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Nbams Nationaal M/eekblad 

„Indien de Belgische staat een privé-bedrijf zou 
zijn, was hij sedert lang in een beschamend 

bankroet ten onder gegaan. Het management van 
de overheid is ongelooflijk gebrekkig". 

(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard'. 13 juni 1984) 

Een logische opdracht 
De campagne voor de Europese verkiezingen loopt naar 

haar einde. Het is een vrij matte campagne geweest, temidden 
van de grootste onverschilligheid van de burgers. Het aantal 
onbesliste en onzekere stemmers moet op dit ogenblik nog vrij 
groot zijn: een aansporing om de inspanning vol te houden tot 
de allerlaatste dag. Er is geen verhouding tussen de middelen 
die sommige partijen tegen deze campagne hebben aange
gooid, en de belangstelling van de kiezer. De vele tientallen 
miljoenen die de traditionele partijen in Vlaanderen besteden, 
staan daarenboven in schrille tegenstelling tot de vaagheid 
van hun boodschap. Een vernieuwend en bezielend Europees 
koncept wordt door hen niet geboden. Hoe zou men willen dat, 
in die omstandigheden, de kiezer warm loopt voor een ver par
lement en voor Europese instellingen die het beeld vertonen 
van het gekibbel der lidstaten en der klassieke politieke 
families? 

Er is in Vlaanderen slechts één partij die, vanuit haa r 
federalistisch basiskoncept, een werkelijke kijk heeft op de uit
bouw van een verenigd Europa: de Volksunie. Indien de 
Europese eenheid ooit een kans zal maken, dan zal het slechts 
zijn na de afbraak van de staatsegoïsmen en nadat de onna
tuurlijke grenzen — de produkten van oorlogen en middel
eeuwse alkoofgeschiedenissen — opgehouden hebben te be
staan. Het organisch, logisch, federaal, van beneden gegroeide 
Europa wordt slechts door de Volksunie verdedigd. 

De Volksunie „doet niet zo maar mee" aan de Europese ver-
kiezingeni als partij in Vlaanderen en als spil van de Europese 
Vrije Alliantie is het haar natuurlijke opdracht om — één te
gen allen — op te komen voor een echt Europees vaderland. 

Het is immers duidelijk dat wij de echte en hechte Europese 
dimensie nodig hebben. De gesel van de werkloosheid bijvoor
beeld kan niet meer alleen op het beperkte terrein van de 
staten bestreden worden. In de wereldwijde strijd voor mark
ten en nieuwe technologieën is alleen de Europese dimensie 
opgewassen tegen de uitdaging uit Japan of de Verenigde Sta
ten. 

Ook de kwaliteit van ons leven wordt in sterke mate bepaald 
door het vermogen of het onvermogen, de grote grensover
schrijdende milieuhinders globaal aan te pakken. Voor werk 
en welvaart is Europa broodnodig. 

Een verenigd Europa, dat zijn houding bepaalt tussen de 
machtsblokken en tegenover de Derde Wereld, kan een sig
naal van vrede en ontspanning zijn in een wereld die thans 
meegesleurd wordt in de krankzinnige bewapeningswedloop. 
Europa telt meer inwoners, heeft een groter industrieel en kul-
tureel potentieel dat Rusland of de Verenigde Staten. Ook hier 
geldt echter dat Europa maar doelmatig zijn stem zal kimnen 
verheffen, als het de kwaal van de nationale egoïsmen en van 
de staatsverafgoding heeft overwonnen. 

De bijdrage van Vlaanderen bij dit alles is niet gering. Wij 
zijn niet zo maar een onbelangrijk gebiedje aan de rand van 
het kontinent. Vlaanderen is een der belangrijkste regio's van 
Europa. Het ligt uniek, op het kruispimt tussen grote buurlan
den en aan de drukst bevaren zee te wereld. Het heeft meer in
woners dan landen zoals Denemarken, Ierland of Zwitserland. 
Er zijn weinig gebieden in de wereld met hogere in- en 
uitvoerquota of met een hoger BNP per hoofd van de bevolking 
dan Vlaanderen. Vlaanderen moet, vanonder de Belgische 
schaduw weg, zijn gelaat duidelijk aan de wereld tonen. Het 
moet rechtstreeks toegang hebben tot Europa en de grote inter
nationale verbanden. 

Om zich Europees waar te maken moet Vlaanderen zich in 
de allereerste plaats waar maken in eigen land. Wat men er 
ook van zegge: de Europese verkiezingen hebben wél eveneens 
een nationale betekenis. België, de huidige Belgische regering 
geven een slecht Europees voorbeeld door de wijze waarop zij 
de harmonische samenleving-in-eigenheid van twee volkeren 
steeds weer beletten. 

Men bouwt geen land, men bouwt zeker geen Europa op dief
stal, chantage, achterstelling en verdrukking. Er is niet aan te 
ontkomen: ook en vooral vanuit een oprechte Europese gezind
heid moet „neen" gezegd worden aan een regering die iedere 
dag bewijst dat zij voorrang geeft aan de bekrompen en 
egoïstische Belgische staatsraison, boven de opbouw van een 
harmonisch stuk Europa tussen de Noordzee en de Hoge 
Venen. tvo 

17 juni: 
Een mogelijke kans 

Zelden voorheen was de apatie voor het politieke 
schouwspel groter dan gedurende de bijna voorbije 
Europese verkiezingscampagne. Toch moeten alle 
volwassen burgers zondag, willens nillens, naar het 
stemhokje om hun voorkeur (of afkeur) kenbaar te 
maken. 

Deze Eurostembusdag biedt een mogelijkheid om 
één en ander duidelijk te stellen. 

HET betreft inderdaad ver
kiezingen ter aandui
ding van de 13 Vlaamse 

vertegenwoordigers in het Euro
pese Parlement te Straatsburg. 
De enige echt mogelijke vergelij
king van de uitslag van zondag 
a.s. is het resultaat van juni 1979. 
Toen behaalde de CVP 7 van de 
13 Euro-zetels. De VU, vlak na 
de Egmontperikelen, kreeg 1 ze
tel toegewezen. Voor de natio
nalisten trokken eerst Maurits 
Coppieters en later Jaak Vande-
meulebroucke naar Straatsburg. 
Recente studies bewezen onom-
stootbaar dat de VU-mandataris 
in dat Europarlement de aktiefs-
te Vlaamse gekozene was. 

De kiezers moeten zich zon
dag dus in eerste instantie uit
spreken over het geleverde Eu
ropese werk tijdens de afgelo
pen vijf jaar. Aan de hand van de 
voorgestelde programma's kun
nen zij hun sympatic uiten voor 

één van de verschillende, funda
mentele opties over de inrichting 
van de Europese samenleving. 
Maar er is meer. 

Met uitzondering van de ge
meenteraadsverkiezingen van 
oktober '82, is 17 juni de eerste 
verkiezingsslag na de parle
mentsverkiezingen van novem
ber '81. Dit gegeven, plus de 
vaststelling dat precies dezelfde 
partijen die in eigen land „politiek 
bedrijven" zich aanmelden voor 
Europa, geeft aan deze Euro
verkiezingen ongetwijfeld een 
nationale kleurtint. Alle partijen 
hebben trouwens „nationale" po
litici op hun kandidatenlijst ge
plaatst. 

Men kan eindeloos bakkeleien 
over de betekenis van deze ver
kiezingen. Feit is dat een deel 
van de kiezers deze kans zal 
aangrijpen om zijn voldoening of 
zijn ongenoegen over de natio
nale politieke toestand te uiten. 

. De groep van malkontenten in 
Vlaanderen groeit aan. Dit zal 
overigens blijken uit het pak on
geldige en blanko-stemmen. In 
plaats van zijn reeds ernstig aan
gevreten demokratische „macht" 
zomaar te vergooien, kan men 
beter stem en steun geven aan 
de VU. Een politieke partij die in 
het Eurofjees Parlement bewe
zen heeft het anders, beter en 
eerlijker aan te pakken. En die 
bovendien in eigen land dagelijks 
vecht voor een rechtvaardiger 
samenleving en de opbouw van 
een eigen Vlaamse staat (pvdd) 



DE STOOT VAN 
ARIE HAAN 

Als raadsman van Arie Haan las ik 
met verbazing het artikel „De stoot 
van Arie Haan", in uw uitgave van 7 
juni 1984 pag. 17. 

Het feit dat Haan trainer wordt van 
Antwerp zou „een kaakslag in het 
gelaat van de gestrafte Standard- en 
Waterscheispelers" zijn. 

Waarom? 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brreven gaan de scheur 
mand in evenals scheld- en smaad 
brieven De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het rech 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief. 
ts met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Omdat Haan zich, zoals het iedere 
verdachte toegelaten is, verdedigd 
heeft door de lacunes in een dossier 
te bespelen, dossier dat lastens hem 
overigens geen enkel negatief ele
ment bevatte, noch enige belastende 
verklaring van een Standard- of 
Waterscheispeler? 

Omdat Haan niet meegespeeld 
heeft in het domme scenario opge
zet door de bestuurslui van Stan
dard: ...een kadootje in de euforie na 
de match...? 

Omdat Haan zich desolidarizeerde 
van een „verhaal" dat kant noch wal 
raakte? 

Omdat Haan werd vrijgesproken? 

U houdt er eigenaardige principes 
op na. Haan, die werd vrijgesproken, 
zou, wellicht uit schaamte omwille 
van de vrijspraak, een jaar in vrijwilli
ge ballingschap moeten gaan? 

Om te boeten voor een vrijspraak 
wellicht? 

Als het waar is dat, ik citeer: „in het 
voetbalwereldje straffe kost wordt 
opgediend", verkies ik nog de recht
spraak van de voetbalbond dan de 
ideeën die uw redakteur erop na
houdt betreffende „recht" en „recht
spraak". 

Mr. L Deleu, Dilbeek 

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 (13-20 uJ. . 
Het hele jaar openi 

(Adv. 94) 

VERKIEZINGSKOORTS 

Telkens de landelijke of Europese 
verkiezingen naderen, krijgen de par
tijen de verkiezingskoorts. Onder 
druk van de VU worden ze zelfs 
Vlaamsgezind in het propaganda. 
Maar welk Vlaanderen beweren zij 
te verdedigen? Voor hen is Vlaande
ren een aanhangsel van Wallonië, 
want als de frankofonen spreken. 

zakken de Vlaamse regeringspartij
en door hun fluwelen knieën. Dan 
toch liever het Vlaanderen van de 
Volksunie, die keikoppig doorzet om 
een eigen Vlaams Vaderland te reali-
zeren, los van Wallonië en bevrijd 
van de Belgische voogdij, ledere 
oprechte Vlaming heeft de vrije keu
ze: zich laten bedotten door de 
blauw-gele regeringspartijen of door 
de rode femelaars, ofwel de Vlaamse 
ontvoogding via een sterkere Volk
sunie in Europa! 

J.G, Maasmechelen 

GENOEG BLAASJES 

De gehandicapten blijven het 
slachtoffer van de krisis. 

Onmiddellijk 27 miljard als verdere 
verspilling; staatswaarborgen; over
name schulden; sociale akkoorden 
voor Cockerill-Sambre, ja dat kan, 
dat moet zelfs om België te redden 
en vooral de job van de ministers in 
de regering. . 

Met alle voordelen voor de Walen 
natuurlijk: naast de hoogste lonen: 
vervroegd pensioen; loongaranties; 
werktijdverkorting; geen massale af
dankingen; gewaarborgd inkomen; 
afvloeiing personeel uitsluitend via 
vervroegd pensioen. Dat werd voor 
90 % aangenomen, hoe zou je zelf 
zijn. 

Voor de gehandicapten een harte
loze miskenning door a-sociale maat
regelen; geruisloze inleveringen tot 
het hun bestaanszekerheid treft; in-
voenng remgelden (intussen ver
hoogd) om RIZIV te sparen die in 
geldzorgen zit; grote kuis in de tege
moetkomingen waarbij miljoenen 
worden bespaard; verhoogde kost
prijs in instellingen; wazigheid van 
dienstverlening langs unitaire Waals-
Belgische diensten i.p.v. overheve
ling met geldmiddelen naar de be
zorgde Vlaamse gemeenschap. 

Daarbij nog: geen vooruitzichten 
voor de tewerkstelling voor vele 
gehaiidicapten, omdat de bescherm
de werkplaatsen zichzelf dienen te 
bedruipen bij gebrek aan subsidies 
of te laattijdige staatssteun; de gevol
gen blijven niet uit: onvoldoende 
pauzen; nog steeds 40 uren-week 
(dus geen werktijdverkorting met 
behoud van loon, waarbij anderen 
zouden werk vinden); bij vele afwe

zigheid bedreiging met afdanking 
(terwijl in de Kamer het absenteïsme 
hoogtij viert met behoud van wed
de); voor velen geen werk meer, ook 
niet in eigen gemeente. 

Waar blijft dus het sociaal gevoel 
van de kliek Swaelen en de ontvetter 
Verhofstadt of andere Karel Deblau-
wers. 

Prediken over Europa, ons goed, 
maar wat met: de werkloosheid 
vooral in Limburg? de faillissementen 
in Vlaanderen; de armoede bij de 
kansarmen, werklozen, gehandicap
ten. 

Genoeg blaasjes wijsgemaakt We 
maken het hen eens wijs op 17 juni. 

W.B., Knokke-Heist 
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lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

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. 

F e e s t z a l e n R U B E N S 

V o o r iedere ge legenhe id 
2 pracht ige feestza len tot 
250 pers. 

Eigen keuken 
O o k zondag restaurant 

M o o i e tu in ter besch ikk ing 

Dorpstraat 4 2590 Berlaar 

Tel. 03-482.16.05. 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuls 

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 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur. — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie. (adv. 23J 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

DortmunderThler 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, MULSTE 
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 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02-252 02 40 
Rost zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef f spijskaart 
Open alle dagen - maaitijdchecks 

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 
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Schiltz 
tegen 
Nothomb 

Boykot 

Nothomb, tot nader order nog 
steeds Belgisch minister, doet 
het weer. Deze excellentie ont
popte zich tijdens de voorbije 
maanden en jaren als één der 
grootste strategen van de anti-
Vlaamse aktie. In zijn duivelse 
plannen werd hij trouwens nooit 
tegengewerkt door een Vlaams 
lid van de centrale regering. 

Zijn jongste nummertje be
treft het weigeren van het derde 
kwartaalvoorschot van 1984 
voor de Vlaamse gemeenten. 
Nochtans zijn de Vlaamse ge
meenten, en ook de Vlaamse 
Regering, administratief volledig 
in orde voor de uitbetaling van 
dit bedrag. De argumentatie van 

IJzertoren" op om van de aan
staande bedevaart een massaal 
sukses te maken. De gebeurte
nissen van de jongste maanden 
zijn brutaal-leerzaam en verle
nen aan het tema van de IJzer
bedevaart inderdaad een uitzon
derlijke, aktuele betekenis. Hard
nekkige, met verholen pogingen 
worden ondernomen om de 
groei naar zelfbestuur af te rem
men en zelfs terug te draalen. De 
komende bedevaart moet inder
daad een klinkend antwoord ge
ven op deze maneuvers en het 
schijnbaar gevoel van defaitis
me, dat de Vlaamse Beweging 
sinds enige tijd treft, omkeren. 

Het tema van de 57ste bede
vaart naar de graven van de 
IJzer: „Volk, word staat!" is de 
krachtige roep voor een eigen 
Vlaamse staat. „Wij willen deze 
staatsmacht in versneld tempo 
veroveren omdat welvaart en 
welzijn voor ons volk uitgehold 
en bedreigd zijn", schrijft Paul 
Daels terecht. „Op dit ogenblik, 
dat na de Europese verkiezingen 
allerlei traktaties moeten ver
wacht of gevreesd worden, dat 
het statuut voor Brussel in een 

DEZE 
>MEEK DiTigr 

Nog enkele dagen en de 
teerling Is geworpen. 
Zondagnacht kennen we de 
uitslag van de verkiezingen. 
We hebben geen enkele reden 
om er bang voor te zijn. De 
Volksunie zit in de lift. Ze heeft 
de wind in de zeilen. Ook al 
weten we dat onze partij 
betere resultaten boekt bij 
verkiezingen van het Belgisch 
Parlement. Europa lijkt Immers 
zo ver. Het Europees 
Parlement is voor velen een 
onwezenlijke bedoening. En 
nog altijd zijn er zelfs VU-
gezinden die zich afvragen wat 
de Volksunie kan verrichten op 
het Internationale forum. De 
politieke tegenstrevers laten 
trouwens niets onverlet om dit 
te onderstrepen. Andere 
argumenten vinden ze blijkbaar 
niet om zich tegen de 
Volksunie af te zetten. Om 
onze opgang af te remmen, 
lenen zij zich tot valse 
beweringen, die zo te 
weerleggen zijn. 
Want het volksnatlonalisme 
heeft altijd een brede, 
Europese en zelfs 
wereldimensie gehad. Na de 
Eerste Wereldoorlog zag 
President Wilson een nieuwe 
wereldordening op basis van 
het zelfbeschikkingsrecht van 
de volkeren. Deze filozofie 
verleent een progressieve 
draagkracht aan de gedachte 
dat er een wereld zou 

ontstaan waarin alle naties in 
harmonie samenleven- en 
samenwerken aan de 
vooruitgang van de mensheid, 
van zodra er geen enkele natie 
gebukt zou gaan onder de 
heerschappij van een andere. 
Wij beschouwen dit 
zelfbeschikkingsrecht van elk 
volk als het meest essentieel 
mensenrecht dat volledig in de 
lijn ligt van de politieke 
demokratie, waarvan Europa 
de bakermat is. 

Bij de opbouw van het 
federaal Europa der volkeren 
heeft de Volksunie een unieke 
opdracht. Zij heeft een 
symboolfuntkie. Op haar rusten 
de verwachtingen van vele 
Europese volkeren, die in de 
huidige centralistische staten 
geen gelaat hebben. Die er 
verdrukt worden en vervlakt 
onder de unitaire pletmolen. De 
Volksunie versterken in het 
Europees Parlement is 
bijgevolg een plicht van allen 
die dromen van een 
vernieuwde samenleving. 
Dit geldt natuurlijk in de eerste 
plaats voor ons eigen volk. 
Alleen de Volksunie durft 
vooropstellen dat Vlaanderen 
rechtstreeks inspraak moet 
krijgen in de Groot-Europese 
verbanden. De welvaart, het 
welzijn, de tewerkstelling... 
kortom, de toekomst van ons 
volk hangt ervan af. 

Bovendien moet elke Vlaming 
deze kans grijpen om een halt 
toe te roepen aan de 
dubbelzinnigheid van de CVP 
en de neo-liberale zelfzucht, 
die Vlaanderen beroven van 
vele miljarden en ons volk dan 
nog vernederen met een 
Happart op te dringen. 
Er zijn dus vele redenen om 
de Volksunie een klinkende 
overwinning te bezorgen in de 
Europese verkiezingen. 
Iedereen kan zijn steentje 
bijdragen. Als elke WIJ-lezer 
nog drie twijfelaars overtuigt, 
dan winnen we 
negentigduizend kiezers bij. 
Genoeg voor een derde VU-
verkozene. De telefoon is een 
buitengewoon praktisch 
instrument Maak er gebruik 
van. De lijnen moeten deze 
laatste uren roodgloeiend staan 
in Vlaanderen. 

Gedenk de les van August 
Vermeylen „Om iets te zijn 
moeten we Vlamingen zijn. Wij 
willen Vlamingen zijn om 
Europeërs te worden". Deze 
woorden zijn meer dan tachtig 
jaar oud. Zij gelden vandaag 
meer dan ooit! Daarom: samen 
aan 't werk! 

Vic ANCIAUX 

Nothomb raakt kant noch wal. 
Omdat de Waalse gewestrege
ring niet in orde Is om dit kwar
taalvoorschot uit te keren, knj-
gen ook de Vlaamse gemeenten 
hun geld niet. Nochtans kan dit 
zonder moeilijkheid gebeuren 
vermits voor de dotaties van het 
gemeentefonds dezelfde dota
tieregels gelden als voor de na
tionale dotaties: 52,64 % voor 
Vlaanderen. 

VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz heeft, terecht ble-
zonder boos gereageerd. Het is 
al erg genoeg dat Vlaanderen 
benadeeld wordt door de oneer
lijke verdeling van de dotaties, nu 
worden ze ook nog het slachtof
fer van de slordigheid van het 
Waalse gewest en de willekeur 
van de minister van Binnenland
se Zaken. 

Op Initiatief van de VU stapt 
de Vlaamse regering met dit 
nieuwe dossier tegen Nothomb 
naar het overlegkomltee. Daar 
zal geëist worden dat de vereffe
ning aan de gewesten van de be
dragen van het gemeentefonds 
In de toekomst niet meer zal 
gescheiden via de minister van 
Binnenlandse Zaken. De nood
zaak tot het overhevelen van de 
bevoegdheden naar de eigen 
Vlaamse Regering is hierdoor 
nog maar eens bewezen. 

Oproep 

Bij monde van voorzitter Paul 
Daels roept het IJzerbedevaart-
komltee in zijn publikatie „De 

stroomversnelling geraakt, dat 
nieuwe aanslagen op Vlaams-
Brabant worden beraamd en dat 
een nieuwe grondwetsherzie
ning moet afgedwongen en 
voorbereid worden, is dit de gro
te historische boodschap van de 
IJzerbedevaart 1984" 

Opdat deze boodschap zou 
doorstoten en terdege zou be
grepen worden bij de politici 
moet deze bedevaart tot een 
overweldigend manifestatie uit
groeien i Tot 1 juli, rond onze 
Toren. 

Puntjes 
op de „I" 

VU-kamerlid Jaak Gabriels 
heeft andermaal gereageerd op 
de beweringen van VBO-voor-
zitter André Leysen. Deze „pa
troon van de patroons" had im
mers gesteld dat men best de 
Limburgse mijnen zou sluiten. 

Gabriels wijst deze werkge
ver echter op een hele reeks 
biezonder nadelige effekten die 
zo'n sluiting zou veroorzaken. 
Die sluiting zou vooreerst miljar

den duurder uitvallen. Bovendien 
zou zo'n sluiting ons inzake ener
giebevoorrading volledig afhan
kelijk maken van het buitenland 
en het is bekend dat dit een 
fantastische nadelige weerslag 
op onze handelsbalans zou uit
oefenen. 

Voorts zou de sluiting een 
direkte, nefaste invloed hebben 
voor ongeveer 900 kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
rechtstreeks met de Kempische 
Steenkoolmijnen te maken heb
ben Tot slot is het ook ongetwij
feld zo dat de sluiting van de mij
nen van Limburg één grote so
ciale puinhoop zou maken. 

De VU ziet wel degelijk een 
hoopvolle toekomst voor de mij
nen, én op het vlak van de 
tewerkstelling én op het vlak van 
de produktie. 

Gabriels 
weerlegt 
Leysen 

Misplaatst 

Iemand die zich tijdens de 
voorbije dagen op negatieve wij
ze in het nieuws heeft gewerkt is 
PVV-voorzitter Guy Verhof-
stadt Waarschijnlijk opgehitst 
door het verwijt van talrijke vrij
zinnige liberalen dat de PVV 
„niets doet" voor hen, heeft Ver-
hofstadt dan maar een over-
haastig en onverstandig bericht 
de wereld ingestuurd. De PVV 
die een nieuw onderwijsnet wil 
oprichten: de vrijzinnige school. 

De reaktles op dit voorstel 
waren echter zó hevig dat Ver-
hofstadt verplicht werd bakzeil 
te halen en zijn eerder ingeno
men standpunt te verloochenen. 
Waardoor hij helemaal „afging" 
en een belachelijk modderfiguur 
sloeg. De vrije scholen, maar ook 
verantwoordelijken uit het rijks-
onderwijs, voelden zich door dit 
PVV-voorstel aangevallen. 

Kommentatoren, die Verhof-
stadt reeds langer „volgen", no
teerden in hun boekje de zoveel
ste politieke flater van de PVV-
voorzitter. 

Kuijpers 
trotseert 
razzia's 

De Europese kiesstrijd is gro
tendeels ver van de publieke 
belangstelling verlopen. 

In het Leuvense evenwel ver
loopt de strijd geanimeerd. En 
dan vooral omdat CVP en PVV 
Willy Kuijpers duchten die naar 
verwachting een tweede VU-
zetel In het Europees parlement 
zal In de wacht slepen. Vandaar 
dat kladrazzia's op affiches met 
de foto van Willy Kuijpers hevig 
woeden. 

De Boerenbond-kandidaat Pol 
Marck liet zelfs in zijn eigen auto 
CVP-militanten rondhotsen om 
afbreuk te doen aan zijn gege
ven erewoord: een propere ver
kiezingscampagne te voeren. 

Willy Kuijpers zelf had Inmid
dels ander politiek werk om han
den. Een Eurozetel wordt niet 
verdiend met spuitbusakties of 
andere moddercampagnes 

Ook niet met het uitdelen van 
snoepjes, zoals Pol Marck pro
beerde in Herent Waarbij hij de 
wind van voren kreeg. 

Kuijpers, 
gevreesd 
kandidaat 
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Toch stempel-
kontrole 

In de kamerkommissie van so
ciale zaken heeft de meerder
heid het wetsontwerp over de 
„sociale zekerheidskaart" goed
gekeurd. De dagelijkse stempel-
kontrole zal echter behouden 
blijven Nochtans hadden rege-
nngsleden het aanvankelijk an
ders voorgesteld. 

Alle oppositie-voorstellen, 
waaronder enkele van de VU, 
werden door de roomsblauwe 
partijmandatarissen blindelings 
weggestemd Sinds geruime tijd 
vraagt ook de VU de afschaffing 
van het zinloos en mensverne-
derend systeem van de dagelijk
se dop. Deze zgn. „kontrole" mist 
immers volkomen haar doel en 
werkt biezonder frustrerend 
voor talrijke werkzoekenden, die 
eigenlijk slachtoffers van de kri-
sis zijn. 

Het radikaal verminderen van 
het stempelgeld én de toename 
van het aantal Cvaak willekeuri
ge) uitsluitingen van de RVA 
plus deze recente woordbreuk 
zijn toch redenen te over opdat 
werkzoekenden nooit meer voor 
één van de regeringspartijen 
zouden stemmen. Of niet soms? 

Platvloers 
In een verkiezingsstrijd ge

beuren altijd wel minder fraaie 
zaken. Er wordt overplakt soms 
wordt al eens een robbertje ge
knokt maar gelukkig behoren 
deze uitingen van onverdraag
zaamheid stilaan tot het rijk van 

de geschiedenis. Het „spel" 
wordt thans vaak even hard ge
speeld, maar geraffineerder... en 
daardoor zelfs platvloerser. 

Vooral de CVP toont zich de 
jongste tijd langs haar smalste 
kant. In het Leuvense gaan de 
plakploegen van Pol Marck gere
geld als onbehouwen lomperi
ken te keer en het hele land door 
wordt men geteisterd door het 
wilde plaksel van Eric Van Rom-
puy. Onthutsend hierbij is dat de 
CVP-kandidaten elkaar bekon-
kurreren en er heus met mee 
inzitten om eikaars affiches te 
scheuren. Kristelijk, weet je. 

Op zo 'n momenten komen 
ook de meest gemene trekjes 
boven. In Oostende kon men het 
beleven dat de CVP-sprekers 
tijdens een meeting biezonder 
plat uitvielen tegen de VU-kandi-
daten, door zelfs opmerkingen te 
maken over het persoonlijke le
ven van de politieke tegenstre
vers. Veel woorden moeten hier
aan niet toegevoegd worden, 
vermits zo 'n krapuleuze praktij
ken deze partij en haar mandata
rissen ten voeten uit typeren-

Waterdicht? 
Het begint op een goedkoop 

Amerikaans feuilleton te lijken. 
Of misschien haalt dit zelfs het 
peil van een Franse politiefilm 
met Alain Delon als meester
gangster. 

Vóór enige tijd ontsnapte de 
bekende schurk Robert Van Oir-
beek uit de gevangenis. Sinds
dien haalde hij de meest stout
moedige zaken uit Hij slaagde 
erin een „bewaakte" auto te ste-
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Bovenstaand pamflet werd tijdens de voorbije dagen op grote schaal verspreid onder leden van de kristelij-
ke ariieidersbeweging. In dit dokument wordt een summiere opsomming gegeven van de reeks a-sociale 

\aatregelen van de zittende regering. Zo wijst men op de blokkering van de lonen, de vermindering van de mi 
uitkeringen voor werkzoekenden, de aanhoudende inleveringen: „ Wij denken dat het enige argument waar
voor politici uiteindelijk gevoelig zijn, het aantal stemmen «s dat ze behalen bij verkiezingen. De regerings
partijen steken het ook niet onder stoelen of banken dat ze van de Europese verkiezingen van 17 juni 1984 
een populariteitstest willen maken voor het gevoerde beleid Daarom stellen we voor de huidige regerings-
koalitie af te straffen door in geen geval te stemmen voor de CVP-PVV". Het verlies van duizenden 
stemmen is inderdaad het enige middel om die partijen duidelijk te maken dat het zo met verder kan. De 

barst in de CVP wordt steeds groter.^ 

ten, plunderde tussendoor een 
bank in Knokke, wist 20 politie
auto's van zich af te schudden tij-

IMood en Deugd 
E IGENUJKzou auto-rijden 

in verkiezingstijd een le
vensgevaarlijke bedoe

ning moeten zijn. Ten minste, 
als je gevolg zou geven aan de 
uitnodiging van de dames en 
heren kandidaten. Zij hangen in 
de meest diverse formaten en 
in groten getale langs alle 
's Heren wegen. Met de kenne
lijke bedoeling dat je naar hen 
kijkt Niet naar de hond die vlak 
voor je wagen overloopt Niet 
naar het kind dat op de rand 
van de stoep bfilletje staat te 
spelen. Niet naar de verkeers
lichten en de verkeerstekens 
en de verkeersagenten. Maar 
naar de kandidaten. 

Dus rijden we dezer dagen 
wat trager. En leveren we ons 
over aan het gratis (nou- gra
tis?) geboden schouwspel. En 
leren we bij. 

We ontdekken bijvoorbeeld, 
waarom Pol Marck (van de 
EVP, weet-je-wel) steevast tus
sen de koeien staat: een eenza
me politieke stier tussen alle
maal melkvee. De man is er
gens een heel hoge piet bij de 
Boerenbond. En als de Boeren
bond dezer dagen op een erf 
een zakje kunstmest moet leve
ren, dan is er automatisch een 
affiche van Pol Marck bij. Inklu-
sief een bordje op twee poten 
om ze te plaatsen. In de weide 
uiteraard. Als je aan zo'n weide 
voorbijrijdt kan je mijmeren 
over het feit dat een der ver
wekkers van de boterberg en 
de zuivelzee kampanje voert 
temidden van zijn producenten. 

De Marvan-affiche ken je 
toch? Of de CiA-affiche? 
Drie nette heren die reklame 
maken voor konfektie en keuri
ge snit Een oude grijze peetva
der met zijn twee zonen. De drie 
heren staan er zo kennelijk-
traag bij te poseren, dat er 
tussen hun beeld en hun poli
tieke boodschap een levens
grote diskrepantie bestaat 
Blauwe versnelling?Ach wat In 
een keurig pak kan je hoog
stens poseren, niet hollen. 

Bij de échte Drievuldigheid, 
die van de Roomse kerk, is de 
Zoon belangrijker dan de Va
der, althans toch beter bekend. 
Bij de blauwe drievuldigheid 
ligt het net andersom: God-de-
peetvader hoort er bij omdat 
anders geen kat zoontje-lief 
zou kennen. Het schijnt dat hij 
Van Gucht heet Of De Gucht 
Weet-ik-veel. Proper gekapt en 
gekleed, dat wel. 

Van Miert is in twee edities 
te bekijken. In een eerste prees 
hij de vrede aan en het werk Na 
een diskrete omvraag bij een 
representatief staal van wegge

bruikers en affichekijkers 
kwam aan het licht dat vooral 
het vrouwelijk deel van het kie
zerskorps — en dat is de dikke 
helft — vond dat de kopman er 
ietwat gebogen en vermoeid 
bijstond. Dus rolde er een twee
de editie van de persen. De 
kopman staat nu rechter, zijn 
blik is onbevangener naar de 
voorbijganger gericht En de 
boodschap is beter berekend 
op deze barre tijden: ja, er moet 
toch nog wel ergens een toe
komst zijn. Aan de kostprijs 
van de kampanje te schatten: 
stellig voor de kopman. 

De EVP pakt zowaar uit met 
mensen die nooit naar Europa 
zullen gaan. Martens moet op
draaien voor het karwei. En 
Tindemans die vroeger mister 
Europe was, maar nu nog 
slechts plaatsvervangend mis
ter Europe. Zij zijn er alleszins 
beter aan toe dan het kleine 
grut dat vrij naamloos in de 
slag wordt gestuurd. En dat op 
de achtergrond van de foto, de 
boodschap „lijst Tindemans' 
meekrijgt Waaruit je mag leren 
dat je dingen kan verkopen die 
niet eens bestaan: kandidaten 
die helemaal geen kandidaten 
zijn. 

Eurika is natuurlijk wél kandi
daat een late Europese roe
ping. Als je het haar vraagt was 
ze liever geen Eurika maar mi
nister De Backer 

Zelfs dat kan je leren, traag 
rijdend over 's Heren verkie-
zingswegen: hoe men van de 
nood een deugd maakt 
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dens een helse achtervolging 
ging een biertje drinken en liep 
zelfs even binnen in de studio 
van een vrije radio. En dit terwijl 
het hele veiligheidsapp)araat „in 
verhoogde staat van paraatheid" 
is. Onvoorstelbaar 

Deze feiten doen toch ernsti
ge vragen rijzen over de meto
des en de slagkracht van het 
hele politionele apparaat Met 
veel tamtam werd onlangs aan
gekondigd dat de rijkswacht har
der zal optreden tegen elke ver-
keersovertreder en de gemeen
telijke politiebeambten schijnen 
gebeten door een acute aanval 
van ,parkeertx>n-itis". Maar een 
hoogst gevaariijke boef weet 
men niet te grijpen. Integendeel, 
deze slaagt er zelfs in het hele 
„apparaat" hopeloos belachelijk 
te maken. 

Het waterdichte Belgische 
veiligheidsnet op zijn best.. 

Mensen
rechten 

Ook de „Liga voor Mensen
rechten" heeft zijn ongenoegen 
over de moord op de tot Belg ge-
naturalizeerde Rus, Yerma Loe-
kianoff, kenbaar gemaakt In een 
open brief aan de Sovjet-ambas-
sadeur in Brussel stelt de voor
zitter, prof. dr. Van Outrive, enke
le zeer terechte vragen. 

Zij verzoeken om uitleg over 
de manier waarop het proces is 
gevoerd. Vooral de vaststelling 
dat op het proces noch familiele
den, noch buitenlandse waarne
mers werden toegelaten wekt 
ergernis: J<chl U dit verenig
baar met de door uw land 
mede-ondertekende Universe
le Verklaring van de Rechten 
van de Mens, meer bepaald met 
artikel 10 waarin aan eenieder 
een eerlijke en openbare be
handeling van zijn zaak wordt 
gewaarborgd?" 

Ook het feit dat men geduren
de 15 jaar iemand, zonder pro
ces, gevangen houdt in een ge
vangenis en een psychiatrische 
instelling is een wrede en on
menselijke daad en een zware 
overtreding van art 5 van die
zelfde verklaring. 

De laffe moord op een 71-
jarige man, wiens schuld hele
maal niet bewezen is, blijft inder
daad een onuitwisbare smet op 
het reeds zo besmeurde blazoen 
van het verwerpelijke Sovjetre
gime! 

Vlaamse 
kiesbrleven 

In de zes Vlaamse gemeenten 
rond Brussel, met faciliteiten 
voor Franstaligen, moeten de 
kiezerslijsten én de oproepings-
brieven voor zondag as. uitslui
tend in het Nederiands gesteld 
zijn. Dit heeft de vice-goever-
neur van Brabant laten weten 
aan het gemeentebestuur van 
Kraainem. Alleen wanneer de 
betrokkene uitdrukkelijk heeft la
ten weten deze stukken in het 
Frans te willen ontvangen, kan 
van deze algemene stelregel 
worden afgeweken, aldus nog 
de goeverneur. 

Vraag blijft natuurlijk, of de 
verschillende gemeentebestu
ren deze bepalingen hebben na
geleefd. Indien dit niet zo zou zijn 
— wat wij vrezen — dan moet 
hiertegen geprotesteerd wor
den. 

Ook al weet men bijna op 
voorhand dat uitspraken van de 
Raad van State in deze gemeen
ten straffeloos met voeten wor
den getreden, zonder dat de 
verantwoordelijke minister hier
tegen optreedt.. Met de instem
ming van de CVP- en PVV-
ministers! 
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Martens' herstelplan in uitwerking 

Vooral de .^profiteurs" van 
vervangingsinkomsten 
moeten afdolilien... 

„Inleveren betekent hoegenaamd niet een prompte verarming. We zijn onze 
ekonomie, ons nationaal huishouden, weer gezond aan het maken. Op termijn. 
Mits volgehouden inspanningen, zelfs op vrij korte termijn..." 

Wilfried Martens blijft dit soort preken hardnekkig herhalen. Hij voegt boven
dien ook nog het inleveringswoord bij de neo-liberale politieke eisen. 

Deze maand leveren de bedienden twee procent in. De fameuze indexsprong 
wordt inderdaad dit keer door de staat afgeroomd. De werkgevers van hun kant 
leveren ook de bijdragen in die zij op die 2 procent niet-uitbetaalde werknemers
vergoedingen als werkgevers verschuldigd zijn. 

De ambtenaren zullen dezer dagen aan den lijve ondervinden dat effektief 
een begin wordt gemaakt met een uitbetaling van hun vergoedingen op het 
einde van de maand. (Waar zij totnogtoe bij het begin van de maand de werkver-
goeding uitgekeerd kregen). 

stap de sociaal zwakkeren hard 
te treffen. 

Sociaal? 
Fiskale nieuwigheden aller

hande zijn vervat in de herstel-
wet. Waarvan de meest anti-
liberale inmiddels nog vóór de 
goedkeuring werden geamen
deerd. Bij voorbeeld de aftrek 
voor heel dure auto's die door de 
bedrijven gebruikt worden; 
meestal voor direktieleden. 

Elke verzachting van de fiska
le last voor bedrijfsleven en ge
zinnen, is uiteraard welkom. 
Maar de laatste gerechtigden 
terzake zijn toch wel de minstbe-
goeden. De gezinnen met de 
zwakste koopkracht en het 

DE huidige Belgische rege
ring heeft naarstig werk 
gemaakt van de op

bouw van een centrale rijks-
vooriichtingsdienst 

Computerbestuurd voor 200 
procent. Een persraad die geen 
rust kent Evenwel, precies die 
zaken die de bevolking recht
streeks aanbelangen blijkt men 
hetzij met mondjesmaat hetzij in 
mootjes gehakt toe te lichten. 

Met de gevolgen van de inle-
veringseisen en de herstelwet 
op de allereerste plaats. 

Met blauwe ver
snelling 

Er IS nu inderdaad geen rege-
nngsmededeling om te verduide
lijken waarom precies, en In wel
ke mate, de werkende bevolking 
in de maand juni ten voordele 
van de schatkist haar koop
kracht afgeroomd ziet 

Allicht tot na de zomervakan
tie blijven de wedden immers 
bevroren terwijl de inflatie ander
maal toeneemt Nochtans was 
het de minister van Ekonomi-
sche Zaken Eyskens die maan
den terug bij hoog en bij laag 
zwoer dat de prijzenblokkering 
voor hem een erezaak was. 

De blokkering van de wedden 
en lonen: die is nu deze maand 
wel overduidelijk voelbaar... 

Beheersing van de prijzen en 
afremming van de verhoging van 
de levensduurte, dat blijkt een 
ander paar (politieke) mouwen 
te zijn. 

De koopkrachtinlevenng laat 
zich maand na maand voor de 
werkende bevolking gevoelen. 
De stijging van de rechtstreekse 
en onrechtstreekse fiskuslasten 
niet minder. 

De deflatiepolitiek (waar Mar
tens de naam niet wil van gewe
ten hebben) is met verhoogde 
blauwe versnelling In uitvoering. 

Maar, er zijn ook en vooral 
nog „de anderen". Diegenen die 
door politici zoals Martens niet 
erkend worden. Ondanks zijn 

gewezen goede relaties met de 
ACV en KWB-achterban. 

Er is inderdaad het toene
mend aantal „genieters van ver
vangingsinkomsten", zoals de 
co-auteurs van Martens de uit-
gerangeerden in de herstelwet 
lapidair omschrijven. 

Een bruggepensioneerde, een 
werkloze (tijdelijk of langdurig) 
heet voortaan in Martens' jargon 
„een genieter van vervangingsin
komsten"... 

Die „genieters" krijgen niet al
leen de „enorme kado" sociale 
vergoedingen op te strijken zon
der ervoor te moeten werken, 
maar ze zullen in toenemende 
mate ook de Interesse van de fis-
kus bedeeld krijgen. 

Het gaat dus duidelijk hoege
naamd niet om een door de 
overiieid „vergeten groep"... 

De hervorming van de fiskale 
wetgeving, die momenteel an
dermaal ten nadele van de minst-
begoeden in voorbereiding is, zal 
ertoe leiden dat diegene die de 
aftrek van intrestlasten voor af
betaling van een eigen huis bij de 
fiskus in rekening brengt en die 
tevens — om in het jargon te blij
ven — leeft van een vervan-
gingsinkomen, méér belastingen 
vanaf volgend jaar zal moeten 
betalen dan diegene die zijn hy-
potecaire last zonder tegemoet
koming van de overheid op zijn 
dooie eentje blijft torsen... 

De fiskale wetgeving wordt er 
onverminderd, met de huidige 
zogeheten herstelwet onge-
meenlijk ingewikkelder op. Veel 
gepensioneerden, werklozen, af-
gedankten („genieters van een 
vervangingsinkomen") zullen 
nochtans reeds zeer konkreet 
ervaren hebben dat volgens de 
fiskus blijkbaar zij (en niet de 
staaO boven hun stand leven. 

Uiteraard was het ongemeen 
onrechtvaardig om de werklo-
zenvergoeding van een stempe
lende notarisvrouw te blijven 
vrijstellen van fiskuslasten. 

Dit alibi heeft Martens V even
wel aangegrepen om stap na 

Onze jeugd blokt zich alweer te pletter voor het behalen van een gede
gen diploma. Er zijn alarmerende berichten over het gebruik van p)ep-
middelen. De wil is er duidelijk, ondanks de knsis-tegenwind, om ook 
ten bate van de gemeenschap te presteren. Wat doet de regering Mar
tens V inmiddels'? De Vlaamse gemeenschap bijvend benadelen 
inzake wetenschappelijk onderzoek, budgettaire opdeling van onder-
wijskredieten, en dies meer... De jonge Vlaamse generatie kan slechts 
een hoopvolle toekomst vinden door het in handen nemen van een ei

gen autonoom staatsgezag, (foto Zafar) 

slechtste sociaal vooruitzicht In 
tegenstelling tot de ministeriële 
beweringen worden de zwakste 
groepen niet alleen niet ge
spaard van zware inleveringen; 
zij zullen ook de eerste in de 
vuurlinie blijven als de CVP- en 
PW-meerderheid in het parle
ment de volgende wetsbepalin
gen van de vaisgeheten herstel
wet goedkeuren. 

Immei >, met triomf wordt nu 
reeds aangekondigd dat de stij
ging van de staatsschuld aan het 
afnemen is (maar de globale 
schuldenlast blijft toenemen!), en 
dat spoedig één van de belang
rijkste schuldensektoren — de 
sociale zekerheid — in de kort
ste keren met de voorliggende 
saneringsplannen zelfs een 
overschot kan boeken... 

Wat betekent dat in de sociale 
zekerheid (zonder het langbe-
loofde koherente hervormings
plan van Dehaene) de langdurig 
zieken, de gezinnen die getrof
fen worden door zware heelkun
dige ingrepen, enzomeer... In 
lengte van jaren zullen moeten 
offeren om Martens V bij de 
volgende nationale verkiezingen 
te laten juichen met een „gezon
de rekening van de sociale ze
kerheid". 

De vakbondsleiders lenen 
zich er momenteel toe om In dit 
perspektief het door de regering 
opgelegde nationaal sociaal 
overieg te voeren. Sociaal...? 
Chds) 

NMNS-
miljarden 
ER zijn nog miljarden In dit 

land beschikbaar voor 
Investeringen. De ban

ken doen hun duit In het profi j
telijk zakje; al dan niet ten dien
ste van de gemeenschap. Maar 
er zijn ook de door de overheid 
ge'i'nstalleerde organen die met 
gemeenschapsgelden werken. 
Zoals, vooral, de Nationale 
Maatschappij voor de herstruk-
turering van de Nationale sek

toren (NMNS). 

De NMNS pompte vorig jaar 
liefst bijna 26 miljard In de 
zogeheten nationale sektoren. 

Waarvan (wie zou er van op
kijken?) het leeuwenaandeel 
ging naar de staalnijverheld. 
Textiel kreeg 5,7 miljard be
deeld voor niet minder dan 267 
ondernemingen. 

Maar, die miljardenhulp aan 
de nationale sektoren heet „ge-
preflnanclerd' te zijn. Wat bete
kent dat nog niet geweten Is 
welke precies de budgettaire 
weerslag zal zijn van de 
NMNS-verbIntenIssen. 

Nochtans beloofde Martens, 
en ekonomleminister Eyskens 
zelfs formeel in het parlement 
dat „spoedig" de weerslag van 
de NMNS-werkIng op de rijks
begroting zou berekend wor
den en meegedeeld aan de par
lementsleden. Het was begin 
'83. Anderhalf jaar later is Mar
tens die belofte nog niet nage
komen. Méér nog: er wordt In 
het duister getast over de 
schuldenlast die momenteel 
wordt opgestapeld, als gevolg 
van het staalkompromis van 26 
juli vorig jaar. 

En inmiddels worden aan de 
bevolking offers gevraagd om 
enkele miljarden te bezuinigen. 
Terwijl tientallen miljarden on-
gekontroleerd de staatskas uit-
vliegen. 

14 JUNI 1984 



6 

Willy Kuijpers: 

Het parlement herwaarderen 
tot sleutel van de demokratie 

Bij de bespreking van de eigen huishoudelijke begroting is het haast traditie, 
dat de kamerleden — althans een handvol — zich bezinnen over zichelf, hun 
opdracht en hun werking. 

Weliswaar blijft het meestal bij prachtige volzinnen over herwaardering, be
knotting door de uitvoerende macht, gebrek aan infrastruktuur en noehn maar 
op. Toch zijn er enkele eenzamen, verspreid over de verschillende partijen, die 
blijven roepen om meer respekt voor het parlement vanwege de regering, maar 
ook en vooral vanwege de verkozenen zelf. Een van die eenzame pleiters is ka-
merlid-kwestor Willy Kuijpers. 

ALS kwestor bereddert 
Willy Kuijpers mee het 
huishouden van het par

lement Zijn inzet en zijn integri
teit hebben hem in die funktie 
alom bemind gemaakt En niet in 
het minst bij de personeelsleden 
van de kamer zelf. Een bezoe
kers moet slechts vragen naar 
volksvertegenwoordiger Kuij
pers, en al vlug klinkt het ant
woord: „Ik breng u wel even tot 
bij de Willy!" 

Vorige week maakte de Leu
venaar een balans op van de 
drtDmen die hij als kwestor ge
koesterd had. Een weinig fraaie 
balans, want tevreden over de 
parlementaire werking is hij hele
maal niet Zijn kritiek klonk bijwij
len ontgoocheld, soms onverbid
delijk en vlijmscherp. In zoverre 
dat voorzitter Defraigne er hele
maal niet mee gediend was. 

Onbekend, 
onbemind 

Volgens Kuijpers wordt het 
parlementslid in ons land bewust 
kleintjes gehouden. Hij is zowat 
de goedkoopste parlementanër 
van de Europese Gemeenschap. 
Slechts zijn Ierse kollega kost 
nog iets minder. 

Een van de gevolgen daarvan 
is, dat de wetgevende kamers 
slechts over ambachtelijke mid
delen beschikken om hun taak 
naar behoren op te nemen Daar
tegenover staat dan de uitvoe
rende macht de regering, met 
peperdure kabinetten en over
bevolkte administraties. 

Nemen we het voorbeeld van 
Kuijpers zelf. Hij volgt twee ka
merkommissies, die van onder
wijs en die van buitenlandse be
trekkingen. Als eenzaat is het 
zijns inziens onbegonnen werk 
beide omvangrijke materies 
nauwgezet en volledig op te vol

luxe zijn. Bovendien komt het de 
werking van de demokratie ten 
goede. 

Ook de public-relations van 
het parlement loopt mank. Het 
parlement verkoopt zichzelf niet, 
zodat de werking en de aktivitei-
ten haast niet bekend zijn. En 
onbekend, is onbemind... De aan
dacht van de pers voor de wet
gevende macht is tot een mini
mum minimorum herleid. 

De blauwe 
versnelling 

Nauw daarmede samen hangt 
de geslotenheid van het parle
ment Het paleis der natie zou 
moeten een glazen huis zijn. Zelf 
heeft Kuijpers daar heel wat aan 
gedaan. Op zijn eentje speelde 
hij de parlementaire informatie

dienst waar onthaal en bezoe
ken bijna dagelijkse kost waren. 

De allereerste bekommernis 
van de VU-kwestor is steeds 
uitgegaan naar het personeel 
van de kamer. Het zal wel nie
mand verbazen dat het er in zijn 
Wetstraat-bureel net aan toe
ging zoals in zijn Herentse wo
ning. Van deurwachter tot top-
funktionaris, steeds een even 
bereidwillige Kuijpers. Maar... de 
vrees zit er bij hem in dat „De 
blauwe versnelling" ook in het 
parlement aangekomen is. De op 
handen zijnde benoeming van 
gen en te kontroleren. Zo be
schikt de minister van Onderwijs 
over meer dan 80 medewerkers, 
die tijdens de voorbije twee ja
ren niet minder dan 30 begro-
tingsdokumenten en ruim 100 
omzendbrieven produceerden. 
Alleen reeds het lezen van al 
deze ambtelijke stukken... 

Volgens de VU-volksverte-
genwoordiger verdient elk parle-

Dat megalomane projekten bijgedragen hebben tot de onleefbaarheid van Brussel, vergt weinig betoog. 
Jef Valkeniers iS echter van oordeel dat de hoofdstedelijke gezagsdragers nog steeds hun les met geleerd 
hebben. Met de aankoop van de oude legerkazernes gaat het zijns inziens net dezelfde megalomane weg 
op. Niet minder dan zes militaire domeinen werden een aantal jaren geleden aangekocht zogezegd om ze 
om te bouwen tot sociale woningen. Vandaag resten slechts een financiële kater, een wegvluchtende 

bevolking, bijna 30.000 leegstaande woningen. En een kwaliteit van behuizing die ronduit slecht is. 

W. Kuijpers, minachting 
als afscheid? 

mentslld een betere administra
tieve ondersteuning, van bij 
voorbeeld een drietal personen. 
Dat zou zeker geen overbodige 
twee hoge ambtenaren sterkt 
hem in die vrees. En dat is wel 
het laatste wat Willy Kuijpers wil, 
een p)olitizering van het parle
mentair personeel. 

Tot slot brak de VU'er een 
lans voor het zo noodzakelijk 
sociaal statuut van het parle
mentslid. „Bij elke verkiezing 
wordt één derde van de parle
mentsleden niet herkozen; het 
moet mogelijk zijn dat iemand 
die niet herkozen wordt, in de sa
menleving kan terugkeren". Mo
menteel is het risico al te groot 
vooral wanneer men niet tot één 
van de drie traditionele partijen 
behoort. Die vinden wel ergens 
een „promotie" of een „onder
dak". Bovenal echter moet in het 
belang van de demokratie, elke 
bevolkingsgroep de sociale mo
gelijkheid hebben zich verkies
baar te stellen. Een eenzijdige 
rekrutering van parlementsleden 
is uit den boze. 

De woorden van Kuijpers 
werden niet In dank aangeno
men. Vooral zijn scherpe afkeu
ring van de benoemingspolltlek 
zette kwaad bloed bij de meer
derheid en bij Defraigne. Deze 
sprak zelfs zijn minachting uit 
voor Kuijpers' wijze van hande
len, 't Had allemaal „achter ge
sloten deuren" moeten gebeu
ren. 

- De waarheid kwetst We 
kunnen slechts hopen dat zijn 
kritiek althans enige tijd blijft 
hangen in het parlementair half
rond. Zoals wij hopen dat ook 
Iets van de onverzettelijkheid, 
de eerlijke Ingesteldheid en de 
geest van Kuijpers zal blijven 
nazinderen. 

Misschien wordt de heer De
fraigne dan opnieuw voorzitter 
van een geëerde, alom gepre
zen en onafhankelijke instel
ling. 
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SENAM" 
De essentie 
van de 
rechtstaat 

Meestal is de begroting van 
Justitie een onderonsje van sp)e-
cialisten-juristen. Het verbaast 
dan ook niet dat Frans BaertVU-
woordvoerder is in de Kamer en 
Guido Van In in de Senaat. 

Onbelangrijk is deze begro
ting niet. Zij moet borg staan 
voor de onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht Zij is de 
essentie van de rechtstaat En in 
dat opzicht zijn de vele geruch
ten over „de blauwe benoe
mingsversnelling" van Gol zeer 
onrustwekkend. 

Lukianoff 
in België 

Dat er wat schort aan het 
gerechtelijk apparaat vergt wei
nig kommentaar. De achterstand 
wordt almaar groter, wat Van In 
vooral toeschrijft aan de verou
derde, haast ambachtelijke wer
king. Een reorganizatie op lokaal 
vlak is dwingend en dringend. 

Er is ook de achterstand bij de 
hervorming van het rechtsbestel, 
de aanpassing ervan aan de no
den van deze tijd. De transplan
tatie van organen en het gezins-
recht zijn slechts twee voorbeel
den. Om te zwijgen over de vele 
domeinen — abortus, vrije ra
dio's, casino's — waar de parket
ten verschillend optreden. Uiter
aard laat dat bij de bevolking een 
bittere indruk na en wordt de 
rechtszekerheid er niet mee ge
diend. Tot slot is er een reeks fei
ten, waarbij de prokureurs-gene-

G. Van In: „Na veertig jaar..." 

raal niet kunnen of willen optre
den. Vooral bij fiskale of parafis-
kale misdrijven. 

Om zijn betoog af te sluiten, 
greep de Bruggeling de terecht
stelling van Lukianoff aan, om 
even stil te staan bij de diepe zin 

van het recht Hij verhaalde de 
levensloop van een jonge man, 
die tijdens de oorlogsjaren 
dienst nam bij de politie. Toen hij 
zag dat zijn superieuren deelna
men aan de zwarte markt vroeg 
hij ontslag zonder wedde. Het 
werd geweigerd, waarna hij toch 
wegging om zogezegd bij een 
ander korps dienst te nemen. 

Vandaag is die man 82 jaar, 
heeft 10 jaar hechtenis achter de 
rug en alle fjensioenrechten als 
politieman verloren. Ten aanzien 
van het „recht" koestert hij uiter
aard weinig lovende gevoelens. 

Waarom eigenlijk weigert de 
minister dergelijke sociale geval
len te inventarizeren? Aldus Gui
do Van In, die besloot: „Veertig 
jaar na de feiten zou men voor 
politieke misdrijven tenminste tot 
amnestie moeten overgaan. Is 
daar geen meerderheid voor, 
dan zou men uit hoofde van 
rechtvaardigheid en grootmoe
digheid een beleid van sociale 
tegemoetkoming moeten voe
ren." 

KIMER 
Vlaamse 
arbeiders 
minder gelijic 

Nauwelijks van start verklaar
de Martens V, begin 1982, dat zij 
een nieuw beleid zou ontwikke
len voor ondernemingen in moei
lijkheden. De overheid zou enkel 
met geld over de brug komen, in
dien ook de werknemers een 
belangrijke inspanning — een 
inlevering op hun loon — doen 
om hun onderneming te redden. 

PARLEMENIAIRE 

SftOKKEIS 
DE kamer duikelde van het ene 

begrotingsdebat in het andere. 
De Croo's PTT-werkstuk, met tus
senkomsten van Daan Vervaet en 
Joos Somers, konden we vorige 
week nog meepikken. Kwam dan de 
begroting van de diensten van de 
Eerste minister 

ANDRÉ De Beul herinnerde daar
bij aan de problemen van het 

personeel van de vaste nationale 
kultuurpaktkommissie. Zijn kollega 
Willy Kuijpers nam het weten
schapsbeleid voor zijn rekening. 
Twee besluiten formuleerde hij: al te 
veel geld gaat naar het onderzoek in 
de wapensektor en de Vlamingen 
worden nog steeds stiefmoederlijk 
behandeld. 

DE begroting van de kamer zelf 
komt elders ruim aan bod. Bij 

Ekonomische Zaken pleitte Oktaaf 
Meyntjens voor een prijsbinding in 
de boekensektor. Willy Desaeyere 
van zijn kant ging uiteraard in op de 
Kempense Steenkoolmijnen: een 
wellicht onvermijdelijke technische 
herstrukturering kan slechts, mits be
houd van de tewerkstelling en een 
verhoging van de produktie. Tevens 
hekelde het Limburgs kamerlid de 
ongelij'ke behandeling van Vlaamse 
en Waalse werknemers bij het faillis
sement van hun bedrijf 

TIJDENS het vragenuurtje bracht 
Jef Valkeniers de planning van 

de scanners ter sprake. Franz Van-
steenkiste uitte nogmaals zijn twij
fels over het nut van de inplanting 
van het dienstencentrum van de RTT 
te Kortrijk 

DE geplande aanleg van de wes
telijke omleiding te Borgkx)n 

wordt door de plaatselijke bevolking 
weinig entoesiast onthaald. Jaak Ga
briels vertolkte de vele bezwaren en 
formuleerde een alternatief Dat viel 
echter in ministeriële dovemansoren. 

^% E senaat kreeg slechts de be-
" groting van Justitie voorge
schoteld. De VU-bemerkingen wer
den aangebracht door Guido Van In. 
verder was er een hele resem wets
ontwerpen en -voorstellen. Zo onder 
meer het voorstel om de verkiezings
datum in overeenstemming te bren
gen met de grondwettelijke regel 
van de vierjarigheid. 

n j l E L D E N we nog dat minister 
I V I Nothomb aan Guido Van In 
bevestigde dat de telverrichtingen 
voor de Europese verkiezingen pas 
om 22 u. mogen aanvatten. 

TOT slot veroordeelden beide 
frakties, bij monde van Willy 

Kuijpers en Guido Van In, de te
rechtstelling van Lukianoff. Ontstel
lend was de repliek van SP-senator 
WIjnInckx, die meende te moeten 
uitroepen dat het toch om een „oor
logsmisdadiger" gaat 

Dat het de regering menens 
was, bleek al dadelijk bij de be
handeling van Cockerill-Yards 
en Fabelta-Zwijnaarde. Twee 
Vlaamse bedrijven... even zoveel 
drama's. Drama's die schril afste
ken tegen de voorkeurbehande
ling van Cockerill-Sambre en z'n 
werknemers. Bij het toekennen 
van overheidssteun geldt er 
blijkbaar een verschil al naarge
lang het bednjf in Vlaanderen of 
in Wallonië gelegen is... 

Het geval-
Motte 

Dat verschil is echter ook 
merkbaar bij bedrijven die failliet 
gaan. Willy Desaeyere staafde 
dat aan de hand van het geval-
Motte. Dit Waals bedrijf werd in 
1978 geherstruktureerd. Daarbij 
werden een aantal werknemers 
met brugpensioen gestuurd. Het 
deel van het brugpensioen dat 
de werkloosheidsvergoeding 
overschrijdt werd bijgepast 
door de vennootschap. 

In 1982 ging Motte failliet Lo
gischerwijze moet de verdere 
uitbetaling van het brugpensioen 
dan onder het faillissement val
len. De betrokken werknemers 
kunnen immers als bevoorrech
te schuldeisers optreden. 

De staat trok echter een ex
tra-krediet van 20 miljoen uit om 
aan de supplementaire sociale 
vergoedingen te voldoen. Het 
protest van het Rekenhof werd 
weggewuifd, zogezegd omwille 
van het gevaar voor sociale 
spanningen en de billijkheid ten 
opzichte van de werknemers. 

Volgens de Limburgse volks
vertegenwoordiger is dit geval 
geen unicum. Het Rekenhof rea
geerde even negatief ten aan
zien van negen andere dossiers. 
Telkens ging het om bedrijven 
die in het Waalse gewest gele
gen waren. 

Bij de behandeling van ekono
mische en industriële dossiers, 
het weze bij de toekenning van 
overheidssteun of bij de afwik
keling van een faillissement zijn 
de Waalse arbeiders dus blijk
baar iets gelijker voor de wet 
dan hun Vlaamse kollega's. 

De 
Europese 
leugens 

Het zal vrijdagavond voorwaar niet mijn eerste de
bat zijn over Europese verkiezingen: tientallen zijn er 
aan voorafgegaan, van Limburg tot West-Vlaande-
ren. Telkens met 4 of 5 partijen aan tafel over Europe
se standpunten, programma's. 

Nooit heb ik in mijn leven zoveel leugens op zo een 
korte tijd moeten aanhoren. 

DE liberalen worden plots 
voorstander van een re
gionaal beleid, de CVP 

benadrukt de band Vlaanderen-
Europa, de socialisten spreken 
over samen sterk in een fraktie... 
die aan gruizelementen ligt De 
groenen spreken over kleinscha
ligheid op het moment dat hun 
volksvertegenwoordiger voor 
de zoveelste keer het volksnatio-
nalisme veroordeelt 

Iedereen wil plots één zetel 
voor het Parlement en vindt dat 
het Europarlement te veel ver
kwist De kristen-demokraten 
zijn plots voor ontwapening, 
voor de 35-urenweek, vinden de 
Vredeling-richtlijn noodzakelijk 
en zijn voor institutioneel Euro-
p>ees kader waarbinnen Vlaan
deren rechtstreeks vertegen
woordigd is. Wie zegt dat ze in 
het Europarlement precies het 
tegenovergestelde van AL die 
dingen verdedigd en gestemd 
hebben, wordt uitgemaakt voor 
leugenaar. 

Bovenop de schande van 
deze parlementsverkiezingen 
voor iets dat geen parlement is, 
komen nog de Eurofjese leugens 
van het Belgisch establishment 
dat uitsluitend.- voor zichelf 
kiest Want De Gucht zal naast 
Toussaint zitten, en Croux naast 
Deprez, Van Miert naast Hap
part, en hun Belgisch cynisme 
kan weer voor vijf jaar verder. 
Kristen-demokraten verwijten 
socialisten een gebrek aan een
heid, maar zijzelf staan in Frank
rijk op een lijst waarvan hu al ge
weten is dat hij in drie frakties zal 
uiteen vallen. Socialisten voor 
Europa,... maar de Britse, Deense 
en Griekse socialisten willen er
uit Van Miert tegen raketten, 
maar de Fransen en de Italianen 
willen ze installeren. De liberalen 

willen een liberale injektie in Eu
ropa, maar Europa heeft een 
waterhoofd van het liberalisme: 
in plaats van de welvaart ver
deeld, heeft het liberalisme de 
rijken rijker en de armen armer 
gemaakt En met de blauwe ver
snelling gaat dat nog sneller 
gaan dan voordien. 

Europa heeft nood aan politie
ke radikalen. Europa heeft ge
noeg van de versleten ideolo
gieën. Het heeft nieuwe hoekste
nen nodig. De uitgebraakte Euro-
fjese leugens van de traditione-

Jaak Vandemeulebroucke 

len moeten de stuiptrekkingen 
zijn van het verkrampte Europa 
van boterbergen en valse staats-
nationalismen, van sabelslefjers 
en affairistische onderdrukkers. 

Na al de leugens te moeten 
aanhoord hebben, is het tijd, 
hoog tijd dat Europa kiest voor 
een radikale ommezwaai. 

Jaak Vandemeulebroucke, 
Euro-parlementslid 
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Wat doen de EVA-partners? 

De kiesstrijd der 
regionalisten 

Van Inverness in Schotland, over Donegal in het noord van Ierland en Clwyd 
in Wales, naar Brussel in Vlaanderen tot Carbonia op Sardinië waait op dit 
moment de EVA-vlag, plakken affiches van de Europese Vrije Alliantie. Vast 
staat nu dat onze Volksunieboodschap voor een Europa der Volkeren nu bij 
vele militanten de hoop op een rechtvaardige samenleving heeft doen oplaaien. 

^^^V-EMENr 

^""-fÜNl 198A 

DE weg IS nog lang, maar 
de hoop dat alle Europe
se volkeren eens zullen 

samen opstaan om hun rechten 
op te eisen wordt levend gehou
den door de Europese Vrije Al
liantie. 

Ierland 
Neil Blaney is nog steeds het 

boegbeeld van de eis op de 
hereniging van de Republiek. 
Reeds 14 jaar geleden kapte hij 
met zijn verburgerlijkte partij die 
omwille van de politieke opportu
niteit een van de meest funda
mentele eisen van het volksna-
tionalisme in de vergetelheid had 
gemaneuvreerd: het recht op 
soevereiniteit. 

Sindsdien staat Blaney alleen 
op de barrikaden. Hij ervaart de 
scheiding ook aan den lijve. Om 
van de hoofdstad naar zijn dis-
trikt te reizen, moet Blaney door 
het door Groot-Brittannié bezet
te Noord-lerland. De man die 
sinds 1949 in het Iers parlement 
zetelt, die 10 jaar minister is ge
weest, is onwrikbaar trouw ge
bleven aan zijn opdracht. Dat 
politieke wonder dat Neil Blaney 
is, blijft nog steeds overeind, nu 
eens aangezet om de rangen 
van zijn oude partij weer te 
vervoegen, dan weer beladen 
met alle zonden. Voor de zoveel
ste keer voert hij weer een cam
pagne. Deze keer niet helemaal 
alleen: Jaak Vandemeulebrou-
cke is eind mei Neil Blaney gaan 
steunen op een meeting in Sligo, 
Noord-West-lerland. Dergelijke 
momenten van solidariteit zijn 
onvergetelijk: de leren die altijd 
alleen hebben gevochten, onder
vonden nu de steun van het 
kontinent Is hun boodschap in 
Ierland met genoeg gehoord en 
begrepen, in Europa weerklinkt 
ze in koor met de zoveel andere 
verdeelde en verdrukte volke
ren. Neil wordt ongetwijfeld her
kozen, zegt men ons ginder bo
ven. De mensen die met hem 
dagelijks de verdeling aan den 
lijve ondervinden zullen nooit an
ders dan radikaal kunnen stem
men. Nu is er nochtans Sinn Fein 

bijgekomen, de republikeins-link-
se partij, de politieke arm van de 
IRA. Niet dat Neil Blaney nu 
direkt bij de extreem linkse aan
hang van Sinn Finn zou kunnen 
gaan rekruteren, maar eerder 
omgekeerd is waarschijnlijk. 
Sinn Fein zou wel eens de meest 
radikale stemmen van Neil Bla
ney kunnen weghalen. Bijko
mend element is dat de traditio
neel nationalistische partij van 
Ierland, de Fianna Feil, nu valabe
le kandidaten opstelt, in tegen
stelling met 1979 waar ze zo 
zeker waren van een verkie
zingsoverwinning dat ze zich 
hadden gepermitteerd minder 
populaire kandidaten op te stel
len. En ten derde komt er nu ook 
gevaar van Fain Gael, de lokale 
kristen-demokraten, die in Bla-
ney's distrjkt verleden keer 
slechts één kandidaat hadden 
opgesteld, en nu drie. Iedereen 
was zodanig zeker dat Blaney 
geen enkele kans had om verko
zen te worden in 1979, dat „zijn" 
distrikt verwaarloosd is. Dat is nu 
dus van nergens meer het geval. 
Niettegenstaande al deze veran
deringen blijven de poli's Blaney 
ruime voorsprong geven. Hij 
wordt in the Irish Times the King 
campainer genoemd. Let's hope. 

Italië 
Voor het eerst komen regio

nalisten op één lijst in Italiè, een 
beslissing die tot de laatste dag 
voor de indiening van de lijsten 
aan een zijden draadje heeft 
gehangen. In november had 
Vandemeulebroucke in Rome 
de regionalistische partijen sa
mengeroepen om naar samen
werkingsverbanden met de EVA 
te zoeken, en om hen aan te zet
ten op één lijst aan de Euro
verkiezingen deel te nemen. 
Onze technische kennis over 
huishoudelijk reglement en mo
gelijkheden in de werking van 
het parlement lieten ons toe met 
konkrete voorstellen voor de 
dag te komen. Sarden, Valdo-
tains, Slovenen, Friulen en Occi-
tanen hebben zich toen samen-
gezet, en uiteindelijk is het gere
sulteerd in een gemeenschappe
lijke lijst. Alle voorspellingen ge
ven deze lijst minstens één, 
zoniet twee zetels in het Euro
parlement Tijdens het kongres 
van de Partito Sardo d'Azione 
begin mei van dit jaar wapperde 
de Vlaamse Leeuw, en werden 
de militanten toegesproken door 
„la Senatrice" Nelly Maes. We 
zijn er echter niet in gelukt de 

Josef Dries (PDB): „De Groenen hebben ons verradenl' 

Burgemeester Gustave Alirol (Occitanië): „20 % in mijn departement 
maakt nog geen 5 % in Frankrijk...' 

Süd Tiroler Volkspartei op deze 
lijst te krijgen. En nochtans zijn 
er de jarenlange militeerjaren 
van Willy Kuijpers aan voorafge
gaan. Willy is met ons nog naar 
Bozen getrokken om er met het 
partijbestuur van de SVP te 
spreken. Zonder resultaat. Alle 
provincieraadsleden van de SVP 
werden aangeschreven, aange
zet om met ons kontakt te ne
men. Zonder resultaat De SVP 
is een machtspartij geworden. 
Alleenheersers in hun regio se
dert jaren, voelen ze zich gerust, 
en hebben ze geen boodschap 
aan het gemiliteer buiten hun 
grondgebied. Aangesloten bij de 
kristen-demokraten, voelen ze 
zich in een veilig nest... waar ze 
echter verplicht worden te stem
men tegen volksnationale stellin
gen in. 

Schotland 
De Scottish National Party is 

allicht de minst bereikbare partij 
geweest voor de Volksunie. 
Euro-parlementslid Winifred 
Ewing heeft zich op eigenzinnige 
wijze steeds verzet tegen een 
samengaan met volksnationalis
ten, tegen haar partijbestuur In. 
Jaak Vandemeulebroucke is 
gaan spreken op hun kongres in 
Rothesay op het eiland Bute, en 
kreeg er een staande ovatie. De 
bijeenkomsten die we met hun 
partijbestuur gehad hebben wa
ren uitstekend, en tijdens onze 
jongste bijeenkomst in Brussel, 
hadden ze hun ondervoorzitter 
en oud-parlementslid George 
Lesley afgevaardigd. De ellende 
wil echter dat Winifred Ewing 
zich erg verbonden voelt met 
Fianna Fail. Deze partij heeft 
haar steeds de hand boven het 
hoofd gehouden op het moment 
dat zij als niet-ingeschrevene in 
het vorige Europarlement zat. 
Deze dienst noopt haar nu tot 
een wederdienst. En waar kan 
Fianna Fail beter zitten dan bij de 
Gaullisten? Deze eilandbewo
ners bekijken heel het Europees 
gedoe met een argwanend oog, 
zijn zich bewust van hun supe
rioriteit in de Ierse politiek en 
voelen er dus niks voor te gaan 

zetelen bij een militante groep 
volksnationalisten, die ze weinig 
kennen en aan wie ze geen 
boodschap hebben. 

De SNP is echter — hoe 
paradoxaal ook — aangesloten 
bij de EVA. Het is haar Europese 
vleugel die moet meewillen! 

Wales 
Op een bepaald moment had

den we geloofd in een Welshe 
zetel. De voorzitter David Wig-
gley had namelijk tijdens een 
gesprek met Vic Anciaux ge
zegd dat hij zich zélf zou kandi
daat stellen voor de Europese 
verkiezingen. In zijn distrikt had 
hij heel veel kans gekozen te 
worden, omdat hij ook daar voor 
het Londens parlement de meer
derheid haalt. De partij heeft er 
echter anders over beslist, om
dat er onverenigbaarheid be
staat tussen een mandaat in het 
Europarlement en in Westmin
ster. En Wiggley wou men in 
Westminster met missen. De 
kandidaat nu in North-Wales, 
Huws, is een degelijk kandidaat 
(hij was twee weken geleden 
nog in Brussel op bezoek), maar 
hij vreest zelf dat hij weinig kans 
heeft om de zetel die nu door de 
Konservatieven (Beate Brook
es) wordt bezet, in de wacht te 
slepen. Plaid Cymru is echter 
een vaste EVA-partner gewor
den die verder met ons blijft 
vechten voor een rechtvaardig 
Europa. 

Frankrijk 
Hoewel we in Frankrijk tijdens 

de jongste Straatsburgzitting 
van mei een sukses boekten, 
door de Union Démocratique 
Bretonne samen met Vande
meulebroucke een perskonfe-
rentie te laten houden, hebben 
we in Frankrijk geen lijst. De 
Bretoenen, Elzassers, Frans-Vla
mingen, Occitanen, Katalanen 
samen, hebben met het grote 
risico aangedurfd de 5 %-drem
pel te trotseren. Ze hebben er 
verstandig aan gedaan. Wie 
geen 5 % haalt, krijgt zijn verkie-
zingswaarborg niet terug, en die 
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loopt in de miljoenen Bovendien 
zijn een paar van onze partners 
zeer zwak: Katalanen, Elzassers 
en Frans-Vlamingen betekenen 
op het elektorale vlak nog met zo 
veel. Ze oordeelden dan dat het 
beter was niet aan de verkiezin
gen deel te nemen en gaven een 
stemadvies zich te onthouden 
en zich voor te bereiden op de 
parlementsverkiezingen van vol
gend jaar. Die worden inderdaad 
spannend. 

Friesland 
Daar heeft het ook lang ge

duurd eer een beslissing was 
genomen. Jaak Vandemeule-
broucke is dan naar Amsterdam 
getrokken om er samen met de 
Frysk Nasjonale Party te onder
handelen met het Groen Plat
form. Aangezien een samenwer
king met EVA alleen mogelijk 
was zonder de Nederlandse 
Kommunisten, sprongen die on
derhandelingen al gauw af. Uit
eindelijk zijn er dan toch twee 
groene lijsten in Nederland, maar 
die tweede (zuiver) groene lijst 
heeft alles zo lang laten aansle
pen dat FNP voor de eer heeft 
bedankt. Wel is het hoofdbe
stuur bereid geweest een gun
stig stemadvies uit te brengen 
voor de groene lijst 

Wallonië 
De PDB, onze EVA-genoot uit 

de Duitse Oostkantons kwam in 
1979 op de ECOLO-lijst, een 
zaak die ze nu niet meer wilden 
herbeginnen. De amendemen
ten, verworpen door Ecolo, ga
ven meer autonomie aan het 
Duits gewest, en maakte het dus 
minder afhankelijk van het Waal
se gewest 

De PDB heeft toen, langs de 
Volksunie, amendementen op de 
Europese kieswet ingediend, om 
de keuze te hebben tussen 
Vlaamse en Waalse lijsten. Ook 
dat mislukte. Op de lijst van het 
Rassemblement Wallon vonden 
zij nu politiek veel te gewaagd 
zodat PDB zijn kiezers nu heeft 
aangezet zich te onthouden. 

Het RW van zijn kant, kan wel 
akkoord gaan met veel regiona-
listische eisen in Europa, maar 
riskeert het niet tot al te vergaan
de gesprekken te komen met 
PDB om niet te spreken van de 
Volksunie. Wel is het zo dat we 
zouden willen streven naar een 
samenwerking met Gendebien 
en de zijnen op Europees vlak. 
Het Belgisch vlak (denk maar 
aan Voeren bijvoorbeeld) ligt 
echter moeilijker, véél moeilijker. 
Eerst zullen de Walen nog moe
ten begrijpen dat de belangrijk
ste zin uit de brief van Destrée 
aan Albert 1 niet is, „Sire, il n'y a 
plus de Belges", maar „Sire, il 
nous ont pris la Flandre". Maar 
dat is nog niet voor de komende 
jaren. 

Herman Verheirstraeten 

Zondag naar de stembus 

Zo stemt u 
geldig. 
ALLE kiezers moeten zich 

zondag tussen 8 en 13 
uur aanmelden in het 

stembureau dat op hun oproe-
pingsbnef vermeld staat. De kie
zers moeten twee dokumenten 
voorleggen alvorens zij hun 
stembrief krijgen: hun identiteits
kaart en hun oproepingsbrief. 

Let wel: de stemming is ver
plicht! 

Er zijn vier geldige wijzen van 
stemmen. 

* Ofwel maakt u het bolletje 
onder het lijstnummer 3, van de 
VU-EVA, rood. 

* Ofwel maakt u een bolletje 
rood naast de naam van één 
effektieve kandidaat. 

* Ofwel maakt u een bolletje 
rood naast de naam van één 
opvolger-kandidaat. 

* Ofwel maakt u een bolletje 
rood naast de naam van één 
effektieve kandidaat én naast de 
naam van een opvolger-kandi
daat 

Onze lijst voor Straatsburg 

V.U. - E.V.A. 

J. Vandemeulebroucke 

W. Kuijpers 

N. Maes 

J. Gabriels 

P. Van Grembergen 

R. Lernout-Martens 

D. Vervaet 

W. Luyten 

Van Moerkerke-
Vermeersch 

J. Roets 

J. Caudron 

H. Schiltz 

V. Anciaux 

O 

O 

O 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

Opvolgers 

H. Verheirstraeten 

J. Sauwens 

R. Geeraerts 

G. De Kegel 
L Bauwens 

F. Vansteenkiste 

J. Valkeniers 

R. Van Rompay 

F. Debussere 

W. Van Grambergen 

0 . Van Ooteghem 

W. Peeters 
G. Van In 

O 

O 

O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Het verhaal 
van de Vlaamse Natie 

in wording.,. 

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 spectrum 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, in te schnjven op de 
luxe-editie van '30 jaar Volksunie op de 
bamkaden' !k verbind er mij toe. bij het 
verschijnen in het najaar 1984 op eenvoudig 
verzoek de voor-intekenpnjs van 1500 fr te 
kwijten 

(Handtekening) 

n 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 dne 
VU-voorzitters 
n Ik ben solidair en wens vermeld te worden (I) 
niet vermeld te worden (1) 
in de in het boek afgedrukte liist van de 
voor-intekenaars 
Ik verlang vermelding in de li|st in deze sorm 

(naam en voornaam of initialen) 

(gemeente) 

(titel of functie) 

( I ) Schrappen wat met past 
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Vlaanderen in Europa 
samen aan 't werk 

Zondag is het zover, dan worden in de 10 lidstaten 
van de Europese Gemeenschap verkiezingen gehou
den ter aanduiding van de vertegenwoordigers in 
Straatsburg. Deze week brengen wij de vierde en 
laatste aflevering van het programma waarmee de 
Volksunie-Europese Vrije Alliantie naar de stembus 
trekt. 

HET Nederlands moet be
houden blijven als een 
der officiële talen van 

de Gemeenschap. De Gemeerv 
schap moet de in de verdragen 
van Rome niet officieel erkende 
talen als waardevol kultureel erf
goed erkennen en beschermen, 
en ze gebruiken als kommunika-
tiemiddet met de betrokken re-
gto's. 

Eigenheid in 
verscheidenheid 

De Europ)ese Gemeenschap 
moet aktief optreden tegen iede
re vorm van onderdrukking van 
kulturele minderheden. Ze moet 
er over waken dat alle volksge
meenschappen kans hebben op 
een volwaardige kulturele ont
plooiing. Tussen de Europese 
regio's moeten gemeenschappe
lijke instellingen tot stand komen, 
waardoor taal- en kultuurver-
wante volkeren en regio's hun 
onderwijs- en kultuurbeleid on
gestoord kunnen koördineren. 

Onderwijs = 
Bevoegdheid 
van volkeren 

De volksgemeenschappen en 
regio's moeten het monopolie 
van officiële staatskulturen inza
ke literatuurvoorziening, audiovi
suele produktie en film doorbre
ken. De regionalizering van het 
mediabeleid moet een einde stel
len aan de vervlakking en de 
afstomping via de gecentrali-
zeerde media. 

Onderwijs hoort duidelijk bij 
de bevoegdheid van de volksge
meenschap of regio, leder on
derwijs moet de vorming tot 
persoonlijke zelfbeschikking en 
zelfontpkïoiing in en met de ge
meenschap tot doel hebben. In
terregionale en Europese sa
menwerking liggen voor de hand 
inzake gelijkwaardige erkenning 
van de diploma's en getuigschrif
ten. Het onderwijs en de perma
nente vorming moeten het Euro
pees bewustzijn bevorderen. De 
Volksunie hecht daarbij groot 
belang aan het geschiedenison
derwijs, waarin de Europese di
mensie moet aanwezig zijn. 

Een zichtbaar 
Europa 

Opdat het ideaal van de Euro
pese eenmaking zou kunnen ge
dragen en geëerbiedigd worden 
door iedere burger in de Ge
meenschap, wil de Volksunie op 
korte termijn de verwezenlijking 
van een zichtbaar Europa. Alle 
hinderpalen bij het kleine en toe
ristisch grensverkeer moeten re
soluut OF)geruimd. 

De eenvormigheid van alle 
doeane-voorschriften, tarieven 
en administratieve bepalingen 
moet definitief een einde stellen 
aan de belemmeringen van ver
keer en vervoer. De grenskon-
troles moeten drastisch vereen
voudigd worden. 

Europa moet zichtbaar ge
maakt worden voor de Europese 
burger door de invoering van 
een reeks goedkope, praktische 
en welsprekende maatregelen 
zoals de gelijkvormigheid van 
telefoonnummers voor dringen
de hulp, de gelijkvormigheid van 
de verkeersvoorschriften, de be
vordering van het talenonder
wijs, e.d.m. 

De eenvormigheid van alle doeane-voorschriften, tarieven en administratieve bepalingen moet definitief 
een einde stellen aan de belemmeringen van verkeer De grenskontroles moeten drastisch vereenvoudigd 

worden. 

Een wereld van vrede 
De federale opbouw van Eu

ropa is een wezenlijRe bijdrage 
tot het probleem van een we
reldomvattende ordening. Het 
Europa der volkeren moet het 
vaderland worden van alle volks
gemeenschappen en regio's, die 
historisch en kultureel behoren 
tot het Europees kultuurpatroon. 
Dit veronderstelt dat ook met de 
socialistische staten van Oost-
Europa nauwe kontakten nage
streefd worden, teneinde hun 
uiteindelijke integratie voor te 
bereiden en te verhinderen dat 
de bestaande blokvorming tot 
de verdere vervreemding van 
deze volkeren zou leiden. 

De groei van het Europa der 
volkeren mag niet uitmonden in 
het ontstaan van nog eens een 
machtsblok. Het Europees beleid 
moet integendeel wezenlijk ge
richt zijn op de bevordering van 
de vrede, onder meer door een 
positieve benadering van het 
probleem van de onderontwik
keling, de internationale arbeids
verdeling en de wereldwijde sa
menwerking. 

Solidair 
met Derde 
Wereld 

De Volksunie verdedigt de 
fundamentele Europese solidari
teit met de ontwikkelingslanden. 
De Derde Wereld moet gehol
pen worden in zijn strijd voor 
eigenheid en sociale rechtvaar

digheid, mede door een recht
vaardige verdeling van arbeid en 
grondstoffen. 

Het is onduldbaar dat de grote 
machtsblokken over het hoofd 
der Europeanen heen beschik
ken over het lot van Europa. Het 
verenigd Europa moet zijn plaats 
hebben bij de grote onderhande
lingen. Dit veronderstelt een har-
monizering van het defensie- en 
buitenlands beleid van de part
ners. 

De EG-partners binnen de 
NAVO, moeten samenwerken 
aan de opbouw van een eigen 
defensie, in afwachting van de 
afbraak van de machtsblokken. 
De vredespolitiek van Europa 
mag niet beperkt blijven tot het 

afwijzen van de nukleaire bewa
pening en van de raketten voor 
de middellange afstand, maar 
moet steunen op een breed plat
form van onderhandelingen, met 
als eerste doelstelling het tot 
stand brengen van een atoom
vrije zone zowel in Oost- als in 
West-Europa. 

De Europese Gemeenschap 
moet in haar kontakten met de 
blokken en de Derde Wereld de 
nodige aandacht besteden aan 
het respekt voor de mensen- en 
volkerenrechten. 

De Volksunie gelooft in de 
waarde van de geweldloosheid 
en wil een geleidelijke en weder
zijdse afbouw van de wapenin-

De Volksunie gelooft in de waarde van dëgewekJIoosheiden wil een 
geleidelijke en wederzijdse afbouw van de wapenindustrie en de mili

taire apparaten. 

dustrie en de militaire apparaten. 

De Volksunie is er van overtuigd 
dat de huidige bewapenings
wedloop en de onstuitbare stij
ging van de defensiebudgetten 
een belemmering zijn voor de 
sociaal-ekonomische bloei zowel 
van Europa als van de machts
blokken en de Derde Wereld. 

De Volksunie wil dat uit de 
besparingen op bewapening een 
Fonds gespijsd wordi dat er op 
gericht is de landen uit de Derde 
Wereld te helpen om zelf in hun 
bïisisbehoeften te voorzien en 
een eigen ontwikkelingsschema 
op te stellen. 

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, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel of bellen: 02/219.49.30. 
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dootrdkrweekt 

SI 
De eerste flam»pgan-

ten waren letterkundi
gen. Te Gent waren het 
ouderen en intellektue-
len die reeds in de ti jd r van het Verenigd Ko
ninkrijk aktief geweest 
waren en er wellicht 
met spijt aan terug
dachten: J.F. Willems, 
F.A. Snellaert en Ph. M. 
Blommaert Te Antwer
pen waren het wildere, 
jongere elementen: H. 

^ , ^ ^ ^ Conscience, Th. Van 
• ^ ^ ^ ^ ^ RIjswijck. 

^ ^ ^ Deze eerste Vlaams-
^ ^ ^ gezinden konden niet 

steunen op een kultu-
reel en ontwikkeld Vlaanderen. 
Zi j konden niet verwijzen naar 
een vroeger bestaande Vlaam
se staat; zij gedroegen zich als 
loyale Belgen. Om Vlaams be
wustzijn te wekken verwezen 
zij in deze romantische ti jd naar 
de bloei van de middelneder-
landse letterkunde en de macht 
van het middeleeuwse Vlaan
deren. 

Gans het 
volk 

Er ontstonden letterkundige 
maatschappijen en tijdschrif
ten. In 1834 publiceerde J.F. 
Willems, de vader van de 
Vlaamse Beweging, zijn „Rey-
naert de Vos". In de inleiding 
schrijft hi j : „Wij bezitten thans 
de vrijheid van taal doch het 
schijnt mij toe, dat die vrijheid 
hare zuster, de vrijheid van ver
staan, geheel onder de voeten 
helpt". 

In 1838 gaf H. Conscience 
„De Leeuw van Vlaanderen" uit 
mef de beruchte slotzin: „Gij 
Vlamingen die dit gelezen hebt, 
gedenkt wat Vlaanderen eer
ti jds was, wat het nu is en nog 
meer wat het worden zal indien 
gij de roemrijke daden van uw 
voorvaderen vergeet". Voor 
vele generaties bleef „De 
Leeuw van Vlaanderen" en de 
andere historische romans van 
Conscience de onderbouw van 
hun vlaamsgezindheid: ,Jacob 
van Artevelde" (1847), „De Boe
renkrijg" (1853) en „De Kerels 
van Vlaanderen" (1871), het 
werk dat een grote invloed op 
Rodenbach en zijn studenten
beweging had. 

Onder de eerste letterkundi
gen nog te vermelden Karel 
Lodewijk Ledeganck met zijn 
„Drie Zustersteden" en Pru-
dens Van Duyse. Van Lede
ganck herinnere men zich: „Wij 
leven in een ti jdstip waarin 
onze nationaliteit deerlijk wordt 
miskend". Van Van Duyse: „De 
taal is gansch het volk". Deze 
uitspraak wijst er op dat de 
eerste flaminganten vooral de 
taaitoestanden aan de kaak wil-

\ den stellen. 
\ — 

In de volgende aflevering van 
Terugblik zal Maurits van Hae-
gendoren het hebben over de 
ideologische tegenstelling in de 

, Jonge Vlaamse Beweging. 

HAHA I 
'T /3 / 7 juni 

VAn£>AA&. 

M'Jri 3 /? / v A/o<b. ££/y^ 
LATEN JiOR/EN ! 

• •üf^^ima.'è-
- • ^ • . 
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Zaterdag 16 juni 
• BRT 1 - 16.00 
Salomons oordeel, film 
• BRT 1 - 18.00 
De Bubblies, voor de jeugd 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
De levende planeet, dok. serie 
• BRT 1 - 21.15 
Terloops 
• BRT 1 - 22.00 
Portret van een danseresje, tv-film 
• BRT 2 - 17.00 
Frankrijk—België, voetbal 
• BRT 2 -2010 
Denemarken—Joegoslavië, voetbal 
• Ned. 1 - 18.55 
Donald Ducks betere ik 
• Ned. 1 - 19.04 
Harten 2, sene 
• Ned. 1 - 2028 
Coma, thriller 
• Ned. 1 - 22.20 
Falcon Crest, serie 
• Ned. 1 - 23.10 
Tros aktua/Tros sport 
• Ned. 2 - 19.47 
Haydn nr. 90, klassiek 
• Ned. 2 - 22.45 
Tanger, film 

Zondag 17 juni 
• BRT 1 - 8.45 
Paus in Zwitserland, reportage 

• BRT 1 - 16.00 
Muziekfestival van Bratislava 
• BRT 1 - 17.05 
Brontosaurus, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.55 
Indonesië, dok. 
• BRT 1 - 20.35 
Maxi-roof in mini-Coopers, film 
• BRT 1 - 22.10 
Puur kuituur- over fotografen 
• BRT 1 - 22.35 
Verkiezingsshov», tot rond 14 uur 
• BRT 2 - 17.00 
West-Duitsland—Roemenië, repor
tage 
• BRT 2 - 20.10 
Portugal—Spanje, voetbal 
• Ned. 1 - 19.05 
Sesamstraat 
• Ned. 1 - 1930 
Het verdronken dorp, film 
• Ned. 2 - 17.00 
De bananasplit show 
• Ned. 2-21.25 
Skyjacked, film 
• Ned. 2 - 23.05 
IJshockey Stanley-cup, reportage 

IVIaandag 18 juni 
• BRT 1 - 18.30 
De Hawaïaanse wildernis, dok 
• BRT 1 - 20.15 
De herberg in 't misverstand, tv-spel 
• BRT 1 - 2125 
Benny Hill, om te lachen 
• BRT 1 - 21 55 
Wikken en wegen 
• BRT 2 - 20.15 
Verkiezingsshow, kommentaren 
• Ned. 1 - 19.00 
Beestenboel, sene 
• Ned. 1 - 2028 
De Carsons, serie 

Mike Henry, Ken Swofford en Charlton Heston in de rampenthriller 
„Hyjacked" van John Guillermin naar de roman „Hijacked" van David 
Harper Zondag 17 juni om 21 u. 25 op BRT 1. 

m Ned. 1 -21.15 
Hier en nu 
• Ned. 1 - 22.25 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2 - 20.02 
De onsterfelijke melodieën van 
Ralph Benatzky, show 
• Ned. 2 - 20.40 
The Black Windmill, film 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 - 20.35 
La bataille des Ardennes, film 

Dinsdag 19 juni 
• BRT 1 - 18.00 
De Bubblies 
• BRT 1 - 18.45 
Samuel Adams en Mao Zedong, 
dok. 
• BRT 1 - 19.10 
Mr. Smith, serie 
• BRT 1 - 20.15 
Condo, sene 
• BRT 1 - 20.40 
De blauwe planeet, dok. reeks 
• BRT 2 - 20.10 
Denemarken —België, voetbal 
• BRT 2 - 22.15 
Frankrijk—Joegoslavië, voetbal 
• Ned. 1 - 20.28 
Een smeris, film 
• Ned. 1 - 2221 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 23.01 
Nicholas Nickleby, serie 
• Ned. 2 - 19.35 
Het meisje dat de krant brengt, 
jeugdfilm 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 - 20.00 
Nouba's, dok. van Soedan 
• RTB 1 -21.15 
Emile Zola ou la conscience humai-
ne, 4-delige serie 

Woensdag 
20 juni 
• BRT 1 - 1800 
De Bubblies, voor de jeugd 
• BRT 1 - 19.00 
Baas in eigen huis, seizoen
magazine 
• BRT 1 - 20.15 
Met Mike in zee, praatshow 
• BRT 2 - 20.10 
West-Duitsland—Spanje, voetbal 
• Ned 1 - 15.55 
'n Wonderlijk reisgezelschap, tv-
film 
• Ned 1 - 18.55 
Vrienden, nieuwe jeugdreeks 
• Ned 1 - 20.33 
Schulden, nieuwe reeks 
• Ned. 1 • 2115 

De soundman, toneel 
• Ned. 1 -21.55 
Hungry I Reunion, dok. 
• Ned. 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 
• ARD-20.15 
An Heiligen Wassern, heimatfilm 

Donderdag 
21 juni 
• BRT 1 - 19.00 
Maatjes, kooktip 
• BRT 1 - 20.15 
Isaura, serie 
• BRT 1 - 20.45 
Panorama 
• BRT 1 - 21.35 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 19.45 

Cosi fan tutte, opera WA. Mozart 
• 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 - 21.45 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 22.25 
Wie betaalt de veerman?, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
Artiestengala, show 
• Ned. 2 - 20.20 
De krachtproef, film 
• Ned. 2-21.45 
Waddenzee, kind van de rekening; 
dok. 
• Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 22 juni 
• BRT 1 - 20.15 
De vlucht van de adelaar, film 
• BRT 1 - 22.30 
Première 
• Ned. 1 - 16.50 
Het toppop hitarchief 
• Ned 1 - 1855 
Candy, Candy; serie 
• Ned. 1 - 1920 
Vluchtelingeneiland, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
KRO in_ Medemblik, show 
• Ned. 2 - 19.30 
De knotsgekke kerels in hun vlie
gende kratten, film 
• Ned. 2 - 21 30 
De zon zal niet altijd schijnen, dok. 
• Ned. 2 -2245 
Kinderen van werklozen, dok. 
• Ned. 2 - 23.20 
Die Falie, thriller 

Een film 
per dag 

Zaterdag 16 juni 
Salomons oordeel 
Brits drama uit 1954. Tijdens de 
oorlog wordt een vermeend 
weesjongetje geadopteerd, 
maar later komt z'n moeder, die 
als dood geregistreerd stond, 
hem opeisen... (BRT 1 om 16 u.) 

Zondag 17 juni 
Maxi-roof in mini-Cooper 
Engelse film uit 1969. Een krui
meldief komt na zijn vrijlating in 
het bezit van een plan voor een 
fantastische buit Het plan gaat 
hem echter boven zijn petje en 
ervaring. Daarom breekt hij in de 
gevangenis in en gaat onderhan
delen met zijn oude celgenoot, 
een sufjerbrein voor dergelijke 
aangelegenheden. Deze vindt de 
zaak best aanlokkelijk... (BRT 1 
om 20 u. 35) 

j 

IVIaandag 18 juni 
The Black Windmil l 
Amerikaanse thriller van Donald 
Siegel uit 1974. Het zoontje van 
een geheimagent wordt ont
voerd. Als losprijs eisen de ont
voerders het fantastische be
drag dat uitgetrokken werd om 
een plan te financieren waaraan 
de vader-geheimagent mee
werkte. Het plan was uiteraard 
geheim gehouden. De vader 
wordt ervan verdacht dubbel 
spel te spelen... (Ned. 2 om 
20 u. 40) 

Dinsdag 19 juni 
Een smeris 
Franse politiefilm van Jean-Pier
re Melville (1972) met o.a. Alain 
Delon, Catherine Deneuye. Een 
jonge politie-inspekteur heeft 
een verhouding met de vrouw 
van een verdachte in een moord
zaak die hij moet oplossen. Daar
enboven gaat hijzelf bij zijn on
derzoeken al eens over de 
schreef... (Ned. 1 om 20 u. 28) 

Woensdag 20 juni 
The .great Northfield Minnesota 
Raid 
Amerikaanse western uit 1971. 
1876, Cole Younger en Jesse 
James worden wegens goed ge
drag uit de gevangenis ontsla
gen. Zij werden veroordeeld om
dat ze zich hadden verzet tegen 
de inpalming van hun gronden 
door de spoorwegen. Cole wil 
terug naar zijn gronden, zonder 
geweld te gebruiken. Jesse wil 
zich verder verzetten tegen de 
spoorwegen. Dan hoort Cole 
over een bank die enorme win
sten zou maken... (RTL, 20 u. 55) 

Donderdag 
21 juni 
De krachtproef 
Duitse film uit 1982. De moeder 
van de 15-jarige Paulina moet 
voor een ontwenningskuur weg. 
Ondertussen blijft zij alleen ach
ter. Het meisje redt zich behoor
lijk. Wanneer Paulina een voort
vluchtige jongeman onderdak 
geeft, vinden de buren en de 

ambtenaren van de Jeugdzorg 
dat ingegrepen moet worden... 
(Ned. 2 om 20 u. 20) 

Vrijdag 22 juni 
De vlucht van de adelaar 
Zweedse film uit 1982. Drie man
nen ondernemen per luchtballon 
een expeditie naar de Noord
pool. Maar al bij de start gaat het 
mis. De drie mannen weigeren 
echter op te geven. Na enkele 
dagen worden zij gedwongen 
een noodlanding te maken op 
een verlaten ijsvlakte. Ze begin
nen een voettocht waarbij zij 
verschrikkelijke ontberingen on
dergaan. De dood komt als een 
verlossing... (BRT 1, 20 u. 15) 

Nieuw op 
het scherm 

Wikken 
en wegen 

Miei Louw besteedt in zijn 
konsumentenmagazine aan
dacht aan o.a.: Vakantie 1984, de 
waarde van uw geld over de 
grenzen; klachten i.v.m. een lede
ren bankstel en de Ford Orion 
Diesel. (Maandag 18 juni, BRT 1, 
21 u.55). 

Fabiolalitis 
Na de uitzending van Fabiola's 

leeslesje in „Platenpoets" en de 
herhaling in „Vragen staat vrij" is 
de Fabiola-manie blijkbaar nog 
niet gedaan. Mike Verdrengh 
haalt in zijn zomerse praatshow, 
een reeks waarmee hij woens
dag 20 juni, start Lutgart Si-
moens binnen. Wedden dat het 
over die o zo lieve, kunstminnen
de en huishoudelijke vorstin 
gaat? Als hij er nu nog Armand 
Pien bijhaalt is het kransje kom
pleet (Woensdag 20 juni, 
20u. 15, BRT1). 

Cosf fan tutte 
Tot groot genoegen van de 

opera-liefhebbers brengt BRT 2 
een rechtstreekse registratie 
van een opera-uitvoering in de 
Brusselse Muntschouwburg. 
Ditmaal is het Mozarts „Cosi fan 
tutte". Gastdirigent is de BBC-
Symfonie-orkestdirigent sir John 
Pritchard. Het is prettige muziek, 
op een aardig, luchtig verhaal 
van Lorenzo da Ponte over een 
cynische oude vrijgezel die alles
behalve overtuigd is van de 
deugdzaamheid van de verloof
de van twee van zijn vrienden... 
Mozart komponeerde de muziek 
van „Cosi fan tutte" in 1789, twee 
jaar voor zijn overlijden op 35-ja-
rige leeftijd. (Donderdag 21 juni 
om 19U.45, BRT 2). 

Voor 't eerst 
alleen 
op vakantie 

„De zon zal niet altijd schij
nen", IS de titel van een praatpro
gramma met jongeren die voor 
de eerste maal zonder ouders 
met vakantie gaan In de ge
sprekken komen zowel aange
name als onaangename ervarin
gen ter sprake. (Vrijdag 22 juni, 
om 21 u. 30 op Ned. 2). 
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^/\^&ten 
Een heerlijke en andere manier om de onvolpre

zen Westhoek te ontdekken is per fiets. Vlieg er 
eens uit voor een zalig-natuurlijk weekeinde. 

DE jeugdherberg „De 
Sceure" te Vleteren 
pakt uit met een gloed

nieuwe formule om op een spor
tieve manier de Westhoek en 
Frans-Vlaanderen beter te leren 
kennen 

Op zaterdag maken we vanuit 
Vleteren een verkenningstocht 
(circa 65 km) in Frans-Vlaande
ren, waarbij een keuze kan wor
den gemaakt uit dne fietsroutes 
Wie van ongerept natuurschoon, 
landelijke stilte en rust houdt 
vindt zijn gading in de ,;IJzerdal-
route", met als trekpleister het 
gaafgebleven Ekelsbeke en zijn 
prachtige waterburcht Fietsers 
met interesse voor geschiedenis 
en architektuur halen vast en 
zeker hun hart op aan de „histon-
sche tocht", waar stadjes als 
Hondschote en Sint-Winoksber-
gen ons deelgenoot maken van 
hun roemruchte verleden Land
schappelijk schoon en histon-
sche kunstwerken worden ge-
kombineerd in de „Casseltocht" 
een golvend landschap begeleidt 

ons naar de Casselberg waar we 
een enig panorama over de 
streek kunnen aanschouwen 

's Zondags doen we het wat 
rustiger aan en genieten van de 
natuur langsheen de „schreve" 
Ons zwerftochtje (45 km) leidt 
langs kleine bospartijen en hop-
pevelden naar Watou, het artis
tieke grensdorpje en Poperinge, 
hoofdstad van de hopjieteelt 

Dit weekeind-arrangement 
start op vnjdagavond en eindigt 
op zondagmiddag Kostprijs be
draagt 1 300 fr, waann begrepen 
zijn twee overnachtingen met 
ontbijt twee lunchfjaketten, één 
warme maaltijd en eén streekge-
recht of barbecue bij goed weer 
en uiteraard een uitgebreide do-
kumentatiemap Men kan ook 
een fiets ter plekke huren voor 
200 fr per dag 

Inlichtingen en plaatsbespre
king Jeugdherberg „De Sceu
re", Veurnestraat 4, 8980 Vlete
ren (tel 057-400901) 

Het Vlaamse culinaire aanbod is ongemeen rijk. 
Maar het wordt, jammennogal eens zwaar verloe
derd in semi-industriële slachterij- of diepvriestoe
standen. De grote waarheid blijft dus: zelf aan de slag 
gaan. 

IEMAND die daar 'n slag van 
weg heeft is een Antwerps 
kunstschilder Eerder 

bracht WIJ hier van hem een 
appetijtelijk recept voor opge
legde hanng Nu kregen we de 
gebruiksaanwijzing toegespeeld 
voor een „Varkenskop op z'n 
Martin Toussaint" En WIJ heeft 
hem zelf voorgeproefd Heerlijk 
en met duur 

Men neme een halve varkens
kop, twee poten en een staart 
van dit dier Laat nu alles enkele 
uren koken in een grote kook
pan, tot alles van de schedel 
loskomt en zo goed als gaar is 
Dan de schedel goed ontvlezen, 
inclusief de ogen Alle beende
ren zorgvuldig verwijderen, be
halve het kraakbeen van de 
oren 

Nu doet u alles weer in dezelf
de kookpan, plus een beetje 
overblijvend afkookwater, een 
portie varkenshersenen en een 
varkenstong (de laatste ingre
diënten worden bij de slager niet 
bij de varkenskop geleverd) 
Voeg er ten slotte het volgende 
aan toe zout peper, enkele 

blaadjes launer, tijm, fijngesne
den UI, liefst vijf teentjes knof
look en een scheut wijnazijn 

Laat het geheel nu nog eens 
even goed doorkoken en hevel 
het dan over in een stenen 
schaal De tong in schijfjes snij
den en al het vlees goed door-
eenmengen Giet vervolgens 
een beetje van het kookwater 
over uw bereiding, strooi er wat 
peterselie over en laat uw feest-
gerecht grondig afkoelen Met 
een glaasje goede port erbij zult 
u allen zeer gelukkig zijn WIJ 
heeft het ondervonden 

Onginele recepten van ty
pisch Vlaamse zelf-doe-recep-
ten worden door WIJ met dank 
aanvaard Vermeld op de brief
omslag dan wel „Proeven" 

De twee belangrijkste 
socialisten in België 
waren priester Daens 
en monseigneur Car-
dijn. 

Steven de Batselier 

^nthoudan. 
Onder de titel „ Waddenzee, kind van de rekening", 

brengt Nederland 2 (KRO) donderdag aanstaande 
een merkwaardige dokumentaire over dit natuurge
bied dat vorige maand officieel als beschermd 
natuurgebied werd aangewezen. 

NOG steeds wordt dit 
waardevolle natuurge
bied bedreigd door gif-

lozingen, de winning van olie, de 
aanleg van pijpleidingen en inpol-
denng Over de Waddenzee is 
veel te vertellen Het is een 
prachtig ruig gebied, dat door 
menig natuurliefhebber graag 
wordt bezocht 

Lopend of varend, iedereen 
raakt in de ban van de schitte
rende strukturen die de droog
vallende zeebodem ons bij laag 
water laat zien Dat de Wadden
zee droogvalt bij eb, komt omdat 
het een tamelijk ondiepe zee is 
Lastig te bevaren maar ideaal 
voor de dieren die in of van de 
zee leven De Waddenzee wordt 

weieens de „kraamkamer van de 
Noordzeevis" genoemd en dat is 
bepaald met overdreven 

Gelukkig hoeft het nog met te 
laat te zijn om dit prachtige na
tuurgebied te redden en voor 
het nageslacht te bewaren 

Dat het probleem van de 
Waddenzee met alleen het pro
bleem van de „Ollanders" is maar 
internationaal blijkt uit het stand
punt van de Europese Kommis
sie, deze heeft zich namelijk 
achter de Bondsrepubliek ge
schaard om de Wadden tot be
schermd gebied uit te roepen 

De kommissie doet dat op 
aanraden van de regionale auto-
nteiten uit Neder-Saksen en 

Schleswig Holstein die willen dat 
dit gebied beschermd wordt om
dat gevreesd wordt dat de ver
vuiling onherstelbare schade 
zou aannchten aan plant en dier 
Duitsland volgt daarmee Neder
land en Denemarken 

Op de komende Noordzee-
konferentie zal men het ook heb
ben over de vervuiling door kool
waterstoffen, chemikalien, zware 
metalen en radioaktief afval en 
de gevolgen hiervan voor de 
visserij 

In een recent verslag stelt het 
Europees Parlement dat de Eu
ropese Gemeenschap met een 
voorstel zou moeten komen 
voor een overeenkomst die elk 
aspekt van milieubescherming 
op dit gebied bestrijkt Ook Zwe
den en Noorwegen die geen lid 
zijn van de EG, zouden hienn 
betrokken moeten worden 

Donderdag 21 jum om 
21 u 45 op Ned 2 een diepgaan
de kijk in Hollands kraamkamer 

Als ergens een 
vlag verschijnt, 
je altijd wel 
stieren die 
van worden. 

een 
daai 

rode 
merk 
paar 

• dol 

WIm Tnesthof 

Eruca 

So worden wy al lanc geckloot 
door dezen valschen duysendpoot 
die Brussel heet. Met duysend stappen 
versoeckt steedts Brabant neer te trappen 

fMeeSpeLèit 

De opgave voor „Meespelen 
(35)" was inderdaad iets moeilijker 
Nogal wat lezers vonden wel de 
oplossing van het eerste deel van 
onze puzzel, de Vlaamse mystieker 
Jan Van Ruusbroec Maar heel wat 
minder inzenders vonden de naam 
van de vertaler van zijn meester
werk Maunce, Polydore Maeter
linck. 

Onder de juiste inzendingen 
werd een gelukkige getoverd, de h 
Andre Beuckeiaere, Groeselenberg 
188, te 1180 Brussel Eerstdaags 
ontvangt deze man enkele boeken 
van ons toegestuurd 

Geen geklaag bij de anderen, 
want hieronder volgt andermaal 
een nieuwe opgave Indien u denkt 
de juiste oplossing te kennen, stuur 
deze dan onverwijld naar WIJ, 
„Meespelen (37)", Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel Vóór maandag 25 
juni weliswaar 

DE weledele dame die wij 
zoeken werd nabij Lis
sabon geboren op 21 

februan 1397 Zij was hertogin 
van Bourgondie en gravin van 
Vlaanderen Wij vertellen u uiter
aard met wiens dochter zij was, 
maar wel dat zij de zuster was 
van Hendrik de Zeevaarder, pro
motor van de Portugese ontdek
kingsreizen langs de Westkust 
van Afnka tijdens de 15de eeuw 

Filips de Goede, die reeds 
tweemaal zijn echtgenote verlo
ren had en immer kinderloos 
dreigde te blijven, zond in 1428 
een afvaardiging onder leiding 
van de heer van Roubaix naar 
haar vader om de hand van 
diens dochter te vragen Merk
waardig hierbij was dat ook de 
beroemde schilder Jan Van 
Eyck deze reis meemaakte om, 
op bevel van zijn hertog, een 

portret van zijn uitverkorene te 
schilderen Hij deed dit ook, maar 
dit schilderij ging naderhand ver
loren en de enige reproduktie 
ervan is een pentekening 

Op 8 oktober 1429 vertrok 
deze dame uit de Portugese 
hoofdstad om op Kerstdag te 
arnveren in Sluis, alwaar de 
Doornikse bisschop haar in de 
echt verbond Ter gelegenheid 
van zijn huwelijk stichtte Filips de 
Goede op 11 januan de ,Orde 
van het Gulden Vlies" 

Hun eerste zonen overleden 
echter op zeer jonge leeftijd 
maar hun derde zoon Karel, zou 
zijn vader als hertog opvolgen 
Van de vrouw die wij zoeken 
werd gezegd dat zij buitenge
woon moedig en verstandig was, 
evenals een zeer goede echtge
note en bovendien een knappe 
vorstin ZIJ leidde zelfs buiten
landse delegaties maar n a v 
een familiale ruzie trok zij zich te
rug uit het openbare leven en 
ging op het kasteel bij Haze-
broek wonen 

Haar stoffelijke overschot 
werd bijgezet in het kartuizer
klooster van Champnol bij Dijon 

Wie IS de edelvrouw die wij 
zoeken? 
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Nu het asperge-tijd is 

In het groen van 
Bonheiden-Rijmenam 

In het overgangsgebied tussen Brbant en Antwer
pen liggen als twee parels Rijmenam en Bonheiden. 
Gezegend met aantrekkelijk natuurschoon, oude 
hoeven en hoofse kasteeltjes bieden beide gemeen
ten de naar verpozing zoekende wandelaar heelwat 
kansen. Bonheiden en Rijmenam zijn ook onafschei
delijk verbonden met de (tanende) aspergeteelt 
Vandaag nemen wij u mee langs twee paden. In 
Bonheiden het Zellaerpad, in Rijmenam langs de Rij-
menamse wandeling. 

ACHTER de kerk van Bon
heiden vertrekt onze 
wandeling in noordwes

telijke richting. Aan het eind van 
de Zellaerstraat, bij een beeld 
van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Vrede tegen een achtergrond 
van populieren en sierdennen, 
stappen we verder rechtuit. 
Door het open landschap vloeit 
de Bruinbeek, door het meege
voerde ijzererts gekleurd. 

Tegenover de mooie Blijden-
berghoeve, die een rol speelde 
tijdens de Boerenkrijg, gaan we 
door een gemengd bos Bij het 
weiland wordt de bosrand ge
volgd, voorbij de dikste beuk van 
Bonheiden met een stamomtrek 
van ruim 5 m. De boom is echter 
door de ouderdom afgetakeld. 

De bebouwing kondigt de hoofd
straat aan, die men oversteekt 
om langs villa's tussen groenpar
tijen, een modern gedenkteken 
van de Boerenkrijg en een ligus
terhaag, achter het kerkhof uit te 
komen. Nog een paar straten en 
u bent op het kerkplein van 
Bonheiden terug. 

Een grote wandeling met af
wisselend natuurschoon begint 
op het met linden beplante 
dorpspleintje van Rijmenam 
waar nog een oude brouwerij
hoeve staat 

Schandpaal 

De vroeggotische Sint-Marti-
nuskerk met haar karakteristieke 
torenspits is op een terras ge
bouwd. Voorbij de stomp van 
een schandpaal gaat men langs 
het ommuurde kerkhof, waar 
een zijpaadje nar de oude aan-
legplaats van de Dijle leidt U 
keert de waterloop de rug toe en 
wandelt langs de Sint-Elooiska-
pel opnieuw naar de rivier. Vóór 
de brug stapt men over de kron
kelende dijk voorbij een poel, 
overblijfselen van een afgesne
den meander. Aan de overkant 
ligt het kasteeldomein van Holla-
ken, terwijl de bossen van Keer-
bergen de horizon kleuren. Bij 
een scherpe Dijlebocht daalt een 
paadje naar een sfeervol, be-
boomd pleintje met een Mariaka
pel. 

Asperges, men moet ze geproefd hebben!... 

Van hier af sluit Rijmenam aan 
bij de Brabantse Kempen. Voor

bij de fabrieksgebouwen gaan 
we zoveel mogelijk rechtuit 
langs dennebossen tot een zan-
dige ofjen plek, waar men rechts 
een arduinen paaltje in de scha
duw van een kastanjeboom ont
dekt Dit is de Kleine Paal, die 
hier in 1744 werd geplaatst na 
betwistingen over de gemeente
grens. 

Om een Kempens hoevetje 
heen, achter een haag, lopen we 
een dreef met scheefgegroeide 
canadapopulieren door. Aan de 
linkerhand strekt zich een groot 
domein met interessante beplan
tingen uit 

Bij een boerderij slaan we de 
Oude Baan in, ene heel oude 
verbindingsweg tussen Meche-
len en de Kempen (evenwijdig 
aan de huidige weg Mechelen-
Heist-op-den-Berg). Dan passe
ren we de Vredesteinhoeve met 
een renaissance-portiek. Ernaast 
bekoort het witte landhuis Vre-
destein met smeedijzeren poort. 

Een eind verder wandelen we 
voorbij de toegang tot het kas
teel van Zellaer dat we vanuit de 
Zellardreef benaderen. De oude 
beuken werden er geveld, waar
door het omwalde neogotische 
kasteel (uit 1885) beter kan be
keken worden. 

De vroegere burcht waarvan 
alleen de schoorsteenmantels 
bewaard zijn, ligt mee aan de 
basis van het ontstaan van Bon
heiden. 

Aan de overzijde passeert u 
een paar boerenhuizen van het 
langgeveltype. Tegen het kas
teeldomein staat de moderne 
Bethlehemabdij van de „rode 
nonnen" (zusters Redemptoris
ten). Een beukendreef volgt een 
mastbos terwijl mefi links de 
Blijberghoeve herkent en de 
dorpssilhouet ontwaart. Ook de 
Bruinbeek slingert er naar u toe. 

14 JUNI 1984 

Ik werd in het jaar '30 geboren te leper Ik was de 
tweede van vijf. Mijn ouders hadden een boek- en 
kunsthandel; voornamelijk kerkelijke kunst Eén van 
de liefste zaken die ik deed (en nog graag doe) was 
snuffelen in die vele boeken. Ik las ontzettend veel 
en mijn vader hielp me daarbij Splinternieuwe 
boeken mocht ik, netjes aan een tafel gezeten en 
met proper gewassen handen, héél voorzichtig 
inkijken. Want nadien moesten die boeken nog 
verkocht worden. Mijn passie voor kunst dateert van 
toen 

Vermits ik de oudste zoon was kreeg ik dezelfde 
voornaam als één van vaders broers, de bekende 
Vlaamse kunstenaar Jos Speybrouck. Deze man 
heeft ongetwijfeld een hele generatie bezield met 
zijn fijne pentekeningen. Ik was ook vaak bij mijn 
peter te gast en aldus getuige van zijn artistiek werk. 
Hij had een visionaire scheppingsdrang en kon 
biezonder vlug een tekening op papier zetten. 

Mijn vader was een diepgelovig man, voorzichtig 
als zelfstandig zakenman, maar met uitgesproken 

sympatieën voor het Vlaamsnationalisme. De West
hoek was trouwens een trefpunt van nationalisten. 
Regelmatig kwam Jeroon Leuridan, met zijn gloed
volle stem, bij ons thuis naar een boek vragen. Ook 
de minzame meester Butaye was een geregelde 
gast en werd bij ons thuis op handen gedragen. 

Van mijn moeder herinner ik me bovenal haar 
prachtige stem; wanneer zij zong was heel het huis 
ook echt vol vreugde. Wij kenden een heerlijke 
jeugd. Zwervend langsheen de leperse vestingen, 
genietend van de stilte, varend op de Zillebekevijver, 
piraat spelend op Dikkebus of wielerkoers houdend 
op de Kemmelberg. 

Tot in '40 de oorlog uitbrak. Ons huis zat konstant 
vol vluchtelingen. Vader had een plakkaat aan het 
venster gehangen „Vluchtelingen altijd welkom". 
Wat mij hierbij opviel was dat degenen die het eerst 
wegliepen uitgerekend de officieren waren, met veel 
paars op hun kepie. Ons huis en vooral de kelder zat 
boordevol vluchtelingen tijdens de talrijke bombar
dementen. Dagen lang zaten wij er verdoken. Maar 
uiteindelijk moesten ook wij de stad uitvluchten. 
Tussen de schoten door, met mijn kleinste broer in 
de kinderwagen, langsheen de brandende huizen In 
de Elverdingestraat, voorbij de vuurlijn, naar Lo-
Reninge. Regelmatig moesten we in een gracht 
neerduiken en prevelden we onze zoveelste akte 
van berouw... 

Na de oorlog werd ik misdienaar in de gevangenis. 
Bij mijn oom. Pastoor Hector Speybrouck, „petit vi-
caire" en oorlogsvrijwilliger van '14-'18, had immers 
de moed gehad om tijdens een sermoen de onmen
selijke repressie aan te klagen... Na de hoogmis werd 
hij prompt uit de parochiekerk van Klytte-Reningelst 
weggehaalden zonder vorm van proces opgesloten. 
Elke ochtend trok ik met de kelk naar de gevangenis 
om hem te helpen bij zijn eucharistie. Ik leerde er het 
schone volk van de Westhoek kennen. De overgro
te meerderheid van de opgeslotenen waren repres-
sieslachtoffers. Bijna dagelijks stak mijn pofbroek vol 
brieven, pakjes en boodschappen om af te geven in 
de sakristie, vanwege hun echtgenoten en familiele
den. 

Het lieve knaapje op het schapevelletje Is Jos 
Speybrouck (° 1930), toen elf maanden jong. Thans 
is hij een biezonder geprezen kinderarts en VU-
provlncieraadslld uit Brugge. 

• f - ^ 

Een stukje terugkerend, door
kruist ons pad een licht glooien
de boszone, bezaaid met land
huizen. Bij een driesprong staat 
een toeristische wegwijzer; daar 
loopt een „gangetje" tussen af
rasteringen naar een tweede his
torisch curiosum, de bewerkte 
Grote Paai van 1773. Verder 
loopt de grensweg aan de krui
sing met de verkeersweg Bon-
heide-Keerbergen voorbij een 
derde provinciale grenspaal. 

Na een ommetje tussen het 
groen slaan 'we af bij de ver
keerslichten. Kort daarop wordt 
de hoofdweg verlaten om een 
dennebos in te duiken, waar een 
vennetje tussen het geboomte 
schemert. 

J
p 't Is asperge-

tijd, dus raden 
• ^ ^ wij een dito 
É ^ ^ gerecht aan. 
wr Schil 750 gr 

I asperge en 
snij de harde 
onderzijden 

weg. Kook ze gedurende een half 
uur gaar in water, waarin een snuif
je zout en een teelepel suiker. Kook 
3 eieren hard, verkruimel 2 sneden 
oud witbrood en meng met de eie
ren en 1 soeplepel fijngehakte pe
terselie, bieslook en kervel. Giet 
het mengsel over de asperges en 
rondt af door er 100 gr gesmolten 
boter overheen te gieten. Wie het 
niet zo ingewikkeld wil raden wij 
aan nu vrijdagavond mee te genie
ten van het aspergefestival van 
VU-Bonheiden-Rijmenam vanaf 
19 u. in ^let-W*yneshof te Rijme
nam. 

Na enkele wegveranderingen 
bemerken wij een onverwachte 
overgang van dor zand naar een 
vruchtbaarder bodem. 

Eenmaal de weg Rijmenam-
Muizen gekruist bereiken we 
een afgesneden Dijle-arm. Daar 
wacht ons een terugtocht langs 
de slingerende rivier met verge
zichten van een hoge estetische 
waarde. Van verre wenkt de 
vriendelijke silhouet van de kerk
toren van Rijmenam. 
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Brons voor Nieuwe Snaar te Montreux 

Musicomicolor, 
internationaal sul<ses 

Voor de jongens van de „Nieuwe Snaar", het ludie
ke trio dat tot Vlaanderens betere komieken hoort, is 
het een meevaller geworden. Hun BRT-programma 
„Musicomicolor" haalde „brons" op het Festival van 
de Gouden Roos van Montreux. Reden dus tot een 
praatje met leider en sketchschrijver van het eerste 
uur Jan De Smet, die we gingen opzoeken in zijn 
door veel groen omgeven woning te Duffel 

VEEL mensen bij ons weten 
amper dat de Nieuwe 
Snaar iets heel anders Is 

dan de Muziek- & Liekensgroep 
de Snaar. Alhoewel ze reeds 
twee jaar optreedt 

Marx Brothers 
Jan De Smet: „De formule 

van plezante volksmuziek was 
na tien jaar tot op de bot afge-
knaagd. We hadden samen met 
violist Stef Koekoeckx ons 
hoogtepunt gekend en wilden 
een andere richting uit Mijn 
broer Kris en ikzelf zagen heel
wat zitten in wat bijvoorbeeld 
Radeis doet de Marx Brothers 
zijn nog altijd een groot voor
beeld. Hun manier van doen, de 
inbreng door iedereen tot wat 
een komische gag moet worden 
boeide ons, en de samenwerking 
met Radeis heeft als gezonde 
invloed gewerkt We dachten 
meteen aan akteur Mark Pee-
ters, met wie het eerst klikte 
nadat Stef het liet afweten om
dat hij terug naar volksmuziek 
wou. Maar voor Mark was het 
wellicht een al te vreemde rich
ting. Geert Vermeulen was de 
ongesiepen diamant die we uit 
een skifflegroep haalden en met 
wie te werken viel. Hij had weinig 
ervaring in de stijl, maar was 
meteen hét komisch gezicht van 
de groep." 

Zo werd dan een eigen show 
opgebouwd rond de drie zeer 
verscheiden karakters die 
steeds blijven naar voor komen. 
Geert speelt de sukkelaar, waar
bij alles misgaat Kris is de rusti
ge bemiddelaar, die de antipolen 
samenbrengt en Jan is de onbe
twiste leidersfiguur die zijn fou
ten en kwaliteiten zo te grabbel 
gooit Na een goeie twintig optre
dens door Vlaanderen, Neder
land en ZwitseHand kwam dan 
Musicomicolor. 

Naar Montreux 
Jan De Smet: „De kontakten 

met de BRT dateren reeds van 
toen we ons 10-jarig bestaan 
vierden met De Snaar, hier te 
Duffel. Realizator John Erbuer 
wou er een programma rond, 
maar de reportage werd algauw 
een dure gebeurtenis en is dan 
uiteindelijk op de lange baan 
geschoven. Bij het begin van De 
Nieuwe Snaar was BRT-produ-
cer Jan Geysen geïnteresseerd 
in wat wij brachten. Met John Er
buer opteerden wij voor Musico
micolor, een show zonder veel 
tekst die dan ook internationaal 
zou overkomen. Wegens gebrek 
aan tijd kwam van buitenopna
men niet veel terecht en werd 

ons teaterprogramma „Fragmen
ten uit de geïllustreerde muziek" 
naar de TV toe verwerkt en 
vrijwel helemaal In de grote stu
dio 5 Ofjgenomen. Een nieuw 
scenario van de bestaande gags, 
aangepast en ingekort aan het 
zeer eigen televisieritme was de 
basis. Misschien is het voor de 
mensen die ons gewoon zijn op 
de planken te zien en te horen 
wat moeilijk om van gags die 
amper enkele sekonden duren 
op het scherm echt te kunnen 
genieten..." Nieuwe Snaar tijdens Zoom-Zoom, een van de winnende nummers. 

WIJ: Hoe verliep de BRT-
keuze dan tussen de program
ma's voor Montreux? 

Jan De Smet: „Het satinsch 
nieuwsmagazine van TV-Touché 
was tot heel lang bijna de groot
ste kanshebber Het is wellicht 
omdat „nieuwsmagazines" al 
eerder werden gemaakt dat wij 
naar Montreux konden. De drie 
Snaren en John Erbuer stonden 
helemaal achter het programma 
en we droomden luidop van De 
Roos. In diezelfde week toerden 
we langs de kleinteaters in Zwit-
seriand en op een perskonferen-
tie te Montreux zelf haalden wij 
bij de aanwezige joemalisten 
veel bijval. Die goeie punten heb
ben wellicht geleid tot de Pers
prijs die wij naast het brons 
hebben weggekaapt De goeie 
kontakten ginder en de groeien
de Internationale belangstelling 
zijn voor ons wel het belangnjkst 
voor onze loopbaan als artiesten. 
En de twee prijzen zijn dé mee
genomen visitekaart naar buiten 
toe. We zijn natuuriijk zeer blij 
met de erkenning. Nu maar ho
pen dat de eigen mensen ont
dekken dat de Nieuwe Snaar 
Iets heel anders is dan wat ze vijf 
jaar geleden zagen, toen ze naar 
De Snaar kwamen kijken." 

„WIJ" wensen de groep veel 
sukses en naar onze mening 
moet dit trio voor volgende kultu-
rele of showavonden zeer zeker 
in huis gehaald. Kontakt hiervoor 
kan best via Leon Lamal, Berg-
straat 78, te 1190 Hoeilaart of te
lefonisch 02-657.24.36. (S.DJ 

„Dikke Van Dale" van het Westvlaams 

Westvlaams Woordenboek 
beleeft derde druk 

Bij 'n Westvlaams uitgeverijtje verscheen zopas 
als fotografische herdruk het vrij bekende, maar he
laas nog te weinig geraadpleegde dialekt-woorden-
boek „Westvlaams Idioticon" van de priester en 
taaiminnaar De Bo, tijdgenoot van Guido Gezelle. 

i E lektuur van slechts een 
paar bladzijden leert al 
meteen, hoeveel wij 

vandaag nog als Vlamingen kun
nen leren uit 'n dialektwoorden-
boek, ook al zijn wij dan nóg 
zulke fervente voorstanders ge
worden van een Algemeen Ne-
deHands. 

„Mooschen"... 
Typisch (West-)Vlaamse 

woorden, zoals b.v. mooschen, 
(blz. 713) stellen immers menig 
taaileraar en purist voor haast 
onoplosbare problemen. De Bo 
helpt deze mee oplossen. Het 
genoemde trefwoord „moo
schen" wordt met met minder 
dan anderhalve kolom bedacht 
waarin alle mogelijke variaties en 
uitdrukkingen, en legio verwijzin
gen naar het AN en het Frans. 
Het idioticon doet niet alleen ons 
„veralgemeend" taalgebruik van 
op het platteland ten volle recht 
wedervaren, het lexicon citeert 
ook voortdurend woorden (ter
men uit de landbouwersstiel, 
vaktermen uit beroepen die stil
aan tot de folklore gaan behoren. 

volkse benamingen voor vogels, 
planten en kruiden) die ofwel 
reeds „lang" vergeten zijn, of 
dreigen dit weldra te worden. 
Tevens 'n goudmijn voor heem-
kundigen, dus. Bovendien komt 
ook Frans-Vlaanderen regelma
tig aan bod. 

Verder doet De Bo ook nog 
voortreffelijk aan taalgeschiede
nis, want van menig woord en 
gezegde worden de Middelne
derlandse wortels blootgelegd, 
dank zij zijn citaten uit (zelden 
geëxcerpeerdel) Westvlaamse 
en Zuidnederiandse schrijvers 
uit vroeger eeuwen. Kortom, de 
lektuur is op veleriei manier zeer 
verrijkend. 

Het tweedelige idioticon van 
deken De Bo werd slechts 
2 keer uitgegeven, eerst in 1873, 
en dan in 1892. De laatste druk 
(posthuum verschenen: e.h. De 
Bo stierf te Poperinge in 1885) 
bracht geen nieuw woordmate
riaal aan to.v. de eerste. Het 
bleef dus bij ca. 1.250 blz. voor 
zowat 28.000 trefwoorden. Alles 
bijeengenomen toch 'n buitenge
woon belangrijke verzameling. 

In 1970 werd het boek einde
lijk anastatisch herdrukt In 1976 
volgde nog 'n 2de reprint ( = 
fotografische of foto-mechani
sche herdruk). Ook deze oplage 
is al sedert geruime tijd uitver
kocht Dit bracht leraar en regent 
talen Geert Vandewalle op de 
idee van een 3de fotografische 
herdruk, nu In een zeer befjerkte 
oplage. Het boek kan bekomen 
worden door storting of over
schrijving op zijn bankrekening 
nr. 474-6122491-82, Geert Van
dewalle, Kortemark, met de mel
ding De Bo I & II. Overige inlich
tingen: 051-56.65.92. Prijs: 
3.300 fr„ met verzendingskosten 
164fr„ samen 3.464 fr. 

Gezelle 
Ook „Loquela", Gezelles 

woordenboek van het West
vlaams, werd voor 'n paar maan
den volgens deze druktechniek 
herdrukt (250 eksJ, en is op de
zelfde wijze verknjgbaar tegen 
2.200 fr., plus 82 fr. verzendings
kosten. Het is te beschouwen als 
'n soort „poëtisch" supplement 
op het wek van Leonard De Bo. 

De Bo geeft taaieigen om een
ieder te doen watertanden, met 
citaten, voorbeeldzinnetjes uit 
het dagelijks leven, etymologi
sche verklanngen, verwijzingen 
naar het Algemeen Nederiands, 
naar het Frans, het Latijn, Ki-
liaan Het is zowat de „dikke 
Van Dale" van het Westvlaams, 
en schenkt juist daar, waar Van 
Dale verzwijgt wegmoffelt of tot 

'n verwerpelijke gewestelijke of 
zuidnederiandse kuriositelt ont-
waardt de meeste voldoening", 
aldus Initiatiefnemer G. Vande
walle. „En toch is De Bo", zo stelt 
deze verder nog, „met zijn 
28.000 lemmata nog niet hét 
woordenboek bij uitstek van het 
Westvlaams, ook al steekt hij 
torenhoog uit boven b.v. het 
„Waas Idioticon" van Amaat 
Joos, of dit van Tuerlinck voor 
het Hageland." En hij verwijst 
hierbij naar het in universitaire 
middens al sedert verscheidene 
jaren opgezette, langademige 
„Woordenboek der Vlaamse Di
alecten", dat „ooit" eens de 
meest komplete registratie moet 
worden van ons Zuidnederlands. 
En hij besluit: „Moge deze 3de 
re-print 'n bescheiden bijdrage 
betekenen tot de bewustmaking 
van onze bredere bevolkingsla
gen." 

Idioticon 
Het befaamde dialektwoorden-

boek .Westvlaamsch Idioticon", dat 
in 1873 werd uitgegeven door de 
priester en taalkundige De Bo, 
kreeg zopas een fotografische her
druk op 100 eksemplaren Het twee-
dehge werk kende tot nog toe 
slechts drie drukken De laatste da
teert van 1970 en is uitverkocht De 
nieuwe editie ziet er precies zo uit 
als de eerste Zij kost 3 L50 fr. Inlich
tingen bi) Geert Vandewalle, Tor-
"houtstraat 50, 8110 Kortemark. -
051-56.65.92. (Adv. 102) 

14 JUNI 1964 
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Na Roland-Garros komt Wimbledon... 

„The American Dream" 
Voor Martina Navratilova was Roland-Garros een 

sprookje. „The American Dream" van de gewezen 
Tsjechoslovaakse werd in Parijs verwezenlijkt. De 
Grand Slam, de derde in de geschiedenis van het 
vrouwentennis, werd een feit. 

DE ongenaakbare vrouwe
lijke spierbundel drukte 
bijgevolg de sporen van 

Conolly (1953) en Court (1970). 
Zij schoof haar grote rivale Chris 
Evert voorgoed opzij. 

Keerpunt 
Evert mag dan nog steeds zes 

Grand Slam tornooien voor lig
gen (15 — 9) op Navratilova, haar 
laatste grote prestatie dateert 
ook alweer van eind '82, toen zij 
op het Australische gras haar 
laatste betekenisvolle overwin
ning behaalde op haar grote kon-
kurrente Evert, die sinds haar 
doorbraak in 1974 jaarlijks min
stens één groot tornooi weg-
sleepte, zal in de komende maan
den hard moeten werken en 
trainen om aan de top te blijven. 
De 29-jarige Amerikaanse staat 
voor een beslissend keerpunt in 
haar overigens schitterende car
rière. 

De finale van het herentornooi 
was er een om nooit te vergeten. 
John McEnroe tenniste magis
traal. HIJ scheen onklopbaar en 
stevende met brio op een eerste 
graveltitel af toen het onmogelij
ke werkelijkheid werd. Ivan 
LendI, die tot dan toe meer op 
een bevreesde leerling dan op 
een ervaren tenniscrack had ge
leken, kwam halfweg de derde 
set tot eenieders en eigen verba
zing opnieuw in de wedstrijd. 

De Tsjechoslowaak schakel
de suksesrijk over op kracht en 
uithouding. Gesteund door het 
publiek dat ook in tennis onver
anderlijk voor de underdog kiest, 
kroop LendI traag maar zeker 
naast en vervolgens ook voorbij 
de verbauwereerde McEnroe. 
De Amerikaan, die in de voorbije 
maanden een zeldzaam over
wicht demonstreerde en eigen
lijk nooit nog wedstrijden op 
uithouding diende te spelen om
dat hij de klusjes altijd binnen de 
kortste keren kon klaren, ging 
fysiek ten onder. Roland-Garros 
scheen voor hem zondagavond 
opnieuw even ver weg als de 
toppen van de Himalaya. Uitge
rekend in het tornooi waarin hij 
wellicht zijn beste spel produ-

Ivan LendI, nu naar Wimbledon... 

ceerde, ontsnapte hem in extre
mis een zekere overwinning... 

LendI behaalde bijgevolg de 
eerste Grand Slam-titel in zijn 
loopbaan. De man die voorbe
stemd scheen om veel finales te 
spelen en te verliezen, kroop 

onder de heerschappij van de bij 
vlagen weer onverdraaglijk spin-
nijdige Amerikaan uit in het tor
nooi waarin hij zich voor een 
vijftal jaren voor het eerst de
monstreerde als een mogelijke 
opvolger van Björn Borg. Die 
hoge verwachtingen kon de ba

selinespecialist nog niet inlossen, 
maar mogelijk schenkt deze on
verhoopte overwinning hem ein
delijk het nodige zelfvertrouwen. 

Yannick Noah? 
LendI heeft het postuur van 

de tenniskampioenen van de 
nieuwe generatie. Groot en 
machtig. Het kan best nog een 
aantrekkelijk seizoen worden. 
Vooral indien de opgezette sce
nario's ook in Wimbledon en 
Flushing Meadow even zorgvul
dig worden uitgevoerd als in 
Parijs. Daar stonden de num
mers 1, 2, 3 en 4 zowaar tegen
over elkaar in de halve finales en 
in de eindstrijd bleven de twee 
hoogst geklasseerde spelers 
over... 

In de kwartfinales immers was 
Yannick Noah ten onder gegaan. 
De trots van Frankrijk dompelde 
het publiek vierentwintig uur lang 
in rouwvol stilzwijgen. De spek
takelspeler Noah zal nu moeilijk 
kunnen wegblijven uit Wimble
don. 

Aanmoedigingspremie voor Standard? 

Een klucht in veel bedrijven... 
De voetbalbond gaat het omkoopschandaal dus 

opnieuw onderzoeken. Daartoe aangespoord door al 

de betrokkenen... Het heet dat de „ingreep" van de 

Uefa de zaak ten gronde zou hebben gewijzigd. 

U begrijpt dat wellicht 
met, beste lezer, maar u 
bent dan ook geen voet

baller, geen advokaat, geen voet
balbestuurder. U bent een sim
pele voetballiefhebber en die zijn 
te dom en te dwaas om de 
draagwijdte van een en ander te 
vatten... 

Bi/npech komt u sneTi 

mbmngtuveSgimtÊg 

F i fit ch is dé specialist in het samen repatriëren 
vdri u zeil, uw gezin, uw wagen, uw bagage en eventueel 
ook uw caravan of aanhangwagen. Die repatriëring voeren 
we uit met eigen mensen en eigen veilig materieel 

Maar Europech is ook net zo goecTde dienstverlener 
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 (-i- 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 Tlirkije) 
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. 

I Europech. De reisverzel^ringvande 

Schoon stuk... 
Misschien hebben wij het alle

maal verkeerd beoordeeld en 
verdienden de betrokken spe
lers, trainers en bestuurders ge
loofd en beloond te worden. Het 
heet trouwens dat er op Stan
dard voor het seizoen '84-'85 
twee soorten abonnementen 
zullen verkocht worden. Voor de 
tweede soort zal vijfmaal zoveel 
moeten betaald worden als voor 
de eerste, maar de uitslag van de 
partij zal u dan ook al voor de 
aftrap worden meegedeeld, zo
dat u zich niet nodeloos hoeft op 
te winden. 

Neen, we spelen in een 
schoon stuk en de bond wil er 
best nog een paar bedrijfjes aan
breien. Men amuseert zich goed. 

In hoeverre de geloofwaardig
heid van de voetbalsport, die nu 
wel voorgoed en definitief aan
getast is, daardoor wordt ge
diend, is volledig bijkomstig ge
worden. „De" klub, en u weet dat 
wij het niet over Waterschei heb
ben, zou in hoge nood verkeren 
en die moet dus geholpen wor
den. Voorgaanden worden ge-
makkelijkheidshalve vergeten 
(waarom blijft het voor een paar 
jaar in aanzienlijk minder bezwa
rende omstandigheden veel 
kwalijker aangetrapte Beerschot 
zo stil?) en wat daarna moet 
gebeuren zal Joost wel weten. 

Standard zou in diepe miserie 
leven. Uit betrouwbare bron we
ten wij dat Roger Raeven bij 
RWDM kontraktueel weg mag 
voor drie miljoen. Standard is 
geïnteresseerd maar zou voor
gesteld hebben het transferbe
drag in drie schijven te betalen. 

Dan weet u het wel zeker. Ons 
voorstel, hef de schorsing van 
de betrokken spelers op en 
schenk Standard een aanmoedi
gingspremie. 
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Bergop naar beneden rijden... 

Een Italiaans scenario 
Checo Moser heeft in de nadagen van zijn carrière 

zowaar ook nog de Ronde van Italië kunnen en 
mogen winnen. 

Kunnen winnen omdat Francesco dit jaar werkelijk 
eenieder blijft verbazen. De ouderling van vorig jaar 
schijnt nieuwe en jonge benen te hebben gevonden. 

Wat de uitmuntend fietsende 
Fignon over een en ander moet 
gedacht hebben, laat zich raden 
De Tourwinnaar '83 bewees in 
de Giro dat hij inderdaad uit het 
beste hout is gesneden Dat hij 
een der grootste ronderenners 
van de komende jaren belooft te 
worden Fignon reed in de enige 
halve bergrit Moser zowaar in de 
vernieling maar in de lange slot-

tijdrit bereed Checo opnieuw 
zijn vliegtuig zonder vleugels 

Onverbeterlijk 
WIJ kunnen ons met van de in

druk ontdoen dat Moser in dat 
soort wedstrijden een andere 
sport beoefent dan zijn tegen
standers HIJ vliegt wanneer de 
anderen fietsen Hij verwerft dan 

in luttele kilometers een beslis
sende voorsprong Het mag nog 
steeds De wielerbond reageert 
niet Zeker met wanneer de 
krachtpatserijen op Italiaanse 
bodem worden verwezenlijkt 
Het paste overigens helemaal in 
dat schitterende scenario De 
aankomst in Verona Het binnen-
draaien van de arena De deli
rium tremens, de kollektieve 
dronkenschap van brood en 
spelen Die spagetti's blijven on
verbeterlijk 

En zeggen dat Lucien Van 
Impe opnieuw onze beste ren
ner was Maar dat is zo al jaren 
en indien hij er met spoedig een 
streep onder trekt blijft het zo 
nog een tijdje 

MO S E R put krachten uit 
een voorheen onbe
kend arsenaal De we

tenschap, de geneeskunde, 
schijnt nu wel voorgoed be
staansrecht te hebben verwor
ven in de wielersport De „voor
bereiding" van Moser is een be-
gnp geworden waarover in de 
komende jaren nog veel zal wor
den gepraat en waar ten gepas
te tijde zal naar verwezen 
worden 

Vervalsing 
Mogen winnen omdat het sce

nario helemaal naar Mosers 
hand werd geschreven Indien 
men werkelijk had gedurfd zou 
men zelfs de onschuldigste' 
bergtopjes hebben afgevlakt 
Het heet zelfs dat Torriani en zijn 
medewerkers naar een manier 
hebben gezocht om bergop naar 
beneden te kunnen rijden Het 
was bijwijlen tragi-komisch en de 
klimmers beklaagden zich te
recht over de gecamoufleerde 
wedstrijdven/alsing De Stelvio, 
de berg van Coppi, werd zelfs uit 
het parkoers geschrapt Maar de 
Italianen storen zich daar met 
aan Zij hebben behoefte aan 
half-goden en de Checo van 
1984 realizeert hun diepste ver
langens 

Checo Moser, bergop naar be
neden 

* Wie heeft gezegd dat Vlaanderen 
nooit Limburg zal afstoten omdat 
deze provincie de beste voetballers 
van het land voortbrengt ? 
* Wie heeft gewaarschuwd dat 
de Belgen in de Mundial moesten 
uitkijken voor de manipulaties 
van Fifa-voorzitter Joao Have-
lange ? 
• Wie was met man en macht 
aanwezig op de Mundial in 
Spanje en trok eerst naar 
Zuid-Amerika om daar de 
stand van zaken op te meten 
bij onze tegenstanders 
Argentinië en El Salvador ? 
• Wie ging er praten met Salnikov, 
Stenmark, Samaranch, Maradona, Hinault, 
Breitner, McEnroe, Carl Lewis, Steve Ovett en 
Mark McCormack ? 

* Wie signaleerde destijds 
de nu gevestigde kampioenen 
van het auto- en -motor-
circuit : Freddie Spencer, 
Eric Geboers, Alain Prost en 

Thierry Boutsen, en wie voor
spelde de terugkeer van Niki 
Lauda? 
* Waar staat het te lezen als 

een Europese topreferee als Clive 
Thomas uit de biecht praat over 
het internationaal voetbal ? 
• Waar heeft Jan Mulder 

voorspeld dat Malta in Spanje met 
12-1 zou verliezen, net genoeg dus 
om Nederland uit de eindronde van 
het voetbal-EK te houden ? 
* Wie reist nu weer met een kom-

plete équipe naar het voetbal-EK, de Tour de 
France en de Olympische Spelen ? 

r 

* Wie heeft nooit een blad voor de mond gehouden' 

Wie ? ? ? Sport Magazine natMMrlijk, 

Nu een sportief voorstel 
U kan zich nu meteen abonneren op Sport Magazine en wij sturen u onmiddellijk gratis 

het pas verschenen juni-nummer met alle voor-informatie over de ploegen 
die volgende week het voetbal-EK betwisten. 

U bent dan met ons present op de EK, in de Tour en in Los Angeles. 

AKKOORD 
• Ik abonneer mij op Sport Magazine (12 nummers: van juli '84 tot en met juni '85 

+ hetjuni-nummer'84 onmiddellijk gratis = 13) voor 985 fr. 

' w] 

Ik betaal nu no» niet maar wacht op uw bericht. 

Naam _ 

Straat _ 

Postnr. 
nr. 

Gemeente. 

L. 
Opsturen naar Sport Magazine, Antwoordnr. 8800-1 (e Roeselare (8800) 

Nu doen. Niets missen. EK, Tour en L.A. staan voor de deur. Q, 
Geen postzegel nodig! 

14 JUNI 1984 
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VU-meetings 
het hele land door 

Tijdens de voorbije dagen werden in het hele Vlaamse land Euro
pese verkiezingsmeetings gehouden. Het was ons, als beperkte re-
daktie, onmogelijk overal aanwezig te zijn. Toch enkele beelden. 

Het Oostendse kursaal zat vo
rige week donderdag bomvol 
VU-sympatizanten en -militanten. 
De ruim 500 aanwezigen hoor
den er de gloedvolle redevoe
ring van lijstaanvoerder en Oost-
endenaar Jaak Vandemeule-
broucke. 

Zowel VU-gemeenschapsmi-
nister Hugo Schiltz, evenals alge
meen voorzitter Vic Anciaux, 
hadden eraan gehouden op 
deze bijeenkomst aanwezig te 

zijn. Vic Anciaux riep tijdens zijn 
toespraak op de regerende par
tijen in België een elektorale af
straffing te bezorgen op 17 juni. 

In Brugge sprak lijstaanvoer
der (en peter van het arrondisse
ment) Jaak Vandemeulebrouc-
ke. Voor hem hadden ook VNS-
direkteur Gilbert Vanoverschel-
de en VU-senator Guido Van In 
de aanwezigen weten te boeien 
met hun verhelderende uiteen
zettingen. 

Een vaste kracht op bijna alle 
VU-Euromeetings was de Ant
werpse kabaretier Rik Gorissen, 
die met zijn prachtige luisterlied
jes en zijn puntige opmerkingen 
telkens veel applaus oogstte. Er 
is nog talent in Vlaanderen... 

Het spoorwegviadukt over de 
druk-bereden Mechelsesteen-
weg te Herent vormt iedere ver
kiezing het huzarenstukje aan 
plakwerk voor de VU-propagan-
daploeg, nu ook weer Blijkbaar 
werkt het goede en humoristi
sche straatbeeld van de Leuven
se plakkers op de zenuwen van 
de politieke konkurrenten. Het 
Brabantse biedt in 4 aan mekaar 
grenzende dorpen, 4 verkiesba
re kandidaten: Zaventem (Van 
Rompuy), Kortenberg (Van 

Miert), Winksele (Marck), He
rent (Kuijpers). 

De hele verkiezingskampanje 
overplakten Van Rompuy en 
Marck mekaar in kristelijke een
heid Voor de VU hadden ze 
blijkbaar een meer geraffineerde 
techniek uitgedacht: op vele 
plaatsen werd het lachende ge
zicht én de naam van Willy Kuij
pers zwart, blauw of groen ge
spoten . CVP-kandidaat Marck 
drukte terloops hierover zijn ver
wondering uit bij Willy Kuijpers. 

Maar tijdens de nacht van 8 op 9 
juni betrapten VU-ers een 3-tal 
personen op heterdaad aan de 
Koning Albertlaan te Korbeek-
Lo... De bijhorende wagen met 
nummerplaat CPL 115, bleek in
geschreven te zijn op naam van 
de heer Pol Marck, 3de kandi
daat op de CVP-lijst! De betrok
ken getuige diende klacht in bij 
de politie en het Leuvens Arron-
dissementsbestuur maakte de 
zaak aanhangig bij het gerecht, 
met stelling als burgerlijke partij 

De vrachtwagen op de foto, zagen we reeds drie zaterdagen rond-
toeren in het arrondissement Kortrijk. Het idee kwam van Paul 
Wielfaert, de uitvoering werd toevertrouwd aan Roger Verhaeghe en 
het veilig loodsen van het geheel ligt in handen van bestuurder-eige
naar Armand Deroose. Alleen de geluidsinstallatie ontbreekt op de 
foto. Dit alles is een bijdrage van de VU-afdeling Waregem. 

Meeting 
te Leuven 
Te Leuven hield de VU, vorige vrij
dag, een suksesrijke meeting in de 
Salons Georges die voor het entoe-
siaste publiek te klein waren. Het 
was een politieke bijeenkomst die, 
onder meer dank zij de muziekgroep 
„Zakdoek", bijzonder geanimeerd 
verliep. Er waren sprankelende mo-
mente, zoals bij het getuigenis van 
een Nederlander die het militanten-
werk van Willy Kuijpers voor de 
bevrijding van de volkeren over de 
gehele wereld, toejuichte. Willy Kuij
pers, tweede kandidaat op de VU-
lipt benadrukte zelf dat een man
daat van Europarlementslid hem er 
geenszins zal van weerhouden (zelfs 
integendeel) om de belangen van de 
Vlaamse gemeenschap, ook in eigen 
land, te blijven behartigen. 

Herdenking 
Yermak 
Lukianoff 

Zoals Herman van den Reeck 
in Antwerpen, Jan Pallach in 
Praag, Bobby Sands in Belfast 
en zovele anderen slachtofferde 
dit keer de Sovjetstaat een 82-ja-
rige Kalmuk, die voor de vrijheid 
van zijn volk opkwam. De te
rechtstelling werd uitgevoerd 
begin mei te Elista — de hoofd
stad van zijn vaderland — na 
15 jaar opsluiting in allerlei „psy
chiatrische inrichtingen"... 

De familie van deze „Kalmuk-
se Belg" uit Flémalle organizeert 
een herdenkingswake vóór de 
Sovjetambassade aan de De 
Frélaan te Ukkel op woensdag
avond 20 juni 1984 vanaf 18 u. 

Het weze ons een plicht hier
op aanwezig te zijn. Graag zendt 
kamerlid Willy Kuijpers, Swert-
molenstraat 23 te 3020 Herent, 
op verzoek een dossier ter zake 

Speciale Euro

poststempel 
In verband met de Europese ver

kiezingen is er een luxe-eerstedagaf-
stempeling met Europese postzegel, 
en getekend door de VU-kandidaten 
Anciaux, Schiltz, Kuijpers, Verhelr-
straeten. Van In en Van Demeule-
broucke verschenen. 

Deze luxekaarten, waarvan er 
slechts 100 eksemplaren werden ge
drukt voor Vlaanderen en de Euro
pese gemeenschap, zijn enig in hun 
soort Nog enkele kaarten tegen 
200 fr. stuk + eventueel portkosten 
zijn nog uitzonderlijk te bekomen bij 
Deschuymere R., Fazantenparkstr. 
31 te 8460 Koksijde. Dit is een 
initiatief van de VU-afdeling Gr.-Kok-
sijde-Oostduinkerke. Tel. 
058-5169.46. Rek. 001-1385166-82 
met vermelding luxekaart Eur. Ver
kiezingen. 

VOLK, WORD STAAT I 
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U hoort het 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 

14 JUNI 1984 
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overplakten Van Rompuy en 
Marck mekaar in kristelijke een
heid. Voor de VU hadden ze 
blijkbaar een meer geraffineerde 
techniek uitgedacht: op vele 
plaatsen werd het lachende ge
zicht én de naam van Willy Kuij
pers zwart, blauw of groen ge
spoten... CVP-kandidaat Marck 
drukte terloops hierover zijn ver
wondering uit bij Willy Kuijpers... 

Maar tijdens de nacht van 8 op 9 
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personen op heterdaad aan de 
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nummerplaat CPL 115, bleek in
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Yermak 
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Zoals Herman van den Reeck 
in Antwerpen, Jan Pallach in 
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en zovele anderen slachtofferde 
dit keer de Sovjetstaat een 82-ja-
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se Belg" uit Flémalle organizeert 
een herdenkingswake vóór de 
Sovjetambassade aan de De 
Frélaan te Ukkel op woensdag
avond 20 juni 1984 vanaf 18 u. 

Het weze ons een plicht hier
op aanwezig te zijn. Graag zendt 
kamerlid Willy Kuijpers, Swert-
molenstraat 23 te 3020 Herent, 
op verzoek een dossier ter zake. 

Speciale Euro

poststempel 
In verband met de Europese ver

kiezingen IS er een luxe-eerstedagaf-
stempeling met Europese postzegel, 
en getekend door de VU-kandidaten 
Anciaux, Schiltz, Kuijpers, Verheir-
straeten, Van In en Van Demeule-
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Deze luxekaarten, waarvan er 
slechts 100 eksemplaren werden ge
drukt voor Vlaanderen en de Euro-

. pese gemeenschap, zijn enig in hun 
soort Nog enkele kaarten tegen 
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Zohooilliel 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting, 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Geestdriftige 
Euromeeting te Rupelmonde 

Woensdag 30 mei II. had het Politiek Kollege van Groot-Kruibeke, 
verzamelen geblazen in Café-Restaurant Scheldeland te Rupelmon
de, voor een Euromeeting met Nelly M a e s en Wal ter Peeters. 

Na een inleidend woord door Po.Ko.-voorzitter Raf Spinoy, waarin 
hij de sprekers, tevens kandidaten op de Eurolijst, voorstelde, nam 
Wal ter Peeters het woord. 

HIJ stelde dat weinig mensen wak
ker liggen van de komende Europe
se verkiezingen op 17 juni a s Er zijn 
andere problemen die de mensen 
bezighouden, zoals de inlevenngs-
plannen, spaarplannen, sociale ze
kerheid, communautaire problemen, 
enz Niettegenstaande dat moeten 
WIJ deze verkiezingen gebruiken om 
onze jeugd voor te bereiden op het 
Europa van morgen Voor de meeste 
mensen is Europa, Eurovisievoetbal, 
skien, landbouw en een beetje poli
tiek 

De Volksunie heeft de opdracht 
een Europa uit te bouwen dat be
staat uit regio's, uit minderheden, uit 
volkeren Daarom moeten de staats
grenzen welke de volkeren nu schei
den, doorbroken worden opdat de 
volkeren naar elkaar kunnen toe
groeien Konkreet betekent dit dat 
men in Europa moet komen tot een 
dialoog tussen volkeren i p v een 
gesprek te voeren over de staats
grenzen 

VU-Erpe-Mere 
wandelt door 

lem Aaigf 
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 Vuyst Popuiierenstraat 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 
een 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 
7047 57 Bambrugge E Rottiers, 
Oudenaardsestwg 554. tel 626606 
Erpe F Van Moorter, Vijfhuizen 6 
tel 2 1 2 9 1 1 , Mere A Everaert 
Groendal 24 tel 214255 

Volksnationale 
versnelling 

W I J willen een ekonomische poli
tiek voeren waarbij de milieuproble
matiek met mag vergeten worden 
Het probleem van de vervuiling van 
de waterlopen kan als groep beter 
aangepakt worden Denken we maar 
aan loodvervuiling, zure regen, enz 

De vredesproblematiek kan alleen 
dan goed gevoerd worden als Euro
pa één IS Als Europa eén blok is kun
nen WIJ ook onze verdediging onaf
hankelijk uitbouwen Europa moet 
ons beschermen, met de VSi Tussen 
de VS en de USSR moet Europa de 
stem zijn die de dialoog tussen deze 
twee machtsblokken regelt en be
stendigd 

In het Europees parlement heeft 
Maurits Coppieters gezorgd voor de 
opnchting van een volkerenfraktie, 
Jaak Vandemeulebroucke bouvirt nu 
aan een parlement van de regio's 
Met de Volksunie moeten we met 
deze verkiezingen in een volksnatio
nale versnelling komen, want de toe
komst van Europa zal gemaakt wor
den door minderheden en met door 
lamlendige meerderheden Uiteinde
lijk dient ook gezegd dat zowel de 
CVP als de PVV van deze verkiezin
gen een test maken i 

Dan kwam Nelly Maes aan het 
woord Vooreerst wijst ze erop dat 
Winfned Van Gramberen (tiende 
plaatsvervanger) op de meeting aan
wezig is Daarna leest ze een gedicht 
voor van Anton Van Wilderode, 
waaruit blijkt dat nu, na 60 jaar, de 
idealen van de fronters nog steeds 
niet gerealizeerd zijn 

Als streek neemt Vlaanderen de 
zesde plaats in, Vlaanderen voert 
voor 72 % uit Vlaanderen is aange
wezen op de wereld Maar zoals de 
zaken er nu voor staan zit Vlaande
ren bekneld De fiktie België is bijna 
voorbij, Europa is voor ons het enige 
perspektief 

De EEG-lidstaten hebben enkel 
het landbouwbeleid afgestaan aan 
Europa, wat maakt dat de begroting 
van de Europese Gemeenschap klei
ner IS dan die van België 

W I J willen een Europa van de 

VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS 

BASISONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS & LAGER ONDERWIJS 

A SO.ALGEMEEN SEC'JNJAIR ü .OERWIJS (Humaniora) 

- ^od- rne - K l d s s i e k e ( L a t i j n ) - Menswetenschaopen 
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BSO.BER0EPSSECUND\IR ONDERWIJS 
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Gemeenbchapsdlenst 
EXTERNAAT HALF-EXTERNAAT 

InüOirijving iedere dai; van 9 u - 12 u en van 14 u - 17 i 

Burelen z i jn gesloten van lb/7/84 tot en met 5/8/84 

LANGERBRUGSESTRAAT 69 INGANG KOESTRAAT 

Het begin van een nieuwe toekomst: 
- modern o n d e r w i j s , C h r i s t e l i j k e opvoed ing , f a n i l i a l e s f » e r , 
- a l l e a f d e l i n g e n voor jongens en m e ü j e s op h e t z e l f d e adres 

Handel 

INTERNAAT 

^op /n jdag tot 13 u) 

Te l . : 091/53.80.70 

9 0 5 0 EVERGEM 

regio's, door een geïntegreerd beleid 
Europa wordt nu bekeken vanachter 
een bureau Wat op die manier ge
beurd IS met de kleine boeren is een 
schande Een aantal mensen werden 
gedwongen zeer veel te produceren 
en moesten daarbij een lening aan
gaan Weer anderen profiteerden 
van de Gemeenschap door de op
slag van deze immense boterberg te 
verzorgen! Zo zijn zeer veel kleine 
boeren verdwenen Dit grootschali
ge veroordelen wij in Europa, want 
Europa is verscheiden 

Laat de volkeren zelf bepalen wat 
ze moeten doen of wat ze willen 

Europa = werk in eigen streeki 

Op bijeenkomsten, die Nelly Maes 
meemaakt met andere volkeren van 
de EVA, blijkt steeds die grote ver
wachting die deze mensen in „ons" 
stellen Wij moeten onze ervanng en 
kennis aan hen doorgeven, hen hel
pen 

Tot besluit dankte Nelly Maes alle 
aanwezigen voor hun komst en zei 
dat WIJ de federalizenng hebben af
gedwongen in de geest en nog met 
in de struktuur, maar dat komt nog, 
want WIJ zijn ontstuitbaari 

Raf Spinoy sloot dan, zeggende 
dat WIJ deze avond iets geleerd 
hebben wat we zeker met zullen 
lezen in de pers Onze taak is nu de 
boodschap die we meekregen te 
verspreiden en op die manier kan 
17 juni voor ons een suksesdag 
worden (dSa) 

Lede naar 
Diksmuide 

Met de autobus inschrijven bij 
autobusbedrijf De Ras of bij Nortsert 
Seghers (Kafee „De Ton", Markt) 
Prijs 300 fr Terug via Brugge enz 

Vujo-Lede met de fiets naar Diks
muide Vertrek zaterdag 30 juni om 
13 u 30 aan het „Ontmoetingscen
trum", Kasteelstraat 4, Lede 

Zaterdag 22 septemiwr 
GROTi ^U$$ËL.DAO* 

aangeboden db^r hiK 
arroruitsseinent iiraK$el 
HOU tmZE DAa VRM! 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

15 EEKLO-OOST: Vormingsavond voor de gemeenteraadsleden 
van het Meetjesland in restaurant 't Matroosje te Oosteekio Om 
20 u Inschrijven bij J De Groeve 
MERELBEKE. Euro-propagandatocht met senator Oswald Van 
Ootegem en kamerlid Paul Van Grembergen + autokaravaan 
I s m Melle, Oosterzele en gavere Samenkomst 13 u 30 aan kerk 
Flora ( ip lv centrum) 
GENTBRUGGE. Autokaravaan voor de Europese verkiezingen' 
Verzamelen om 9 u op de parking van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 
AALST. Plechtige eucharistievienng 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 
WONDELGEM: Dia-namiddag „Het NTG en zijn Cdia)positieven" 
om 16 uur in zaal „De Nachtegaal", Westergemstraat 96 Inr 
V V V G 
MERELBEKE: Open-deurdag O C M W met allerlei attrakties 
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 Vuyst, Popuiierenstraat Opaaigem, Aaigem 
Afstand ± 6 km Nadien gezellig samenzijn met barbecue in de 
schuur van Jan Inschrijven bij bestuursleden van Burst Eronde
gem, Erpe-Mere 

16 

16 

17 

19 

24 
24 

Lochristi, 
gemeentebestuur 
legt privé-weg aan 

Gezien de ogenschijnli jke windstilte in het bestuur van de 
gemeente Lochristi achtte het kollege het niet nodig in april de 
gemeenteraad bijeen te roepen. De dagorde van de gemeenteraad 
dd. 28 mei bevatte slechts 18 punten. Dit impliceerde niet dat de be
sprekingen vrij waren van momenten van hilariteit en konsternatie. 

De beraadslagingen over de diver
se punten van de dagorde verliepen 
vrij v lot totdat het zevende agenda
punt aangesneden werd Hienn stel
de ons geacht kollege voor een 
vijftal buurtwegen van een verhar
ding te voorzien Geen wolkje aan de 
hemel lijkt het Doch een intens 
onderzoek van de VU-fraktie bracht 
de verdoken duistere donderkoppen 
aan het licht Uit dit onderzoek bleek 
dat éen van de zogenaamde buurt
wegen een pnvé-weg is (weliswaar 
met erfdienstbaarheden) Toen Igna-
ce van Dnessche de „burgervader" 
interpelleerde of het te Lochnsti tot 
de geplogenheden behoort met gel
den van de gemeenschap privé-be-
zittingen te onderhouden en te ver
beteren, ebde het goed humeur bij 
de burgemeester zienderogen weg 
Dit verschijnsel mocht de VU reeds 
meermaals meemaken telkens deze 
een gefundeerde en kntische vraag 
op tafel gooit De burgemeester ver-

„Ronse 
is een Vlaamse stad" 

Het kader van de Volksunie-arron
dissement Oudenaarde heeft zich in 
zijn vergadering van 1 juni 1984 
bezonnen over de toestand in 
Ronse 

— klaagt aan dat de faciliteiten-
wetgeving in essentie bedoeld als 
overgangsmaatregel, het karakter 
van een blijvende verfransingsdruk 
heeft aangenomen, mede in de hand 
gewerkt door de laksheid van de 
lokale politici, 

— veroordeelt het onrecht waar
van de Ronsese postbedienden het 
slachtoffer werden en kan zich met 
voorstellen dat dergelijke toestan
den zouden gedoogd worden in 
Vloesberg of Edingen, 

— verwerpt het kunstmatig in 
stand houden van het franstalig on
derwijs via systematische wetsover
tredingen die enkel de persoonlijke 
en partijbelangen van bepaalde loka
le politici dienen, 

— wijt de ekonomische teloor
gang van Ronse in grote mate aan 
het opgedrongen stelsel van taalfaci-
liteiten dat de ekonomische ont
plooiing van de stad heeft belem

merd en haar heeft afgesneden van 
het Vlaamse hinterland, bij de sa
menvoeging van de gemeenten 
heeft de stad dan ook haar grote 
kans gemist om van een middelmatig 
provinciestadje uit te groeien tot een 
toonaangevend centrum 

De VU-arrondissementsraad wijst 
dan ook met klem de stelling van de 
Ronsese PVV van de hand die de fa
ciliteiten beschouwt als een troef 
voor de expansie van de stad, de fa
ciliteiten hebben enkel het isolement 
van Ronse bestendigd 

Tenslotte doet de raad een op
roep tot de Vlaamse strijd- en kul-
tuurveremgingen om samen te ijve
ren voor de afschaffing van de natio
nale voogdij en het faciliteitenstatuut 
om de volledige integratie van Ronse 
in het Vlaamse land te bewerkstel
ligen 

Daarvoor zal echter een krachtda
dige aanpak van de Ronsese politici 
vereist zijn Willen zij Ronse werk en 
welvaart verschaffen, dan kan dat 
enkel als integraal deel van een 
zelfstandig Vlaanderen 

duidelijkte zijn voorstel door te wij
zen op het openbaar nut aangezien 
de postenjen deze pnvé-weg gebrui
ken bij wijze van achterpoort en voor 
het zogezegd verhandelen van grote 
hoeveelheden poststukken Wat 
door elkeen angstvallig verzwegen 
werd, maar door iedereen geweten 
IS, IS namelijk het feit dat ook een 
schepen eigendommen bezit die aan 
de pnvé-weg palen 

Ondanks onze felle kritiek achtte 
zowel de CVP-meerderheid, als de 
PW-frakt ie en het SP-raadslid het 
vanzelfsprekend dat gemeen
schapsgelden zullen aangewend 
worden voor privé-doeleinden Dient 
het gezegd dat de V U hiermee niet 
kon akkoord g a a n ' 

Groen-
Na dit dispuut verliepen de be

sprekingen vrij sereen en dit tot na 
de behandeling van de toegevoegde 
punten Net voor de burgemeester 
de openbare zitting wilde beëindigen 
stelde Ignace van Dnessche nog een 
vraag in verband met het toesturen 
van de toegevoegde agendapunten 
aan de raadsleden (Dns raadslid 
wenste een duidelijke uitleg waarom 
dit te Lochnsti met gebeurt en wees 
het kollege op zijn plicht deze toege
voegde punten aan alle raadsleden 
kenbaar te maken, conform de inter
pretatie van de wet en in het biezon-
der artikel 63 van de gemeentewet 
die de franstalige nobiljon Nothomb, 
tevens minister van Binnenlandse 
Zaken, verstrekte in antwoord op 
een parlementaire vraag van 6 janua-
n 1983 De burgemeester poneerde 
dat het kollege beslist welke toege
voegde punten van belang waren en 
dat deze desgevallend aan de raads
leden werden toegestuurd 

BIJ de vraag van de VU-fraktie 
welke tema's als belangrijk worden 
beschouwd, ging onze burgervader 
ietwat minder gemakkelijk in zijn 
ovengens komfortabele zetel zitten 
en antwoordde dat dit afhangt van 
de aard van de matene en de kon
tekst Maar dan kwam de klap op de 
vuurpijl onze raadsleden wensten 
van de voorzitter te weten te komen 
welk artikel in de gemeentewet het 
kollege hiertoe machtigt Het ant
woord bleef uit hoe kan het anders 
De burgemeester stond met zijn 
mond vol tanden en hij lachte 
groen 

Raf Cosyns 

14, JUNI 19^4 
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ANTWERPEN 
JUNI 
14 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 
16 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

23 

25 

SCHOTEN; Euro-afdelingsvergadering in Kasteel van Schoten 
om 20 u. 30. Spreker- Joris Roets. Gratis inkom. 
BONHEIDEN-RIJMENAM: Aspergefestijn van de VU-afdeling. 
Vanaf 19 u. in Weyneshof, Weynensstraat 300 fr. per portie, 
150 fr. V. kinderen (ook koude schotel). 
STABROEK: Jaarlijkse bart)ecue om 19 u. in zaal Krekelhof, Kre-
kelberg te Hoevenen. Inl. en inschr. Fred Van Maldeghem, 
Populierenlaan 17, Hoevenen, tel. 664.91.59. 
BORGERHOUT: Guldensporenfeest met zang en orgel mjri.v 
Gust Teugels en het Scheldekoor van Antwerpen. In zaal Pax om 
20 u. Inkom lOOfr. 
BORGERHOUT: Ontspanningsavond i.v.m. Euro-verkiezingen 
om 20 u. 30 in zaal Pax, Sterlingerstraat 
BEERSE: Ijzerbedevaartavond met de films „Aan de kleine nvier" 
en „IJzerbedevaart 1983" van Rom Duprez. Toespraak door Paul 
Daels. Om 20 u. in zaal Bij Modest Kerkplein 1. 
HERENTHOUT: Vriendenfeest in het Kempens Sociaal diensten
centrum. 
EDEGEM: Groot kinderfeest in lokaal Drie Eiken om 14 uur. 
NIJUEN: Bal ten voordele van fanfare Kempenland vanaf 21 uur 
in feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg. 
HOMBEEK-LEEST: Barbecue in de tuin van het Hof ten Broecke, 
Kerkenblokweg 18 te Leest bij Karel en Miloe. Iedereen vŝ elkom 
vanaf 18 uur. 
NIJLEN: Optreden van fanfare Kempenland in het rusthuis te 
Nijlen (tuinfeesü vanaf 17 uur. 
EDEGEM: Gespreksavond met als tema „Verzekeringen" door 
Raymonda Otten, om 20 u. 30 in lokaal Dne Eiken. Org. FVV. 
KATE LIJN E-WAVE R: Perskonferentie „1 jaar gemeentebeleid en 
besteding extra zitpenningen" om 19 uur in lokaal „Sportwereld" 
bij Richard en Marie, Dorp 14. 
ANTWERPEN: Première van komediantenrevue „Allelujah" van 
Anton Peters, om 20 u. 15 in de Arenbergschouwburg. Reserva-
tle op het sekretariaat van de Coremanskring 238.82.08. 
BOOISCHOT-SCHRIEK: Guldensporendansfeest in de paro
chiezaal te Pijpelheide-Booischot om 20 u. 30. Speelt ten dans 
„The Pirots". Inkom 80 fr. 
RIJMENAM: Deelneming van fanfare Kempenland aan barbe
cue-avond te Rijmenam ten voordele van het VNC Mechelen. 
Optreden vanaf 17 u. 
NIJLEN: FVV-ledenfeest in Kempenland om 19 u. 30. Deelname 
in de kosten 125 fr. Inschrijven vóór 15/6. 

VU-Kontich-Waarioos 
in aktie 

Dat het er op de „Rezante Hoek" 
in de Kontichse Drabstraat steeds 
luimig aan toe gaat is voor geen 
enkel buurttsewoner een geheim. 
Toch kwam een grondverzakking in 
deze zeer druk biereden straat voor 
behoorlijk wat opschudding zorgen. 
Normaal is dit een klusje voor de ge
meentediensten, maar een eerste 
herstelling liet meer dan 6 weken op 
zich wachten. 

Te lang, oordeelde de VU-fraktie 
in de gemeenteraad en de daad bij 
het woord voegende werd ludiek 
aktie gevoerd. De spreuk indachtig, 
„Te laat de put gevuld, als het kalf 
verdronken is" zinspeelde de VU op 
niet te vermijden ongevallen op deze 
wel zeer druk bereden plaats. De 
pers besteedde uitgebreid aandacht 
aan deze stunt zodat PVV-burge-
meester Kempenaars een werkdag 
later een voorlopige herstelling liet 
uitvoeren, niet nadat zich een zwaar 
ongeval had voorgedaan op de ge
wraakte plek. 

Na deze aktie had in lokaal „Alca
zar" een buiten alle verwachtingen 
zeer druk bijgewoonde ledenverga
dering plaats, waarbij de aktiviteit 
van onze raadsleden kritisch onder 
de loep genomen werd. Nieuwe en 
vooral frisse ideeën kwamen uit de 
bus en enkele toehoorders brachten 
onze gemeenteraadsleden enkele 
nuttige tips voor verdere werking. 

Ondertussen was de propaganda-
ploeg niet bij de pakken blijven zitten. 
Een zelf gedrukt streekblad „WIJ in 
Kontich-Waarloos" rond de Europe
se verkiezingen werd op 6.000 ek-
semplaren in de Kontichse brieven
bussen verdeeld. Rakploegen zorg
den voor het noodzakelijke nachtelij
ke militantenwerk en dit gebeurde, 
het moet gezegd, volgens alle regels 
van de milieuvriendelijkheid. Alle re-
klameborden kregen een fris geel 
tintje! 

Erwin Brentjens 

Dat een ernstige aktie ook met de glimlach kan gebeuren bewezen 
de mensen van VU Kontich-Waarloos! 

Veltmans-
herdenking 
te Voeren 

Het Davidsfonds organizeert op 
23 juni e.k vanaf 14 uur een Velt-
mansherdenking in het Veltmanshuis 
te Sint-Martens-Voeren. 

Dit kultureel initiatief, gepland in 
samenspraak met de Kulturele Raad 
van Voeren, vindt plaats naar aanlei
ding van de 30ste verjaardag van 
pastoor Veltmans' overiijden. 

In het „Veltmans-herdacht"pro-
gramma op 23 juni zullen Clem de 
Ridder, Jaak Nyssen en Guido Swe-
ron kort de figuur van de pnester-Da-
vidsfondser Hendnk Veltmans en 
zijn betekenis voor Voeren belich
ten. 

Woordkunstenaar Francis Ver
doodt brengt poëzie en teksten rond 
Veltmans, Vlaanderen en Voeren. 

José Cajot een Hasseltse doctor 
in de Germaanse filologie, behandelt 
het tema „Het ümburgs van de Voe
renaren" en André Demedts zal als 
gastspreker zijn kijk op de betekenis 
van Voeren voor het Nederiandse 
taalgebied belichten. De bijeenkomst 
wordt muzikaal opgeluisterd door 
het Basilica-koor van Tongeren en 
om 16 uur is een eucharistieviering 
voorzien in de parochiekerk van pas
toor Veltmans zaliger. Aan het Velt
manshuis zal ook een bronzen ge
denkplaat geschonken door de Mar-
nixring, onthuld worden. 

VU-Genk naar 
IJzerbedevaart 

Het Uzerbedevaartkomitee van 
Genk legt ook dit jaar bussen in naar 
Diksmuide op 1 juli 1984. Iedereen 
kan met ons mee! 

We hebben namelijk enkele goe
de redenen om hier met aan te 
twijfelen: a) het is gezelliger in groep 
en iedereen leert heel wat mensen 
kennen in vrede en vnendschap; b) 
we hebben een gunstig tanef. We 
vragen 300 fr. per volwassene en 
700 fr. voor een gezin met kinderen 
voor de busreis; c) in de namiddag 
volgt een toeristische uitstap in de 
Druivenstreek. Rond 21 u. zijn we 
terug thuis in het Genkse. 

We rekenen op u allen voor 1 juli. 
Breng familie en vrienden mee. 
Schrijf zo spoedig mogelijk in bij: 
Door Vandueren, Bresserstraat 20, 
tel. 35.27.08; Ludo Mondelaers, Bret-
heistraat 144, tel. 3520.03; Jos en 
Albert Vanderhallen, Vogelsberg 52, 
tel. 36.30.00; Ivo Coninx, Koerweg 
10A, tel. 35.53.46; Lieve en Rudi 
Hermans, Dieplaan 21 B 10, tel. 
35.78.83. 

Vertrek om 6 u. Cs morgens). 
Vertrekplaatsen- kerk Bret kerk 

Sledderio, station Genk, kerk Box-
bergheide. 

Noord-Limburg 
naar Diksmuide 

Er worden zoals naar gewoonte 
een aantal autobussen ingelegd in 
Noord-Limburg. Het komltee wil 
deze zoveel mogelijk koordineren 
om te voorkomen dat er halfgevulde 
autobussen zouden vertrekken en 
opdat er zo geen nodeloos geld 
wordt uitgegeven. Mogen we de 
afdelingen vragen kontakt op te ne
men met Jaak Geussens, Thijsstr. 5, 
3690 Bree. Tel 4617.76. 

Voor het kanton Bree is volgende 
regeling voorzien. Vertrek om 6 u. te 
Bree en terug om 20 u Pnjs 300 fr. 
voor volw, 150 fr. voor studenten en 
kinderen tot 12 jaar gratis. Dit kan 
dank zij de steun van Volksunie 
Bree, VTB-VAB en Davidsfonds 
waarvoor onze dank. Aangeven bij 
Jef Neyens, Keyaertstr 28, Tongerlo. 
T. 8660.98; Meeuwen-Gruitrode, P 
Hindrikx, Weg n. Opitter, Neerglab-
beek T 85.58.90, Bocholt P. Joosten, 
Brogelerweg 113. T 468451; Bree, 
Mia Cuypers, Kloosterstr „Cambri-
nus". T 46.18.09. 

LIMBURG 
JUNI 
16 BREE: Euro-bal Noord-Limburg in aanwezigheid van Jaak Ga-

bnels en Johan Sauwens te Beek-Bree vanaf 20 u 

22 september 1984! 
In het kader van 30 jaar Volksunie, 

grijpt er die dag in de Ancienne 
Belgique en in de straten van Brussel 
een groots Vlaams volksfeest plaats. 

Op ludieke wijze wil het arrondis

sement Brussel, daann gesteund 
door het partijbestuur, het zo weinig 
bekende Brussel helpen ontdekken 
door mensen uit Vlaanderen. 

Hou die datum vrij! 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WAÓHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

Gemeente KAPELLEN 
P r o v i n c i e A n t w e r p e n 

Volgende betrekkingen in vast verband zijn te bege
ven bij de Plaatselijke Openbare Biblioteek: 

— een betrekking van assistent-dienstleider mits 
o.a. drie jaar praktijk in een erkende openbare 
biblioteek; 

— twee deeltijdse betrekkingen van elk 19 uren 
dienst per v*reek. 

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 21 juni 
1984 (eventueel aangetekend) bij het gemeentebestuur 
toegekomen zijn. 

Alle nuttige inlichtingen kunnen ingew^onnen wor
den bij de personeelsdienst (tel. 664.73.70 - toestel 21). 
Gemeentesekretaris Schepen voor Personeelszaken 
R. HANNES G. SCHONKEREN 

(Adv. 99) 

deze week 

17 juni: 
Europa of nooit 

Het is bijna drie jaar geleden dat er in België • 
nog verkiezingen zijn gehouden. De Europese 
stemronde van 17 juni kan in die zin een goede 

waardemeter zijn. Of zijn die verkiezingen 
toch echt alleen maar Europees ? Hoe dan ook: 

alle vooruitzichten en programma's. 

Spienagttt Het Michiels-proces 
Verkeer: Rijdt een klokvaste trein op tijd? 
Repertaget Terugkeer naar Normandië (2) 

Angst t Leven met fobieën 
Spert i De Belgen in Frankrijk. 

In Knack Weekend: 
I n t e r v i e w t Een babbel 
met Danielle Mitterand 

Wonen: Schuif een tuinstoel bij 
l ö e r i s m e : Waarom naar de Cóte d'Azur ? 

\OCSf€^ 
l4 JUNI 1984 
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Nieuw sportstadion 
te Dilbeeic 

•h-:4--y"Ü-. 

Minister Poma knipt het lint door, burgemeester Valkeniers kijkt toe. 

Te Dilbeek werd onder ruime be
langstelling het sportcomplex Roe-
landsveld geopend. In 1978 door 
meerderheid en oppositie in de Dil-
beekse raad eenparig beslist, werd 
het sportpark thans volledig uitge
bouwd. Het was een tijd waarin nog 
veel financieel mogelijk was. Tijdens 

de openingsplechtigheid die door mi
nister Poma werd bijgewoond werd 
daar herhaaldelijk op gewezen. 

De infrastruktuur bevat een 400 m 
atletiekpiste, ook voor steeple, en 
geeft kans tot het beoefenen van alle 
olympische disciplines, verder 3 
voetbalvelden en 6 tenniscourts. Bin-

VU-Londerzeel pakte met een kartoen uit in haar Volksunie-blad dat 
verschenen is op 5.800 ex. naar aanleiding van het boek „Het geld van 

de CVP". Misschien een tip voor andere VU-streekpers? 

M E U B E L E N ~ D E K E I Z E R 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

,rden voor trouwers) 

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

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms (op slecht • " . ^ . 

nenin ruimte voor bezoekers en 
sportbeoefenaars. 

In zijn toespraak wees burge
meester Valkeniers op het ontstaan 
van het complex tijdens de vorige le
gislatuur en de verdere afwerking 
door zijn meederheid. ^ , 

De burgemeester wees in dat 
verband ook op financiële inbreng 
van de gebruikers om aldus de zwa
re financiële last voor de overheid 
lichter te maken. Ook de voordelen 
van de sportbeoefening werden be
klemtoond, want niet alleen goed 
voor de gezonde geest in het gezon
de lichaam, maar ook de kameraad
schap tussen de beoefenaars vaart 
er wel bij. 

Ook Sport-schepen Maurits Ap-
pelmans voerde het woord en was 
wat blij dit nieuwe stadion aan de 
reeds bestaande sportinfrastruktuur 
van Groot-Dilbeek te kunnen toe
voegen. 

Vermelden we nog dat de burge
meester van het Oostenrijkse Ober-
vellach, waarmee de gemeente 
Schepdaal verbroederd is, aanwezig 
was. Een orkest uit Obervellach en 
een fanfare uit Schepdaal gaven het 
gebeuren een feestelijk aspekt. 

Filmnamiddag 

te Leuven 
Zaterdag 16 juni om 15 u. organi-

zeert VOS-Leuven, een filmverto
ning over betogingen, IJzerbede
vaarten, VI. Nat. Zangfeesten, land
dagen en dgl. sinds '37 tot nu. De 
amateur-filmer Willem Deroover 
heeft een uitgebreide verzameling 
films over die Vlaamse aktiviteiten. 

Uit die kollektie zal hij ons een 
keuze brengen en ons een paar uren 
terug voeren naar het verleden, het
geen niet alleen de ouderen zal 
interesseren die er zelf bij waren, 
maar evenzeer de jongeren die ook 
eens willen zien hoe het er toen aan 
toe ging. 

De vertoning heeft plaats in „De 
Vlaamse Leergangen", Boekhan-
delstr. 9 (naast 't stadhuis) en eindigt 
rond halfzes. 

Algem. inkomprijs: 60 fr.; en 40 
voor houders van CJ-Pas en de 3 x 
20-pas alsook bij voorverkoop in 
SVO, Parijsstr 34, tel. 23.24.12. 
Vlaamse strijdgenoot, dat mag je niet 
missen! 

BRABANT 
JUNI 
15 MACHELEN: Vlaams-Nationale boekenbeurs van 20 to t22 uur in 

zaal Arend, Vanden Berghestraat 2 (1ste verdJ! Plechtige 
opening op vrijdagavond om 20u. door VU-voorzitter Vic An-
ciaux. (jastrede 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. 

PROViNCIE BRABANT 

^ P I 6 G " 5 ^ 

Tel.: 

Provinciaal Institttu t 
voor Gehoor- en 
Gezichtsgestoorden 

Dilbeekstraat 1 - 1080 Brussel 
(02)465.56.94 of 92 

Van voorschools tot beroepsonderwijs • Internaat - Half-
Internaat - Extemaat en leerlingenvervoer is kosteloos • Uitgebreide 
medische en paramedische begeleiding • Maatschappelijk dienstbetoon 
• Home-teaching en nazorg • Recente moderne apparatuur • Recente 
pedagogische technieken • Openbaar vervoer: tram 19 - bus 20. 
Inschrijvingen tot IO juli en vanaf 15 augustus. 

Vanuit het Leuvense 
naar Diksmuide 

Aarschot en omgeving 
Aarschot: Boekh. Meulenberghs, 

Schaluin 74, tel. 56.93.34. 

Betekom: Willem Deroover, 
Steenw. op Gelrode 16. 

Begijnendijk: Alice Dehaes, Kerk
straat 47. 

Langdorp: Salaets Jos, Kleine Vle-
minckstr. 32, tel. 56.92.01. 

Rielt /Winge: Marcel Smeekens, 
Rest 53a, tel. 63.17.29. 

Diest en omgeving 
DIest: Frans Dijck, Frans 

Moonsstr. 4, tel. 013-33.14.88; M. 
Sels Parklaan 5, tel. 013-33.23.66. 

Molenstede: Mevr. Coremans, 
Kruisstraat, tel. 013-33.29.05 

Leuven en omgeving 
Leuven: S.V.O. Parijsstraat 34, tel. 

23.24.12; Centrum, Kiekenstraat 1; 
Café „De Engel", Grote Markt 15. 

Herent: Mevr. De Deken, O.-L.-Vr-
plein 91, tel. 22.96.77. 

Kessel-Lo: „De Kring" Jozef Pier-
restr. 74, tel. 25.27.58; Kris Bovin, 
Diestsesteenw. 204, tel. 25.30.22; Jos 
Derison, Wilderbos 10, tel. 25.54.15. 

Linden: Paul Van Oyenbrugge, 
Nachtegalenstr. 38, tel. 25.39.46. 

Wllsele: Familie Collet Martela-
renl. 5, tel. 44.59.22. 

WInksele: Arm. Van Laer, Dieriks-
groebe 3, tel. 48.83.21. 

Wijgmaal: Val. Oversteyns, Des-

camplaan 62; Rudi Bollaerts, Rotse-
laarsestwg. 112. 

Tienen en omgeving 
Tienen: Bert Serre, Oplinterse-

steenw. 138-8, tel. 81.22.28; W. Vits, 
Aarschotsesteenw. 338. 

Kortenberg: Paul Vandendorpe, 
Leuvensestwg 423, tel. 759.73.33. 

Steenokkerzeel: Kamiel Ryon, 
Keizerinlaan 1, tel. 02-759.84.40. 

Tervuren: Jan Vandevelde, Park
laan 43, tel. 02-767.41.02; J. Roey-
kens, Hazenlaan 12, tel. 02-767.40.64. 

Vossem: Frans Trappeniers, Treu-
vel 24. 

Tlldonk: Paul Verhelen, Cau-
berghstr. 2, tel. 60.12.09. 

Tremelo: Apoteek Lambrechts-
Geebelen, Groot Bollostr„ tel. 
60.28.46. 

De prijs voor de bus, fooi inbegre
pen, bedraagt 250 fr. Jeugd tot 15 j . 
betaalt slechts 175 fr. 

De vertrekuren schommelen uiter
aard volgens de plaats van vertrek. 
Als basisgegeven kunnen we wel 
vertellen dat de bus in Leuven aan 
het station zal vertrekken om 7 u. 30. 
Aan de St.-Jacobskerk in de Brussel
sestraat zal hij even later mensen 
opnemen. 

BruBüel ntet i^sMen 
19 me«d««n aan 4e 

OROTE .^RUSSei-DAO" 
op zat. 22 septflunbw. 

Ook voor vm «Wettngt 

Men mag gerust aannemen dat de VU-afdelingen tot de meest 
aktiefste mogen gerekend worden in deze campagne. Zo ook de 
afdeling Roosdaal waar onder leiding van „deskundige" Adolf Claes tal 
van vooraf klaargemaakte panelen werden opgezet in het Pajotten-
land. 

14 JUNI 1984 
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WEST-VLAANDEREN 

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 
Volksontvy/ikkeling Oostende) voor 
de derde maal een grandioze barbe
cue Plaats van dit grote gebeuren is 
het oud-VTI-gebouvi(, IJzerlaan 1 te 
Diksnnuide (gelegen tussen de IJzer-
toren en de Grote Markt) 

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 opnch-
tng van de Parti Federaliste Fla-
mand Later op de avond zal de 
Brusselse bard Jef Eibers zorgen 
voor een vung 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 
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 059-508480 

VU-Damme 
OCMW'er 
rijker 

Na twee VU-gemeenteraadsleden 
te Damme is in vervanging van een 
GBD-lid nu ook VU-voorzitter Ma-
nette Snauwaert aangesteld als 
OCMW-lid 

Wie Mariette kent, weet dat zij een 
vrouw IS die van wanten wee t We 
zijn dan ook ervan overtuigd dat zij 
haar mannetje dn dit geval haar 
vrouwtje) zal staan 

W I J wensen haar dan ook veel 
sukses toe 

SPANJE 
App van partikulier aan de Costa 
Dorada, 50 m van mooi zandstrand, 
slapen voor 6 pers Pnjs per 15 
dagen 13 000 fr Voor juni en sept 
halve prijs (053-212911) 

lustrerie 
devriese 
beter licht 

-20% r ^ 
korting op verlichting voor tuin, buro lustrerie 
en voor w o o n - , zit- en slaapkamers. | mare de vrii 
op salontafels voor elk interieur. 

verrassingskortingen 

lustrerie de vriese 
baron ruzettelaan 7 8 brugge 
0 5 0 - 3 5 . 7 4 . 0 4 
baan van brugge naar kortrijk geen parkeerproblemen 

verlichting tegen betaalbare prijzen. 

VU-voorzi t ter Anciaux houdt feestrede 

Gulden spörenweek te Wakken 
Natuurlijk zitten we nog volop in 

de propaganda voor de Europese 
verkiezingen (dank aan Roger, Noel, 
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 V ic 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 Erepnjs Senator Debussere 
Hier zijn verscheidene duizenden 

Autokaravaan 
Damme 

Op 16 juni richt de VU-afdeling 
Damme in samenwerking met afde
ling Beernem een autokaravaan in 
voor de Euro-verkiezingen 

ZIJ doen een oproep aan ieder met 
een wagen om dit te steunen en 
aanwezig te zijn om 9 uur in de 
Stationsstraat 165 te Sijsele, om ge
zamenlijk naar Beernem te rijden 

Voor 's middags kan men zijn 
knapzak meebrengen, maar er zijn 
ook frieten te bekomen 

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 enn geslaagd te zijn 
een echt volks programma te heb
ben uitgewerkt, zodat wij nu ook 
mensen kunnen bereiken die zich 
daar anders met 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" 

BRUSSEL VE fWACHT U 
op zal 22 september 

voor de 
GROTE „BRUSSEL-DAG" 

aangeboden door het 
arrondissement Brussel 

ZO€K€ftC}€ 
• 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 

• ,Sociaal-kulturele instelling (Zuid-
West-Vlaanderen) zoekt een educa
tieve medewerker(-ster) universitair, 
voor BTK-projekt Schriftelijke sollici
tatie met curriculum vitae sturen naar 
West-Flandna Graaf Gwijde van Na-
menstraat 7 te 8500 Kortrijk 

• Chauffeur met ervaring en goe
de kennis van automekaniek zoekt 
werk in binnenland, liefst omg leper-
Popennge Kontakt G Vanover-
schelde Barnkadenplein 12 1000 
Brussel 

• 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 

Aaifbevolen 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 053-2127.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 21 08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.6575 

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 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 
Import - Export 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

(Adv 54) 

q Z T ^ STUDIO 
^-^ DANN 
02-428.6984 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

t T O i l 
Littoral 

'̂ >^ uitgebreide keus bemeubelde villa s appart en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto s 

LEOPOLD I I - L A A N : 2 0 S 
8«SI OOSTDUINKERKE 
TEL 051 / l t 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84. 2000 Antwerpen 
Tel 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 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 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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Antiquair Marcel Asselman: 

„Antiekverhandeling, geen 
zaak van patrimonium-
versjacheraars!" 

BRUSSEL (Rollebeekstraat aan de Zavel) — Ondanks de grote artistieke lief
de... Wie kan het zich vandaag nog veroorloven een Vlaams, Hollands of Luiks 
meubel uit de 17de of 18de eeuw te kopen? 

Of Gents tin uit de korporatieve periode (14de tot 18de eeuvi/)? 
Of klokken uit de 15de eeuw! 
Of een achtsnarige Franse gitaar in esdoorn, pijnenhout, ebbenhout, getekend 

door Moitesffier in 1802. Of een gegalveerde vierladen commode d'époque 
Louis XIV..? 

Of een zeldzame figuur in Delfts aardewerk, gepolychromeerd, uit de 18de 
eeuw? 

Het is allemaal te koop. Het wordt allemaal nog verkocht In de antiekwinkels. 
Wie heeft centen — ettelijke bankbrieven — voor dergelijke dure waren? En is 
er nog artistieke liefde mee gemoeid.. ? 

deze sektor is weggespoeld. Het 
zijn vooral de „kollektionneurs" 
die blijven opdagen. En ook an
dere minder-honkvaste kopers 
die zich eens willen omringen 
met echt mooie dingen van histo
rische waarde. Die geld opzij 
zetten om, uit liefde voor het 
begeerde stuk, na verloop van 
tijd de langverwachte aankoop 
doen. 

Voor de antiquair is dit in feite 
een dankbaar publiek. Ge weet 
dat het verkochte goed, zeker 
met de bijhorende cheque, maar 
vooral in liefde wordt aange
kocht 

Dai het in goede handen is". 

— Een echte antiquair is 
niet zomaar een marchandeur? 

MARCEL Asselman, on
dervoorzitter van de 
Koninklijke Gilde 

van Vlaamse antiquairs, heeft 
geen klagen over de zaken. Zi jn 
winkel in de Rollebeekstraat 
krijgt nog behoorlijk veel en 
sterk gemotiveerde klanten 
over de vloer. Maar de man is 
dan ook een „echte" antiquair. 
Dikwij ls is zijn winkel gesloten. 
Dan zit Asselman meestal in 
Engeland of Frankrijk om er de 
antiekmarkt af te speuren en 
goede aankopen te doen. Vroe
ger was er ook nog de Verenig
de Staten bij, maar die bron is 
opgedroogd. 

Namaak troef 
Marcel Asselman: „Onze an

tiekhandelaars hebben niet al
leen last van de would-be anti
quairs die de klanten grote leve
ringen namaak aansmeren. Van
daar dat antiekverhandeling een 
ietwat slechte naam heeft gekre
gen. Er is — overigens terecht 
— heel wat wantrouwen. Maar, 
dit is voor ons met dé grootste 
zorg. De antiquairs, leden van de 
Vlaamse Gilde, verbinden zich er 
onder meer toe om uitsluitend 
autentieke voorwerpen te verko
pen. Wie betrapt wordt op in
breuk krijgt niet alleen een beris
ping in de beroepsgilde waarbij 
onrechtstreeks ook een zware 
commerciële bestraffing hoort 
middels het verlies van de ge
loofwaardigheid. Maar voor de 
misleide klant is er ook de waar
borg dat het bedrog meteen 
financieel dient vergoed te wor
den. 

Het is dus zo simpel men 
hoeft slechts te informeren naar 
het beroepscertifikaat van de 
antiekhandelaar Een echte be
scherming van het beroep, wet
telijk geregeld, bestaat er jam
mer genoeg (nog) met 

Voor de antiquairs is de groot
ste zorg vandaag vooral de wijzi
ging van het koperspubliek én 

de vermindering van het aanbod 
van „verse stukken"; van dingen 
die nog nooit voorheen werden 
verkocht 

In ons land komt er weinig op 
de markt in de verkoopzalen. 
Vandaar dat wij naar Frankrijk 
en Engeland moeten trekken. 

De namaak vliegt nog wel de 
winkels uit, omdat men de prij
zen „verlokkelijk betaalbaar" 
stelt 

Maar de echte antiek, en ze
ker de meubelen, die worden 
overwegend „in de familie ge
houden". Er is wel een behoorlijk 
„roulement". Verkopen van an
tiek bij sterfgevallen bijvoor
beeld. Ruzies in families, onder 
meer bij overlijdens, die tot ver
koop van dure stukken leiden. 

Als bijvoorbeeld een recht
hebbende geen antiek maar het 
begeerde geld opeist Men kan 
immers een meubel of een duur 
beeld bij boedelverdeling niet 
zomaar in twee stukken kappen. 

En er zijn ook de familieleden 
die uit grote artistieke liefde wei
geren een waardevol stuk in 
andere handen te laten over
gaan. 

Vooral dit maakt dat de antiek-
handel meer om meer een be-
gankems wordt van dezelfde 
stukken die aan nieuwe kopers 
worden aangeboden". 

Uit liefde 
— Vandaag wordt antiek 

vooral door rijke mensen ge
kocht? 

Marcel Asselman: „Vooraan
koop van waardevolle dingen is 
er inderdaad nogal wat geld mee 
gemoeid. 

En de krisis speelt in de op-an-
tiek-beleggende-knngen een 
toenemende rol 

We tellen minder en minder 
middenstanders in onze kliën-
teei 

Allicht omdat er minder appel-

De Zavel in Brussel de draaischijf van de antiekhandel in ons land. 

tjes voor de beleggingsdorst 
kunnen weggelegd worden. 

Maar ook vooral omdat „be
leggingen in antiek" hun pluimen 
aan het verliezen zijn 

In vergelijking met de aankoop 
van moderne zogenaamde de-
sign-artikelen blijft antiek een blij
vende waarde hebben. 

Antiek kan zeker langer be
waard blijven als er de nodige 
(overigens soms dure) zorgen 
worden aan besteed 

Maar antiek-belegging is nu 
toch momenteel een afgedane 
zaak De enorme geldomloop in 

Marcel Asselman: „Dat soort 
beschrijving van ons beroep is 
een belediging voor mensen als 
ik, voor de leden van onze 
Vlaamse gilde, die de zorg op 
zich hebben genomen een be
hoorlijk stuk van ons erfgoed — 
zij het in commercieel circuit — 
ter harte te nemen. 

Het zijn wij die de kapers op 
de kust met de vinger wijzen. 

Het zijn wij die het grote ver
zuim van de overheid terzake 
geregeld melden. 

Een echt antiquair koestert 
zijn mooie waardevolle dingen 
die in zijn winkel (of in de coulis

sen ervan) op een goede huisva
der wachten. Een mooi stuk ver
kopen, doet me telkens weer 
grote pijn. Veel dingen zou ik zelf 
willen blijven houden; om er da
gelijks te kunnen van genieten, 
maar ook om zeker te zijn dat 
het gedegen onderhouden 
wordt Bij de verkoop van zo 'n 
waardevolle dingen (historisch 
erfgoed!) wordt niet op de eer
ste plaats gedacht aan de winst 
die eraan verbonden is. Zoals 
elke handelaar moet een anti
quair uiteraard ook winst boeken 
om in deze sektor zijn brood te 
kunnen blijven verdienen. Maar 
het is telkens toch jammer een 
„groot stuk" noodgedwongen als 
het ware in verkeerde of vooral 
vreemde handen zien terecht te 
komen. 

Wij verkopen geen frieten. Wij 
verkopen erfgoed. Daarvoor 
zoeken we goede huisvaders; 
veeleer dan overrijke klanten". 

Mooiste beroep 
Het is een belediging als men 

mij ervan zou verdenken te wer
ken als marchandeur Net zoals 
dat het geval is voor mijn kolle
ga's van de Vlaamse gilde. 

Wat mij stoort is dat onze 
overheid ten aanzien van de 
antiek-verhandeling verstek laat 
gaan. 

Er wordt immers enorm veel 
waardevols uitgevoerd. Zulks is 
immer het geval geweest 

Maar het stemt bitter jaren
lang te moeten vaststellen dat 
met veel dollars grote happen 
van ons kultuurpatrimonium als 
het ware ontvreemd worden. 

En dan, bovendien, ook nog 
de wijze waarop: in Frankrijk 
bijvoorbeeld geschiedt de uit
voer van antiek (bij wet gere
geld) onder toezicht van konser-
vators. 

In ons land trekt de overheid 
zich niets aan van de export van 
antieke waardevolle voorwer-. 
pen. 

Er zijn zo geregeld grootse 
verhalen in de pers over Vlaam
se kunstschatten die maar niet 
terug in eigen land geraken. Zo 
ook vind ik het bedroevend in 
New York enorm veel Vlaamse 
kunstvoorwerpen (in de „Metro
politan") gezien te hebben die 
we allicht nimmer weer naar 
onze gemeenschap zullen kun
nen terughalen. Ge wordt kwaad 
als ge zoiets ziet" 

— Antiek is duidelijk geen 
commercie voor U? 

Marcel Asselmans: „Dat is 
het voor mij nooit geweest We 
konden er ons in verheugen dat 
antieke zaken mettertijd niet al
leen door rijke mensen werden 
opgekocht 

Maar we zullen er allicht nooit 
in slagen om het mooiste beroep 
dat er bestaat artistieke dingen 
aan de man brengen, te vrijwa
ren van scheve commerciële ne-
venbedoelingen. Zowel van de 
kant van de verkopers als van de 
kopers. Een antiquair is een vak
man; er is als het ware artistieke 
stielkennis mee gemoeid. 

Wie alle mogelijke soorten ar-
tistiek-antiek ogende dingen ver
koopt kan geen antiquair met 
liefde voor zijn vak genoemd 
worden", (hds) 
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