoek 
Kasteelstraat, van 1 5 u - 1 5 u 3 0 te 
Steendorp, ten huize van mevrouw 
Troubleyn, Kapelstraat 183, van 
15 u 30-16 u Bazetfcten huize van 
burgemeester Denert Rupelmonde-
straat 90, van 16 u-16 u 30 te Krui-
beke, ten huize van Schepen Van 
Mieghem, Bazelstraat 89 

Zaterdag 30 juni : om 14 u -15 u te 
Stekene, Dienstencentrum, Dorp 63, 
daarna cafe 't Straatje, Heistraat, van 
15 u -16 u De Klinge bij Van Duyse 
Robert, Trompwegel 72 

Zondag 10-24 juni: te Sint-Niklaas 
in lokaal „Steenstraete", Nieuwstraat 
86, van 11 tot 12 u 

Dendermonde 
Zaterdag 9 juni : om 8 u 30-1 Ou 

te Hamme, ten huize van de santor, 
Nijverheidsstraat 64, te 9160 Ham
me, van 10 u 30-11 u 30 te Lebbeke, 
ten huize van mevrouw Vanbiesen, 
Brusselse steenweg 145 van 12 u -
13 u te Buggenhout café 't Varkens
ko t Krapstraat 

Zaterdag 16 juni. om 9 u-10 u te 
Wichelen, ten huize ven mevrouw 
Maria Grysolle, Margote 49, van 
10 u -11 u te Wetteren in lokaal 
„Vlaams Ziekenfonds", Jagersstraat 
2, van 11 u 30-12 u 20 te Kalken-
Laarne, ten huize van de heer Van 
Acker Kns, Kouterdreef 24, te Laar-
ne 

Zaterdag 23 juni : om 8 u 30-10 u 
te Hamme, ten huize van de senator. 
Nijverheidsstraat 64, te 9160 Ham
me, van 10 u 30-11 u te Schoonaar-
de, ten huize van gemeenteraadslid 
Herman Van den Abbeele, van 
11 u 30-12 u 30 te Overmere, cafe 
„De Boerenknjg", rechtover de kerk 

Zondag 17 juni : om 11 u-12 u in 't 
Vestje, Oude Vest 129, te Dender
monde 

Sociaal 
dienstbetoon 
senator 
Nelly Maes 

De 1 ste maandag (4 juni) om 18 u 
te Belsele, bij OCMW-lid Arnold 
Vandermeulen, Belseledorp 90,9180 
Belsele, tel 7724060 

De 1ste zaterdag (2 juni) om 
14 u 30 te Kruibeke, bij schepen 
Kamiel Van Mieghem, Bazelstraat 89 
te 2760 Kruibeke, tel 7741647 Om 
15 u 30 te Bazel bij burgemeester 
Antoine Denert, Rupelmondestraat 
90 2768 Bazel, tel 7742017 Om 
16 u te Temse in Cafe Carnbnnus, 
Mark t 2690 Temse, tel 771 0525 

De 2de dinsdag Cl 2 juni) om 11 u 
te Beveren, in Vlaamse Mutualiteit 
Waasland Oude Zandstraat 14 te 
2750 Beveren, tel 7756666 

De 2de zaterdag (9 jum) om 10 u 
te Kieldrecht-Verrebroek-Doel, bij 
raadslid Boudewijn Vlegels, Tragel 
53 te 2790 Kieldrecht tel 77351 29 
Om 11 u te Melsele-Beveren, bij 
raadslid Ghisleen Van Vessel, Ga-
verlandstraat 16 te 2740 Melsele, tel 
7759507 

De 3de zaterdag Cl 6 junO om 14 u 
te Stekene, Vlaamse Mutualiteit 
Waasland. Oosteinde 8bis te Steke
ne Om 15 u te Sint-Gillis, bij Albert 
Van Wiele, Stationsstraat 159, St-
Gillis, tel 7706578 Om 16u te De 
Klinge-Meerdonk, bij OCMW-lid Enk 
Maes, Oude Molenstraat 71 te De 
Klinge, tel 7705924 

De 4de zaterdag (23 juni) om 15 u 
te Lokeren, in de Groene Poorte, 
Markt 72, Lokeren, tel 091-461778 
Om 16 u te Sinaai. bij Georges 
Maes, Vleeshouwerstr 24, Sinaai, tel 
7723179 

Op afspraak elke maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen, tijdens 
de kantooruren Nelly Maes, Gentse 
Baan 50 te St-Niklaas, tel 7764974 

SPAAR EN WORD 
EEN MILJOEN GELUKKIGER 

25 MILJOEN FRANK PRIJZEN 
GRATIS ASLKSPAARWEDSTRIJD 

I mm 
i WE DOEN MET IE MEE 
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Originele 
Euro-aktie 
te Wetteren 

De Volksunie-afdeling Wetteren 
heeft met haar origineel initiatief, een 
Euro-wandeling in het kader van de 
komende Europese verkiezingen ge
volgd door een broodmaaltijd en een 
tafeltoespraak van Willy Kuijpers, 
een met onaardig sukses geboekt 

Ondanks de dreigende regen 
kwamen een zestigtal mensen van 
her en der opdagen om samen met 
Walter Peeters, kandidaat voor het 
arrondissement Dendermonde, een 
tweetal uur te wandelen in de streek 
van Wetteren-Overschelde 

Na de wandeling was er voor de 
wandelaars brood met koffie of bier 
om de lege magen te vullen Niet al
leen voor de maag was er voer, want 
Willy Kuijpers — die in Wetteren een 
aantal bekenden ontmoette — zorg
de in voor iedereen verstaanbare 
woorden, voor de nodige morele 
steun in de komende verkiezings
strijd 

Wetteren, de rozenstreek, kon 
haar gastspreker met naar huis stu
ren zonder hem een tuiltje rozen 
mee te geven frozen waren er ook 
voor Walter Peeters, 12de plaatsver
vanger en voor Winfried Vangram-
beren, 10de plaatsvervanger en met 
in het minst voor een echtpaar uit 
Lier, die het prettig vonden in Wette
ren te komen wandelen 

Andere kandidaten waren veront
schuldigd omwille van andere ver
plichtingen 

Al bij al heeft Wetteren een in
spanning geleverd om de verkie
zingsstrijd met goede moed aan te 
vangen 

St.-Amandsberg 
op mode-toer 

Mode hoeft met altijd Parijs te zijn, 
daarom bezoeken wij het atelier van 
de bekende mode-ontwerpster 
Y Lauwaert te Maarkedal (Etikhove) 
op maandag 11 juni (2de pinkster
dag) Samenkomst om 13 u 45 aan 
het oud-gemeentehuis van St-
Amandsberg Na een wandeling in 
de mooie omgeving bezoek aan het 
atelier 

Postzegel-
bijtaksen... 

Senator Vandezande heeft aan 
mevrouw D'Hondt, staatssekretans 
voor PTT, de namen van de vereni
gingen gevraagd die geld hebben 
gekregen van de bijtaksen van de 
bijzondere zegels 

Het spijt ons te moeten vaststellen 
dat nog altijd de meest traditionele 
werken aan bod komen en dat er 
geen enkel Vlaams nationaal werk 
vergoed of gesteund wordt door de 
bijtaksen van de zegels 

Wanneer men een „Club Alpin 
beige" alsmede een „Wandelfedera-
tie" kan steunen, dan vragen wij ons 
af waarom een Nationale Sportdag, 
om er maar een te noemen, van de 
Volksunie, met kan gesteund wor
den 

W I J zien dat kulturele initiatieven 
van de Socialistische Arbeidersbe
weging wel gesteund worden 

R. Vandezande, senator 

Arr. Euro-eetmaal 
te Denderleeuw 

De VU-kandidaten van het arr 
Aalst Jan Caudron en Georgette De 
Kegel nodigen namens het arr Aalst 
uit op een Euro-eetmaal dat doorgaat 
in zaal Honzon, langs de Steenweg 
naar Ninove 56 te Denderleeuw 
Zaterdag vanaf 18 u en zondag tus
sen 12 en 15 u Volwassenen betalen 
250 fr, kinderen 125 fr 

Amedee 

Verbruggenkring-

Sinaai 

op fietstocht 

Op 27 mei hield de Amedee Ver-
bruggenknng een suksesvolle fiets
tocht met aansluitend Breughelmaal-
tijd De talrijke fietsers(sters) werden 
op hun tocht begeleid door de wie
lertoeristen o IV Lucien De Bock en 
gevolgd door een bezemwagen met 
bestuurslid Rene Verlee aan het 
stuur De tocht liep langs de mooiste 
hoekjes van Sinaai, Daknam en Pui-
velde Te Puivelde werd gepauzeerd 
in het heem van de Vlaams-Nationale 
Jeugd Als afsluiting werd een Breu-
ghelmaaltijd gehouden, waarna nog 
lang nagepraat werd met op de 
achtergrond de aangename muziek 
van F M Sinaai 

Fons Van Hooydonck 

KER D 
DIKSTE... 
Vlaamse burger 
als klienc. 

En natuurlijk 
hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schomnnelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester 
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

^ ^ ^ / U moet echt met naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst, een goede kleermakers
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

met zijn 1.000 m^ winkelruimte - zijn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor

den terwijl u in de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt. 

Aartselaar Boomsesteenweg 3 5 

SUCCES KLEDING MEYERS 
O D P M • -^LLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

r C I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

7 JUNI 1984 
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In Memoriam 
Roger Van den Abbeele 

Roger Van den Abbeele is niet 
meer. Op 31 mei jongstleden over
leed hij na een langdurige ziekte in 
het Imeldaziekenhuis te Bonheiden. 
Roger werd geboren te Lebbeke op 
11 mei 1930, in zijn jeugdjaren 
reeds werd hij bezield door de 
Vlaamse beweging en de Vlaamse 
strijd. Als ambtenaar mocht hij al 
vlug ondervinden op welke schan
delijke wijze Vlaanderen dagelijks 
bestolen wordt, Roger werd een 
zeer aktief lid van het VVO. Jaren
lang trok hij ten strijde tegen admi
nistratieve onrechtvaardigheden 
en scheefgegroeide situaties, ja
renlang stond hij op de bres voor 
de opstelling van taalkaders. 

Na zijn huwelijk vestigde Roger 
zich te Mechelen. Hij werd één van 
de pioniers van de pas opgerichte 
Volksunie-afdeling. Sinds 1962 was 
hij onafgebroken bestuurslid van 
onze Volksunie-afdeling. Roger 
was een man waarop men kon 
rekenen, steeds was hij daar wan
neer men hem nodig had. Geen 
inzet was Roger te veel. In moeilijke 
periodes bracht hij door zijn erva
ring en zijn kalme beredeneerdheid 
rust in het afdelingsleven. Roger 
was een konstante waarde in de 
Volksunie-Mechelen. 

Oe jongste jaren ging Rogers 
belangstelling eveneens uit naar de 
milieuproblematiek en de monu
mentenzorg. Sinds 1982 zetelde hij 
in de Stedelijke Raad voor Milieu
beheer en de Raad voor Stadskern
vernieuwing. Door zijn vroegtijdig 
heengaan verliezen ook deze orga
nen een inzichtrijk medewerker. 

Aan zijn echtgenote Lena, en aan 
zijn kinderen Hilde, Dirk en Bart, 

betuigt de Volksunie-Mechelen 
haar diep medeleven. Roger zal 
door de rijkdom van zijn ideeën en 
de gloed van zijn overtuiging 
steeds in ons midden aanwezig 
blijven; zijn invloed zal nog lang 
mee bepalend zijn voor het afde
lingsleven. Roger, bedankt voor al 
die jaren van voortdurende inzet! 

Volksunie-Mechelen 

Welkom Saartje! 
Op o . H-Hemelvaart 31 mei, zag 

Saartje het levenslicht en kwam 
onze Vlaams-Nationale familie ver
groten. Saartje is het dochtertje van 
onze sekretaresse Rachel en van 
onze organizatieleider, tevens pro
vincieraadslid en distriktsraadslid, 
Luk Lemmens. 

In naam van onze afdeling v»/ens ik 
de fiere vader en de lieve moeder 
van harte proficiat. Moge Saartje 
opgroeien en groot worden in een 
vrij en zelfstandig Vlaanderen. 

Jan Lenaerts 

TV- EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

, TV-EKSPRES weet alles over tv. 

Uw briefwisseling 
snel 

de wereld 
rond 

Met de ITT-Telefaxtoestellen kombineert u de voordelen 
van de telefoon met die van de briefwisseling. 
Dokumentreproduktle op afstand is nu binnen 
ieders bereik. Even snel als de telefoon en even klaar 
als een brief of tekening. 
Want een telekopieertoestel is tegelijk optisch lezer 
en thermisch printer, waarbij de afstand geen rol speelt. 
Kopiëren en verzenden, snel en adekwaat. 
U stuurt uw berichten de wereld rond, én u ontvangt er 
van uw korrespondenten. 

Naamloze vennoolschap 

Bett Telephone Manufacturing Company 
Een Belgische vennootschap geassocieerd met I X T 

business & . \ 
communication \ 
systems 
group j 

Neerstalsesteenweg 56 70 
1190 Brussel 
Tel (02)3701811 
Fax. (02) 376 01 79 
Tlx 64609 

Oudestraate 
2630 Aartselaar 
Tel (03)8873137 
Fax (03)887 27 06 
Tlx. 72128 

ANTWERPEN 
JUNI • 

9 NIJLEN: Tentoonstelling handwerk 3de leeftijd in lokaal Kempen-
land van 14 u. tot 20 u. Ook op zondag 10 en maandag 11 juni van 
10 tot 20 uur. 

9 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Voetbaltornooi Wisselbeker Piet Se-
verins. Vanaf 11 u. Terrein Richard OrIentstraat (Anna Bijnspad). 
Org.: SK Were-Di. Ook op 10 en 11 juni. 

12 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Kantonale VU-meeting in het kader 
van de Europese verkiezingen. Sprekers; Willy Kuijpers, Joris 
Roets, Ria Van Rompay. Om 20 u. in St.-Antoniushoeve, St-Anna-
boomstraat Zwijndrecht 

13 BERCHEM: „Praktische tips i.v.m. zelfverdediging" door mevr. 
Lambrechts. Kennismaking met de inhoud hiervan. Om 20 u. in 
het Kultureel Centrum, Driekoningenstraat 126. Org. FVV. 

15 STABROEK: Jaarlijkse barbecue om 19 u. in zaal Krekelhof, Kre-
kelberg te Hoevenen. Inl. en inschr. Frèd Van Maldeghem, 
Populierenlaan 17, Hoevenen, tel. 664.91.59. 

15 BORGERHOUT: Ontspanningsavond i.v.m. Euro-verkiezingen 
om 20 u. 30 in zaal Pax, Sterlingerstraat 

15 BEERSE: Ijzerbedevaartavond met de films „Aan de kleine rivier" 
en „IJzerbedevaart 1983" van Rom Duprez. Toespraak door Paul 
Daels. Om 20 u. in zaal Bij Modest, Kerkplein 1. 

15 HERENTHOUT: Vriendenfeest in het Kempens Sociaal diensten
centrum. 

16 . NIJLEN: Bal ten voordele van fanfare Kempenland vanaf 21 uur 
in feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg. 

16 HOMBEEK-LEEST; Barbecue in de tuin van het Hof ten Broecke, 
Kerkenblokweg 18 te Leest, bij Karel en Miloe. Iedereen welkom 
vanaf 18 uur. 

17 NIJLEN: Optreden van fanfare Kempenland in het rusthuis te 
Nijlen (tuinfeest) vanaf 17 uur. 

22 ANTWERPEN: Première van komediantenrevue „Allelujah" van 
Anton Peters, om 20 u. 15 in de Arenbergschouwburg. Reserva-
tie op het sekretariaat van de Coremanskring 238.82.08. 

23 BOOISCHOT-SCHRIEK: Guldensporendansfeest in de paro
chiezaal te Pijpelheide-Booischot om 20 u. 30. Speelt ten dans 
„The Pirots". Inkom 80 fr. 

23 RIJMENAM: Deelname van fanfare Kempenland aan barbecue
avond te Rijmenam ten voordele van het VNC Mechelen. 
Optreden vanaf 17 u. 

25 NIJLEN: FVV-ledenfeest in Kempenland om 19 u. 30. Deelname 
in de kosten 125 fr. Inschrijven vóór 15/6. 

Gemeentebestuur van Zoersel 
Bekendmaking van 

openstaande betrekkingen 

In zitting van 24 mei 1984 heeft de gemeenteraad van Zoersel 
de volgende betrekkingen open verklaard: 

a) 1 ontwerp-tekenaar (niveau opsteller); 
bj 1 half tijdse betrekking van opsteller in het kader van het 

informatie- en inspraakbeleid; 
c) 2 werkmannen. 

A. Algemene aanwervingsvoorwaarden-. 
1. Belg zijn. 
2. Van goed gedrag en zeden zijn. 
3. De mannelijke kandidaten moeten in regel zijn met de 
dienstplichtwetten. 
4. Lichamelijk geschikt zijn. 
5. Ouderdom; minimum 17 jaar - maximum 50 jaar. Boven
dien komen in aanmerking voor vaste benoeming de tijdelij
ke personeelsleden die op het ogenblik dat zij in dienst ge
treden zijn bij het gemeentebestuur van Zoersel of bij de 
voormalige gemeenten Halle en Brecht, als tijdelijken de 
leeftijdsgrens van 50 jaar niet hadden overschreden. De leef-
tijdsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de uiterste datum 
voor het indienen van de kandidaturen met dien verstande 
dat de maximum leeftijd niet mag overschreden zijn op de 
datum van de indiensttreding. De ouderdom kan met 5 jaar 
verhoogd worden ingevolge de toepassing van de priori
teitswetgeving. 
6. Vaste benoeming volgt na een proefperiode van een half 
jaar. 
7. Diploma; 
a) ontwerp-tekenaar: hoger secundaire technische school 
(voorheen A2); of lager secundaire technische school -i-
hogere secundaire technische leergang (voorheen B2); of 
gelijkwaardig. 
b) halftijdse opsteller: hoger middelbaar onderwijs of gelijk
waardig. 
c) werkman: geen diploma vereist. 

B. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden: 
a) -t- b); slagen in een vergelijkende bekwaamheidsproef; 
werf reserve geldig tot 18 maanden na de bekwaamheids
proef. 
c): slagen in bekwaamheidsproef. 

C. Indienen kandidaturen: 
De kandidaturen moeten bij aangetekend schrijven inge
zonden worden aan het gemeentebestuur van Zoersel, p/a. 
sekretariaat, Kasteeldreef 55, 2241 Zoersel, met bijvoeging 
van een afschrift van het (de) behaalde diplomaCs) en een 
curriculum vitae. Zij dienen bij ter post aangetekend schrij
ven en uiterlijk op 31 juli 1984 toe te komen. 
Alle verdere inlichtingen worden verstrekt op voormeld 
adres of telefonisch op het nummer 03-384.00.00. (Adv. 95) 
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Projekt 3de Leeftijd 
te Oostende 
3-plussers blijven jong van hart! 

Nu de zomertijd stilaan maar ze
ker begint te naderen, wil het initiatief 
„Projekt 3de Leeftijd" zeker zijn 
steentje bijdragen aan alle „3 x twin
tigers én/of meer". 

Wie fiet suksesvolle bezoek aan 
een Oostends baggerschip in wer
king miste, kan alvast nog in aanmer
king komen bij ons tweede namid-
dagbezoek (een donderdag in juni). 
Wilt ook u eens het leven en werking 
van zo'n boot van dichtbij meema
ken? Geef dan vlug naam en adres 
op en wij bezorgen u alle nuttige 
inlichtingen VOVO, Projekt 3de 
Leeftijd, 059-50.84.80. 

Op donderdag 14 juni brengen we 
in groep een uiterst leerrijk bezoek 
aan de Waterzuiveringsmaatschap
pij van het Kustbekken. Het water 
dat u allen na de grote schoonmaak, 
de vaat of was laat weglopen in de 
gootsteen, komt via de rioleringen 
terecht in deze zuiveringscentrale. In 
het labo wordt het volledig onder
zocht en daarna gezuiverd vóór lo
zing in zee. Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk! Voor 30 frankjes kunt 
u gerust met ons mee en alles van 
dichtbij gaan bekijken. Inschrijven 
bij VOVO, Peter Benoitstraat 58, 
8400 Oostende of telefonisch 
059-50.84.80. 

Ook 3-plussers blijven fit en doen 
wat aan de konditiel Elke woensdag
namiddag van 16 u. 15 tot 17 u. 15 
oefenen wij samen in de turnzaal St-
Lutgardisschool mét ingang Poort 
Nijverheidsstraat En... er is zeker 
nog een plaatsje open voor u! Onder 
deskundige leiding oefent ieder er op 
eigen niveau en een gezellige sfeer is 
verzekerd. Inlichtingen: Projekt 3de 
Leeftijd 059-50.84.80. 

Aerobic-dance 
Wie zich tegenwoordig fit, gezond 

ên vol levenslust wil voelen, moet 
alvast aan sport doen! En waarom 
eens geen „aerobic en stretching-
training" proberen? Deze sport om
vat niet louter en alleen wat turnen, 
dansen, springen of yoga maar wel 
een beetje van dit alles te zamen... en 
natuurlijk alles op een meeslepende 
muziek! 

De Vereniging voor Ontspanning 

en Volksontwikkeling Oostende 
(VOVO) vervolgt de lessen op elke 
dinsdag- én donderdagavond van 20 
tot 21 u. in de turnzaal St-Lutgardis 
mét ingang aan Poort Nijverheids
straat te Oostende. Speciale kledij is 
echt overbodig — enkel een goed 
zittende kledij, een goed humeur en 
60 fr. Neem voor alle inlichtingen 
vrijblijvend kontakt op met het 
VOVO-sekretariaat 059-50.84.80. 

Arrond. en ludiek 
militantenfeest 

Op 29 september as. heeft te 
Groot-Damme een grote hulde 
plaats aan alle militanten uit het arr. 
Brugge-Torhout die aktief waren tus
sen 1954 en 1970 - dit is een 
arrond. eregroet voor het gepres
teerde werk van vroegere militanten 
e.a. — daar talrijke militanten uitge
weken zijn, vragen wij langs deze 
weg aan alle uitgewekenen ons hun 
adres te bezorgen, dit kan telefo
nisch gebeuren tijdens de kantoor
uren bij „Trefcentrum" tel. 
050-33.35.65 of na 19 uur 
050-38.35.59 ofwel schriftelijk - VU-
Werkgroep - Ludiek Jubelfeest Rui-
scher I te 8350 Damme. 

VOVO-Barbecue 
wordt onvergetelijk 
Vlaams feestgebeuren 

Tijdens het IJzerbedevaart-week
einde van zaterdag 30 juni en 
zondag 1 juli organizeert V O V O 
(Vereniging voor Ontspanning en 
Volksontwikkeling Oostende) voor 
de derde maal een grandioze barbe
cue. Plaats van dit grote gebeuren is 
het oud-VTI-gebouw, IJzerlaan 1 te 
Diksmuide (gelegen tussen de IJzer-
toren en de Grote MarkO. 

Zaterdagavond 30 juni kreeg 
„Groet aan Frans-Vlaanderen" mee 
als hoofdtema. Vanaf 20 u, zullen tal 
van bekende figuren van „over de 
schreve" geïnterviewd worden. 
Deze zijn o.a Frank Allacker die 
beschouwd wordt als dé woordvoer
der van de Fransvlamingen; ook de 
voorzitter van Radio Uylenspiegel 
(de Vlamsche radio van de Fransvla
mingen) zal een uitgebreid interview 
verzorgen terwijl senator Walter 
Luyten zal handelen over de oprich
ting van de Parti Fédéraliste Fla-
mand. Later op de avond zal de 
Brusselse bard Jef Eibers zorgen 
voor een vurig optreden. 

Het Voerense egeltje 
Zondag 1 juli (aanstonds na de 

IJzerbedevaart) kan men op de 
VOVO-barbecue terecht voor kip 
aan 't spit een koude schotel of een 

Euro-kampagne 
in 't Brugse 

De VU-kaderleden en -simpatizan-
ten van het arr Brugge-Oostkust-
Torhout worden door het bestuur 
uitgenodigd aktief deel te nemen aan 
de Eurokampagne 

Deze propagandatochten dienen 
om onze Eurokandidaten, Jaak Van-
demeulebroucke en Guido Van In, te 
ondersteunen. Zij zullen beiden ook 

aktief aan deze manifestaties deel
nemen. 

Op zaterdag 9 juni wordt in Brug
ge een deur-aan-deur-aktie gehou
den te Brugge. Alle afdelingsbe-
stuursleden worden op die dag om 
14 u. aan het Breydelhof verwacht. 

Hoogtepunt van de Eurokampa
gne wordt ongetwijfeld de arrondis-
sementele verkiezingsmeeting op 
zaterdag 9 juni om 20 u. in het Brug
se Concertgebouw, Sint-Jakobs-
straat (vlakbij parkeergelegenheid 
Biekorf). Na een inleidend woord van 
de arr voorzitter volgt een uiteenzet
ting over de VU-werking in Europa 
door de direkteur van de VU-studie-
dienst en daarna spreekt lijstaan
voerder Jaak Vandemeulebroucke. 
Er zal ook gelegenheid zijn voor het 
stellen van vragen Alle nationalisten 
worden op die avond verwacht! 

BRUSSEL VERWACHT U 
op z a l 22 september 

voor d? 
G R O T E „ B B U S S i l - O A a " 

aangebot)*»» «foor fe«f 
arrondJ8S«m*Rf BTO«»«1 

verfrissende pint Tijdens diezelfde 
zondagnamiddag zullen tal van 
Vlaamse mandatarissen openhartige 
gesprekken voeren vanop het po
dium. Het tema van zondagnamiddag 
1 juli wordt „Voeren en de andere 
Vlaamse strijdgebieden". 

De barbecue '84 in Diksmuide 
wordt een onvergetelijk Vlaams 
feestgebeuren dat je beslist niet mis
sen mag... voor u een enige gelegen
heid om te weten wat er dit jaar leeft 
en roert in Vlaanderen. 

Voor meerdere inlichtingen kun je 
steeds terecht op de kantoren van 
VOVO, Peter Benoitstraat 58 te 
Oostende, of tel. 059-50.84.80. 

Geslaagde 
Euro-avond 
te Oostkamp 

Donderdag 24 mei opende VU-
gemeenteraadslid D. Vanbesien, 
voor een volle zaal, de info-avond 
over „Het Europa der Volkeren". 

Met een beknopt curriculum vitae 
stelde hij de twee gastsprekers van 
de Europese Alliantie voor: Guido 
Van In en Jaak Vandemeulebroucke. 

Guido Van In hield een vurig plei
dooi voor de Vlaamse bewustwor
ding en hekelde het politieke leven 
van vandaag. 

Jaak Vandemeulebroucke schets
te op erg boeiende wijze de groei, 
werking en struktuur van het Euro
pees Parlement. 

Tevens werd een oproep gedaan 
aan alle gelovige Vlaams-nationalis
ten om hun handtekening te plaatsen 
op de brief aan de bisschop als 
reaktie tegen zijn financiële steun 
voor de CVP-propaganda. Wij hopen 
op een antwoord 

De avond mag als een geslaagd 
initiatief bestempeld worden. 

WEST-VUANDEREN 
JUNI 

9 BRUGGE: Arr.verkiezingsmeeting met toespraak door VU-lijst-
aanvoerder Jaak Vandemeulebroucke. Om 20 u. in het Koncert-
gebouw, St-Jakobsmarkt te Brugge. 

Euro-meetings in 
West-Vlaanderen 

Vanavond 
te Oostende 

De Eurokampagne draait op volle 
toeren. Uiteraard laat het arrondisse
ment van de VU-IIjstaanvoerder, 
Oostende-Veurne-Diksmuide, zich 
niet onbetuigd. 

Vanavond, donderdag 7 juni, 
wordt er een grootse Euro-meeting 
georganizeerd in de J^mbassa-
deurszaal" van het Kursaal van 
Oostende. Sprekers zijn gemeen
schapsminister Hugo Schiltz, natio
naal voorzitter Vic Anciaux en 
natuurlijk kopman Jaak Vandemeule
broucke. 

De muzikale omlijsting gebeurt 
door de gekende groep ,Zakdoek" 
en als zanger werd Rik Gorissen 
bereid gevonden. 

Afspraak om 20 u. 

Vrijdag 8 juni: 
Menen 

Ook in Menen draait de VU-kam-
pagnemaehine op volle toeren. 
Hoogtepunten wordt daar de verkie
zingsmeeting vrijdag a.s. om 20 u. in 

„'t Gelandt" te Menen. De aanvang is 
om 20 u. Als sprekers treden op: 
Europarlementslid Jaak Vandemeu
lebroucke, volksvertegenwoordiger 
Franz Vansteenkiste en de Wervikse 
schepen Roos Lemout-Martens. 

Zaterdag 9 juni: 
Brugge 

Alle VU-simpatizanten uit het ar
rondissement Brugge-Oostkust-Tor
hout worden van harte uitgenodigd 
op de Euro-meeting in het Koncert-
gebouw, Sint-Jakobsstraat te Brug
ge, nu zaterdag om 20 u. 

Sprekers zijn Gilbert Vanover-
schelde (direkteur van de VU-studie-
diensO over vijf jaar Europarlement 
senator Guido Van In over het be
lang van Vlaamsnationalisten in 
Straatsburg en lijstaanvoerder Jaak 
Vandemeulebroucke. 

Mensen die als VU-getuige willen 
optreden tijdens de verkiezings
nacht kunnen zich nog steeds mel
den bij de arrondissementele verant
woordelijke: Werner Van Houtte, 
Van Hammelaan 18, 8021 Loppem 
(tel.: 82.39.17). U kunt dit ook op de 
meeting zelf. 

VU-voorzitter Anciaux houdt feestrede 

Gulden sporen week te Wakken 
Natuurlijk zitten we nog volop in 

de propaganda voor de Europese 
verkiezingen (dank aan Roger, Noël, 
Stefaan, enz. voor het bordenzetten 
en plakken), maar we hebben ook al 
een programma uitgewerkt i.v.m. het 
Guldensporenfeest dat dit jaar toch 
een eigen VU-stempel krijgt en zeer 
volks is opgevat 

Op vrijdag 6 juli komt onze natio
nale voorzitter Vic Anciaux spreken 
in ons lokaal „de Uilepanne", Marke-
gemstraat 35 te Wakken. Deze toe
spraak zal om 20 u. zeer stipt begin
nen, daar Vic Anciaux daarna nog 
het woord voert in het Oostvlaamse 
Gavere. Wij verwachten heel wat 
leden en sympatizanten uit de omlig
gende gemeenten. Na de rede van 
onze algemene voorzitter is er gezel
lig samenzijn met mogelijkheid tot 
kaarten. 

De dag daarna, zaterdag 7 juli, 
wordt een fietsrally gehouden die 
eveneens in het teken staat van het 
11 -julifeest 's Avonds volgt dan de 

prijsuitreiking en een feest met een 
plaatselijke DJ in het kultuurcentrum 
„Hondiuspark". 

De volgende week, op zaterdag 
14 juli, in de voormiddag hebben we 
dan in de Hekkenstraat, in samen
werking met de maatschappij „Eerlijk 
duurt langst" een grote vinkenzet-
ting, de Ereprijs Senator Debusseré. 
Hier zijn verscheidene duizenden 
franken te winnen en de overwin
naar gaat naar huis met een trofee 
van onze senator Firmin. 

Het is de eerste keer in vele jaren 
dat wij met onze partij zelf instaan 
voor het plaatselijk Guldensporen
feest Wij menen erin geslaagd te zijn 
een echt volks programma te heb
ben uitgewerkt zodat wij nu ook 
mensen kunnen bereiken die zich 
daar anders niet zo onmiddellijk bij 
betrokken voelden. Als wij nu ook 
nog op de aanwezigheid van de 
omliggende afdelingen mogen reke
nen, wordt het een geslaagde „Gul-
densporenweek". 

U wil investeren 
in de toekomst... dus in eigen regio 

dan eerst EBES kontakteren 
dé energieleverancier in Vlaanderen 

Raadpleeg onze adviseurs-industrie 

Antwerpen: ir. J. Vincent, Mechelsesteenweg 271, tel. 03-280.05.77 
Gent; ir, M. Raskin, F. Rooseveltlaan l, tel. 091-25.58.31 

Hasselt: ir. J. De Greef, Herckenrodesingel 4, tel. 011-25.09.31 EBES 
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Een schitterend cahier... 

„Vlaanderen Morgen" uit de startblokken 
Het tweemaandelijks cahier van 

de „Werkgemeenschap Vlaanderen 
Morgen" verscheen verleden maand 
in een vernieuwde editie 

Gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz behandelt in dit eerste num
mer (84/1) van deze vierde jaargang 
de ekonomische aspekten van de 
separatistische optie 

Hugo Schiltz onderzoekt dit met 
als „pleidooi" voor het separatisme, 
maar vanuit een rationeel ongenoe
gen over de staatkundige dubbelzin
nigheid die momenteel alom heerst 
Een hoogst verhelderend stuk, zeker 
in het licht van de ophefmakende 
konfrontatie tussen VU-gemeen-
schapsminister en VBO-boss Ley-
sen 

De toon en de stijl van de artikelen 
in deze cahiers heigen zeker met 
naar de gekende en enge „sloganis-
tiek" De brede waaier van de behan
delde onderwerpen uit de voorbije 
jaargangen bevestigt dit Daarom 
een kleine opsomming van een tien
tal artikelen met telkens tussen haak
jes de naam van de auteur „Omtrent 
de daensisten achtergronden en 
wortels van de mythe-vorming" 
(Frans-Jos Verdoodt), „Het staatkun

dig denken in de Vlaamse Bewe
ging" (Hugo Schiltz), „Pleidooi voor 
een aktieve begeleiding van werklo
zen" (Hilde Maelstaf), „Neo-liberalis-
me uitweg of illuzie'" (Hector de 
Bruyne), „Bedenkingen na 150 jaar 
Vlaamse Beweging' (Hugo Schiltz), 
„Lof der Stoïcijnen" (Max Wildiers) 
„Hendnk de Man, het socialisme en 
de kuituur" (Georges Ade), „Julius 
Vuyisteke en de valstnk van het 
goede geloof' (Mare Reynebeau), 
„De aktualiteit van Paul van Ostaijen" 
(Henri-Flons Jespers) en „De kultu-
rele autonomie een ontgoochelend 
expenment" (Jons Dedeurwaerder) 

Bovendien publiceerde letterkun
dige Nic van Bruggen in elk nummer 
een benadenng van een eigentijds 
kunstenaar (schilder, beeldhouwer, 
graficus of dichter) zo konden de le
zers in het verleden bijdragen lezen 
over Paul Snoeck, Jan Vannet Piet 
Bekaert Mark Verstookt en Roger 
Wittewrongel Deze reeks wordt 
vervolgd 

Een ander, biezonder lezenswaar
dig artikel is van de hand van Manan-
ne Gestels en brengt een knappe 
beschouwing over het politiek ver
schijnsel van de „Groenen" Het be-

• , Sociaal-kulturele instelling (Zuid-
West-Vlaanderen) zoekt een educa
tieve medewerkerC-ster), universitair, 
voor BTK-projekt Schnftelijke sollici
tatie met curnculum vitae sturen naar 
West-Flandria Graaf Gwijde van Na-
menstraat 7 te 8500 Kortnjk' 
• Nog zeer aktieve 64 j werkloze, 
met talrijke en belangrijke bestuurs-
funkties in de verkoop bij grote 
firma's, zoekt een deeltijdse betrek
king Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valkeniers, 
tel 02-5691604 
• 19 j kinderverzorgster zoekt een 
betrekking in het Brusselse op ten 
westen van Brussel Voor ml zich 
wenden tot volksvertegenwoordiger 
dr J Valkeniers tel 02-5691604 
• 23 j gehuwde dame zoekt een 
betrekking als bediende in het Brus
selse Voor ml zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J Valke
niers, tel 02-5691604 
• Chauffeur met ervaring en goe
de kennis van automekaniek zoekt 
werk m binnenland, liefst omg leper-
Popennge Kontakt G Vanover-
schelde, Barnkadenplein 12, 1000 
Brussel 

• Jongedame, wonende te Ramt, 
zoekt een betrekking Diploma van 
geaggregeerde in het lager secun
dair en technisch onderwijs, plasti
sche opvoeding Ref nr 0192 

• Heer, 22 jaar en wonende in het 
Bornemse zoekt een betrekking Di
ploma geaggregeerde lager secun
dair onderwijs, Nederlands, Engels, 
godsdienst en geschiedenis Ref nr 
0193 

• Dame, 20 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking Di
ploma uitbater van een koffie- en 
snackbar en traiteur Goede kennis 
van het Frans Aanvaardt alle werk 
Refnr 0189 

• Heer 21 jaar en wonende m het 
Mechelse, zoekt een betrekking Di
ploma A3 elektriciteit Aanvaardt alle 
werk Ref nr 0186 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers via het Vlaams 
Nationaal Centrum Ontvoenngs-
plem 1 te 2800 Mechelen tel 
015-209514 Gelieve het ref nr te 
vermelden 

handelt de historiek, de achtergrond 
en de toekomst van de zogenaamde 
ekologische beweging m en buiten 
Vlaanderen Een verhelderende ana
lyse 

Verder brengt Nic van Bruggen 
een bijdrage getiteld „Willy Tiber-

gien en het Poeziecentrum manage
ment in de Vlaamse poëzie" Tenslot
te nog een geestig stuk in de steeds 
terugkerende rubriek „In kort be
stek" door Joris Dedeurwaerder, die 
de politieke kuituur van het Vlaande
ren van morgen even op de korrel 
neemt 

Wie zich nu abonneert stort 
500 fr op rek 410-0714891-24 ten 
name van „Vlaanderen Morgen' en 
ontvangt meteen ook gratis een 
extra-editie „Zindelijk omgaan met 
de macht", door Hugo Schiltz. Een 
steunabonnement kan vanaf 
1.000 fr. 

MAGAZINE 

Day 
Woensdag 6 juni is de geallieerde landing 
in Normandië precies-veertig jaar geleden. 

Knack bezocht de dorpen en stranden van toen, 
en sprak er met de Amerikaanse, Canadese en Britse 
veteranen die er zich opmaakten voor hun grote feest. 

Deze week in Knack: de kleine helden getuigen. 

Bovendien 

Wetstraat: 
Waarom moet Mathot weg ? 

Herman Liebaers: 
De hofmaarschalk trekt van leer 

Johannes-Paulus: 
Over precies één jaar komt de paus 

Geneeskunde: 
Kennen we de oorzaken van Aids ? 

Poëzie: 
Interview met Jevgeny Jevtoesjenko. 

— • - * ' * 

r' 
\ 

knack 
MAGAZINE 
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Eurofeest 
te Leuven 

Op vrijdag 8 juni gaat om 19 u. 30 
in Salons Georges (Hogeschool
plein) een Eurofeest door. Met Hugo 
Schiltz, Rob Vandezande en Willy 
Kuijpers. 

Dit ludiek feest met 8 verrassende 
getuigenissen over Kuijpers wordt 
opgeluisterd door de volksmuziek-
groép „Zakdoek". Brengt vrienden 
kennissen mee. 

Koekelberg naar 
Diksmuide 

Naar jaarlijkse traditie gaan we 
naar Diksmuide. Ditmaal, in samen
werking met Davidsfonds/Koekel-
berg en de Vlaamse Oudstrijders. 
Prijs; 150fr. voor leden, 200 fr. voor 
niet-leden. Fooi voor chauffeur ver
plichtend: mm. 20 fr. p./persoon. 

Vertrek vanuit Diksmuide naar zee: 
2 u. 30 met bestemming Koksijde, 
waar we halt houden in het Reigers
nest. Iedereen is er vrij en krijgt dus 
de kans een wandeling te maken. 

Inschrijving bij de h L Suys, uiterlijk 
tegen zaterdag 23 juni (mag ook 
bezorgd worden op uitstap 24 juni). 

Bijeenkomst. 7 u 40 gemeentehuis, 
Koekelberg (Vanhuffelplein); 7 u 45 
Trefcentrum, Pantheonlaan 14; 7 u. 50 
Berchem/Schweitzerplein (hoek J. 
Goffinstr en Gentse Stweg). 

Terugkeer. 21 u.-21 u. 30 in Brus
sel. 

Sparen - Leningen - Verzekeringen 

GROEP ARGENTA 
Kantoorhouder 

FONS PRINSEN 

Itterbeeksebaan 242 
I 1711 ITTERBEEK - DILBEEK 

S 569.09 14 - 569 11 17 

Joggen 
te Vlezenbeek 

Op pinksterzondag 10 juni a.s. 
wordt door de Vlaamse Werkgroep 
de Vrede met medewerking van de 
Groep De Familie, en sympatizanten 
de Tweede Aardbeienjogging geor-
ganizeerd te Vlezenbeek. 

Vertrek en aankomst op het dorps
plein van Vlezenbeek. Afstanden van 
7 of 14 km, één of twee ronden, naar 
keuze van de deelnemer, kunnen 
worden afgelegd. Inschrijvingen ter 
plaatse vanaf 13 u 30. Kleedkamers 
voor de dames en de heren zijn 
beschikbaar. 

Waardevolle trofeeën voor de bes
ten, prachtige medailles van 7 cm 
doorsnede en aardbeien voor elkeen 
die de jogging uitloopt. 

Uskreem met aardbeien en aard
beien alléén kunnen er verkregen 
worden aan de prijs van de dag. Wie 
nog niet proefde van de Vlezenbeek-
se aardbeien moet dit beslist komen 
doen op 10 juni. 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
DE KEIZER in kleinmeubels en salons 

VAN HET GOED 
ZITMEUBEL 

(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot I9u. 30 
Do., zat. van 10 tot 13 u. 30 
Zondag v a n 14 tot 18 u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-SB2.22.22 
Staf K i e s e k o m s (op slechts is km van Brussel-centrum) 

Gemeente 
ZAVENTEM 

Gemeentelijk 
Jnstituut 

voor 
Technisch Onderwijs 

1 betrekking van 
DIREKTEUR 

De kandidaten dienen aan 
volgende voorwaarden te 
voldoen: 

— Belg en van onberispe
lijk gedrag zijn; 

— De burgerlijke en poli
tieke rechten genieten; 

— Voldaan hebben aan de 
dienstplichtwetten; 

— In het bezit zijn van een 
diploma: 

a) voor pedagogische ge
schoolden: min. Tech
nisch Regent(e), regen-
t(e) of hoger pedago
gisch geschoold; 
b) voor technisch ge
schoolden: min. diploma 
A2 + Bi, Al, Industrieel 
Ingenieur. Alledrie + D-
diploma. 

— De kandidaten moeten 
ten minste 10 jaar ervaring 
in het Secundair Onderwijs 
(Beroepsonderwijs inbegre
pen) hebben op 1 september 
1984. 

De aanvragen vergezeld 
van de nodige bewijsstuk
ken dienen per aangete
kend schrijven gericht aan 
het Kollege van Burge
meester en Schepenen, Sta
tionsstraat 8, 1930 Zaven-
tem, vóór 1 juli 1984. (Adv. 96) 

BRABANT 
JUNI 

8 DILBEEK: Euro-debat met Nelly Maes (VU), Eric Van Rompuy 
(CVP), Marijke Van Hemeldonck (SP) en Karel de Gucht (PVV). 
Moderator Mare Ratel. Om 20 u. 30 in Westrand. 

15 MACHELEN: Vlaams-Nationale boekenbeurs van 20 tot 22 uur In 
zaal Arend, Vanden Berghestraat 2 (1ste verd.). Plechtige 
opening op vrijdagavond om 20u. door VU-voorzitter Vic An-
ciaux. Gastrede door Herman Verheirstraeten over „De honderd 
gezichten van Europa". Eveneens open op zat 16 juni van 10 tot 
18 uur en op zondag 17 juni van 10 tot 18 uur. 

16 JETTE: Euro-wandeling vanaf 14 u. door Jette. Bijeenkomst aan 
het Poelbos. 

16 LEUVEN: Filmnamiddag over de IJzerbedevaarten, zangfeesten, 
betogingen, enz. door filmamateur Willem De Roover. Om 15 u. in 
Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat naast Leuvens stadhuis. 
Org.: VOS-Leuven. 

VLAANDEREN IN EUROPA 
samen aan t werk 

Verkiezingscafé te Anderlecht 
Op vrijdag 8 juni, vanaf 20 u. 30, in 

het Trefcentrum, Dapperheidsplein 
7, gaat een verkiezingscafé door. 

Anderlecht werd uitgekozen om 
de „tenoren" van de belangrijkste 
partijen te beluisteren omtrent hun 
visie over het Europa van morgen, 
ons aller vaderland tussen de twee 
„groten" van Oost en West. Vele 
prominenten hebben hun deelne
ming toegezegd. Nergens anders in 

het Brusselse zal een dergelijke gele
genheid geboden worden. 

BRT-journalist Dirk Steckx treedt 
op als moderator. Voor de VU heb
ben hun medewerking toegezegd: 
Vic Anciaux, Jef Valkeniers, Daan 
Vervaet, Mon Van Dyck en Jaak 
Vande Meulebroeke. 

Alle VU-leden en -sympatizanten 
uit het Brusselse en omgeving wor
den verwacht! 

Aarfbévolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tel. 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmel 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mo l 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv. 54) 

q — \ STUDIO 
- E - l ^ DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archJtektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

SInt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE 

[MË 
Littoral 

"Vf uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met (oto's 

LEOPOLD ll-LAAN! 205 
84SI OOSTOUINKERKE 
TEL 051/11.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19u. 30 Zondag en maandag gesloten. 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders. 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming; 

r\ 
Hoogstraat 20 

Lede 
Tel. 053-21.36.36 
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Vlaams tuinfeest te Zolder 

De Limburgers nodigen uit 
O p z o n d a g 10 jun i (1s te P inks te rdag ) h o u d t de he le L i m b u r g s e 

V U - f a m i l i e een g r o o t s V l a a m s tu in fees t o p het d o m e i n B o v y te 
Zo lde r . D i t p rach t i g d o m e i n van 27 ha g r o o t en ge legen naas t de 
o m l o o p van Zo lde r , b ied t d ie dag niet a l leen een fees te l i j ke V l a a m s e 
aanb l ik , maar hee f t n o g vee l meer in pe t to . 

• Er worden een tiental kinderspe
len georganizeerd, zoals zaklopen, 
touwtrekken, doelschleten, poppe-
kast enz. Inkom gratis voor kinderen 
onder 12 jaar, ouderen betalen 20 fr. 
per spel. 

• Ook de volwassenen en kinde
ren ouder dan 12 jaar komen volop 
aan hun trekken. Er worden 13 oude 
volksspelen georganizeerd, zoals ke
gelen, pétanque, plaggen, dozenwer-
pen, hoef ijzer werpen, beugelen, enz. 
Er worden wedstrijden ingericht met 
als hoofdprijs 2 prachtige reizen naar 
Parijs. Prijs: lOOfr. voor 5 spelen. 

• Een speciale wijn- en biertent 
wordt opgesteld om te voorzien in 
de nodige drank en de nodige hapjes 
(broodjes, zwart brood met kipkap, 

VU-Limburg niet 
eens met Leysen 

De VU-Limburg heeft met erger
nis kennis genomen van de verklarin
gen van de heer Leysen,-voorzitter 
van het VBO, betreffende de Lim
burgse steenkoolmijnen. 

Voor de VU-Limburg is het onaan
vaardbaar dat hierbij van patronale 
zijde geen enkele rekening wordt 
gehouden met de ware sociale ge
volgen van deze mijnsluitingen voor 
de 20.000 Limburgse mijnwerkersge
zinnen en met de nu reeds ontoelaat
baar hoge werkloosheid in Limburg. 

De geloofwaardigheid van de 
voorzitter van het VBO zou overi
gens merkelijk groter zijn indien hij 
kon verwijzen naar nieuwe investe
ringen en nieuwe bedrijven in Lim
burg. Die blijken tot nu toe zeker vrij
wel onbestaande te zijn. Wellicht kan 
de VBO-voorzitter alvast daarvan 
eerst het nodige werk maken. 

Namens VU-Limburg 
Jaak Gabriels 

echte ouderwetse Vlaamse vlaaien, 
e.d. Matige prijzen. 

• Voor mensen die houden van 
een stevige hap is er een barbecue 
(heeriijke vleesspiezen, witte wor
sten, enzJ. Prijs: 200 fr., drank inbe
grepen. 

• Rondleiding in de kruidtuin. Het 
domein Bovy is o.a. bekend om zijn 

prachtige kruidtuinen. Onder des
kundige leiding wordt u hierin rond
geleid. Deelneming gratis. 

• Huifkarrentocht. Mogelijkheid 
om met heel de familie aan een zeer 
leerrijke en ontspannende huifkar
rentocht deel te nemen. Matige deel-
nemingsprijs. 

• Feestprogramma Europese ver
kiezingen. Korte toespraken zullen 
gehouden worden door de burge
meester van Heusden-Zolder en de 
twee Limburgse Europese kandida
ten. Muzikale omlijsting door de 
plaatselijke fanfares. 

VOLKSSPELEN KINDERSPELEN 
-LEKKER ETEN EN DRINKEN WANDELEN-^ 

LIMBURG 
JUNI 

9 EIGENBILZEN: Euro-bal Zuid-Limburg in aanwezigheid van Jaak 

10 

16 

Gabriels en Johan Sauwens. Om 20 u. in de Sporthal. 
HEUSDEN-ZOLDER: Provinciaal Vlaams Tuinfeest vanaf 10 u. in 
Domein Bovy (richting Teriaemen) ter dekking van de kosten der 
Europese verkiezingen. 
BREE: Euro-bal Noord-Limburg in aanwezigheid van Jaak Ga
briels en Johan Sauwens te Beek-Bree vanaf 20 u. 

aiOSOEM.ZOLDeR 

SlUSMiaVSti 

H0£ HET ÜOMEin „BOVY" 
BfREi^eM VArtun HA55ELT 

i.Oll»UjVE*J 

i^A^seiT 

Deze dag, die om 10 u. begint en 
waarvan het einde in de kleine uur
tjes wordt voorzien, zal geanimeerd 
worden door de plaatselijke vrije 
radio Mi Amigo. U ziet het 7 goede 
redenen om naar het domein Bovy te 
Zolder te komen. (Volg de wegwijze-
ringO 

Praktische wenken: de deuren 
gaan open om 10 u. 's morgens; 
kaartenverkoop via de afdelingen of 
ter plaatse; ruime parkeerruimte is 
voorzien. (NH) 

• 19 j . jongeman met diploma A4 
werkman (Don Bosco Halle), vrij van 
militaire dienst, zoekt een nieuwe 
betrekking in Brussel of ten westen 
van Brussel. Zich wenden tot kamer
lid dr. J. Valkeniers, 02-569.16.04. 

Vakantie 
SALOU - Spanje 
Te huur: appartement met 3 kamers 
-I- stortbad -I- living -t- keuken en 
zeer groot terras. 
Vrij van 11/5 tot 30/9/ '84. 
Tel. 02-523.18.03 (Adv. 83) 

L a P i n e d a d e S a l o u 

Te huur: 1 app. met 2 slaapkamers en 
1 studio. Van juni tot september. Tel. 
02-217.26.80. (Adv. 9i) 

SPANJE 
App. van partikulier aan de (Dosta 
Dorada, 50 m van mooi zandstrand, 
slapen voor 6 pers. Prijs per 15 
dagen 13.0(X)fr Voor juni en sept 
halve prijs. (053-2129.11) 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT ^ Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderiecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

Feestzalen RUBENS 
Voor iedere gelegenheid 
2 prachtige feestzalen tot 
250 pers. 

Eigen keuken 
Ook zondag restaurant 

Mooie tuin ter beschikking 
Dorpstraat 4 2590 Berlaar 

Tel. 03-482.16.05. 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondië-
en Bourdeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

D o r t m u n d e r T h l e r Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel.: 016-22.86.72. 

Kon. Astridlaan 85, KONTICH 
Tel.: 031-57,30.32. 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel.: 02-218.74.89. 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel.: 056-71.15.36. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e.a. Duitse speciali
teiten: Dortmunder Thier van t vat. 
Levende Water Tönissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98. 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
Hest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer: 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur. — Jaariijks veriof december 

De familiezaak met traditie. 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 

(adv. 23J 
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Flor De Raet, de schilder van het kampleven 

Waar vindt kruisweg 
van Beverio onderdak? 

In een stille woonwijk van Sint-Niklaas woont Flor 
De Raet De levensloop van deze man heeft op het 
eerste zicht niets ongewoon. Wat hij meegemaakt 
heeft kunnen honderden anderen in Vlaanderen 
vertellen. Biezonder aan De Raet is dat zijn naoorlog
se gevangenistijd een schat aan artistiek werk heeft 
opgeleverd dat omwille van die beroerde tijd wel een 
heel eigen stempel heeft gekregen en bewaard. 

FLOR De Raet werd in Le-
deberg bij Gent geboren 
in 1911. Pas later ontdek

te hij dat zijn vader een verre 
neef was van Lodewijk De Raet 
„maar de familie schuwde deze 
relatie een beetje omdat Lode
wijk een socialist zou zijn..." 

Vlaamse wachter 
De familie verhuist naar St.-

Niklaas waar vader telegrafist is. 
Daar volgt Flor de kunstakade-
mie. In en rond de hoofdstad van 
het Waasland liggen tal van we
verijen. De Raet wordt er ont
werper van tekstielstoffen. Een 
bezigheid die hij tot de dag van 
vandaag met liefde uitvoert. 

In 1930 moet hij naar het leger, 
naar 't Klein Kasteeltje te Brus
sel. Het is daar voor de Vlamin
gen een onmogelijke toestand. 
Vlaamse miliciens worden door 
Nederlandsonkundige officieren 
gekommandeerd. Als ze de or
ders negeren of niet begrijpen 
zijn straffen hun deel. 

De anders zo brave en voor
zichtige De Raet neemt dat af
front niet, komt in opstand en 
wordt flamingant. 

Het verzet helpt, want er ko
men — weliswaar druppelsge
wijs — Vlaamse officieren. 

Als De Raet naar huis mag is 
het volop de krisis van de derti
ger jaren. Werkloosheid en ar
moede alom, sociale voorzienin
gen zijn gebrekkig, veel miserie 
in het land. Door politieke en 
financiële schandalen brokkelt 
de demokratie steeds verder af. 
De tijd van de uniformen breekt 
aan. 

Tot twee keer toe wordt De 
Raet gemobilizeerd. Op 10 mei 
1940 is het ernst en als sergeant 
in het Belgisch leger draagt hij 
zijn verantwoordelijkheid. 

België legt na 18 dagen de 
wapens neer en De Raet wordt 
gevangen genomen en naar 
Duitsland gevoerd. 

Na 1 jaar geniet hij van de 
gunstmaatregel omdat hij van 
Vlaamse afkomst is en mag naar 
huis. Maar zijn wrevel tegenover 
de beroepsofficieren raakte 
deze reservist met kwijt. De Raet 
nam het niet dat de echtgenoten 
van de beroeps in gevangen
schap wel een wedde bleven 
ontvangen en de reservisten 
niet. De Raet voelde zich in de 
steek gelaten en eens thuis 
meldde hij zich bij de Vlaamse 

keningen mee die het dagelijkse 
leven in het kamp uitbeelden. 
Een van de tekeningen beeldt 
„de stok" uit De Pillecijn die ook 
in Lokeren „zat" schrijft daarover 
in zijn „Face au mur": „De stok' 
was de centrale van waaruit het 
nieuws naar de barakken zijn 
loop nam. Die «stok» was een 
lange, gemetselde kuil waar aan 
beide zijden de mannen over de 
balk gingen zitten. De stok was 
een welkome gelegenheid om uit 

Voor deze Drie Koningen van Flor De Raet stonden ter dood 
veroordeelden model... 

Wacht. Deze was in mei 1941 
opgericht en bestond groten
deels uit gedemobilizeerde offi
cieren en soldaten en leden van 
VOS. De Raedt werd officier bij 
de Vlaamse Wacht. 

Flor De Raet: „Maar in sep
tember 1944 werden de Vlaam
se Wachters zwaar aangepakt. 
De leiders werden ter dood ver
oordeeld. Ikzelf kreeg levens
lang, omgezet in 15 jaar en dien
de ten slotte 5 jaar effektief te 
zitten. 1 jaar Dendermonde, 1 
jaar Lokeren en 3 jaar Beverio." 

„De stok" 
Vanuit Lokeren brengt hij een 

reeks merkwaardige potloodte-

de barak te muizen en de vrien
den uit de andere barakken te 
ontmoeten. Hij werd zeer druk 
bezocht Zo iets als Je dernier 
salon OU l'on cause". Bruegelzou 
er zijn hart bij opgehaald hebben 
zoals ze daar zaten aan hun 
bezigheid, zonder haast, behaag
lijk op een rij naast elkaar, pra
tend over de vooruitzichten, on
gegeneerd in de funktie van hun 
licfiaam." 

In het strafkamp van Beverio 
kan het artistiek talent van De 
Raet pas echt ontplooien. Bever
io was behuisd door duizenden 
zware gevallen met een streng 
regime. De Pillecijn schrijft over 
hen: „Dan komt er een sterke 
toevoer van mannen uit Beverio, 

soldaten van het Vlaams Le
gioen en van de Waffen SS. Zij 
werden behandeld als vee en 
zijn in een toestand van haast 
hopeloze ondervoeding. En uit 
de armoede van alle barakken 
wordt toch nog brood gehaald 
voor hen. De eerste blijk van 
menselijke verbondenheid die 
deze jongens sedert vele weken 
ontvangen". 

„Opbouw" 
In Beverio ontstaat een hoog

staand artistiek leven. Er is zelfs 
een schildersatelier. Een van de 
vier artiesten is Flor De Raet Hij 
tekent en schildert tegen de 
sterren op. De werken worden 
door de kampdirektie verkocht 
om de „sociale kas" te spijzen. 
Maar heel wat kunstwerken ver
dwijnen in andere richtingen. 

Zo speelt de Raet het klaar tal 
van schilderijen en prenten te 
laten buitensmokkelen. Vrouw 
en kinderen moeten ook leven. 
De vrouw van De Raet is zwaar 
ziek en dient gehospitalizeerd te 
worden. Maar ander gevange-
niswerk siert de salons van Bel
gische hoogwaardigheidsbekle
ders die het kamp komen bezoe
ken. 

De Raet: „Ik weet zeker dat 
minister Paul Struye verschillen
de doeken van mij mee naar huis 
nam. Daar waren wij dus wel 
goed voor..." Voor vele van zijn 
werken stonden medegevange
nen model, andere zijn geput uit 
de herinnering. Tijl Uilenspiegel 
is een dankbaar onderwerp. Als 
tekenaar is De Raet op zijn best 
in „Opbouw/", het halfmaandelijks 
gevangenistijdschrift. 

Met de ogen van nu bekeken 
zijn (deze uitgaven een meer dan 
merkwaardige prestatie. Hele
maal samengeschreven en geïl
lustreerd door de gevangenen, 
eigen werk van het zetwek tot 
het binden. „Opbouw" was een 
uitlaatklep voor de makers en 
voor de lezers, het werd van a 
tot z verslonden en was een 
welkome verpozing in de eento
nige kampdagen. 

De kruisweg 
De medewerkers mochten 

slechts onder schuilnaam of ini
tialen publiceren. Doorgaans zijn 
de teksten braaf, onderhoudend 
en lopen over van zucht naar 
betere tijden. 

Van de Pillecijn leest men bv. 
de „Lof van de vrouw", een 
artikel over de vrouwen en de 
meisjes die buiten wachten en 
pakjes maken waarvan zij de 
inhoud met zorg en pijn hebben 
samengespaard. Maar de Pille
cijn schreef ook het zuurzoete 
stuk „Lof van het bier" waarin hij 
zich „de koele streling over de 
tong" van echt bier tracht te 
herinneren. 

De illustraties in „Opbouw" 
zijn doorgaans artistieke parel
tjes. Zeker de bijlage, een reeks 

houtsneden van Flor De Raet, 
over het leven van Tijl Uilenspie
gel is prachtig. 

Maar het leven van Beverio 
blijft pijnlijk. De Raet verneemt er 
dat zijn echtgenote tijdens het 
laatste bombardement van 1945 
om het leven is gekomen. Na 
een week van neerslachtigheid 
besluit hij zijn miserie in een 
kruisweg uit te beelden. 
- 14 dagen lang zwoegt hij stie
kem aan dat werk. Een Limburg
se ter dood veroordeelde mede
gevangene staat model. Resul
taat: 14 afschuwelijk mooie por
tretten in zwart krijt van een 
zwaar gepijnigd gelaat. Eén keer 
een tweede figuur, een vrouw. 
Het bericht loopt als een vuurtje 
door het kamp. De medegevan
genen komen naar de barak en 
schuiven sprakeloos aan de sta
ties voorbij. 

De Raet: „Een medegevange
ne, een prof uit Aalst meen ik, 
schreef er teksten bij en een 
Luikenaar gaf de kommentaar. 
Iedereen van de gevangenen 
zag in de portretten een stukje 
van zijn miserie en in de vrouw 
zijn eigen moeder. Het kon niet 
^nders of het bestaan van de 
kruisweg moest aan de oren 
komen van de gevangenisdirek-
tie. Op een dag vielen de bewa
kers de barak binnen en eisten 
de kruisweg op. Maar deze was 
reeds buitengesmokkeld. Het 
voorval leverde mij acht dagen 
donkere cel op. Een zware 
straf..." 

In juli 1949 wordt De Raet -
totaal onverwacht — vrijgelaten. 
Alleen op straat in een sterk 
veranderde wereld, en ver
vreemd van zijn eigen familie die 
ondertussen een gedeelte van 
zijn buitengesmokkelde werken 
heeft verkwanseld. Naar St-Ni-
klaas mag De Raet niet meer 
terug. Burgerrechten heeft hij 
niet meer... 

Door zeer hard werken als 
ontwerper van gobelins, wandta
pijten en meubelstoffen weet 
Flor De Raet „Beverio" te verge
ten. Veel kontakten met gewe
zen medestanders heeft hij niet. 
Namen en gezichten zijn ver
vaagd. En de kruisweg? 

Begin van de zeventiger jaren 
pakt De Raet voor het eerst uit 
met zijn kruisweg. De emotie is 
zeer groot De 14 gepijnigde 
gezichten hebben de tijd weer
staan en tonen nog even schrij
nend de miserie van het straf
kamp als tijdens de na-oorlog. 

Flor De Raet: „Na al die jaren 
staat mijn besluit vast Mijn kruis
weg behoort de Vlaamse ge
meenschap toe. Hem hier inge
pakt in huis houden heeft geen 
zin. Het liefst zou ik hem op een 
plaats weten waar hij bestendig 
en voor iedereen toegankelijk is. 
Maar kan dat in Vlaanderen?" 

Met deze vraag probeert Flor 
De Raet te leven want een ant
woord heeft hij niet Niemand, 
vreest hij... En toch mag de kruis
weg van Beverio niet verloren 
gaan. Dit reliek- is onverbreek
baar verbonden met een stuk 
van ons recent verleden. Het 
wordt dan ook de hoogste tijd 
dat een of andere Vlaamse in
stantie zich over dit getuigenis 
uit het kamp van Beverio ont
fermt M.v.L 
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