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Nu zondag: 57ste IJzerbedevaart te Diksmuide 
„Volk, word staat!" 

(Lees ook biz. 24) 
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Hoe lang nog? 
Het duidelijk signaal van ongenoegen dat de kiezers op 

17 juni hebben gegeven over het regeerbeleid blijkt 
Martens V hoegenaamd niet te storen. Deze week hebben 
liberalen en kristendemokraten in de kamer geen enkel 
amendement van de oppositie op de zogenaamde ,4ierstel-
wet" in aanmerking willen nemen. Betweterig en gelijkhebbe-
rig wordt er verder ter plaatse getrappeld. 

Die energieverspillende politiek wordt nu reeds meer dan 
twee jaren volgehouden. 

Martens V beloofde, met nieuwjaar '82, dat dank zij vol
machten en een pijnlijke terapie voor de gezinnen spoedig de 
tijden zouden beteren. 

Begin maart '82 werden talrijke „noodmaatregelen" afge
kondigd. Devaluatie en bijhorend koopkrachtverlies waren 
naa r verluidt onvermijdelijk en zelfs wenselijk om het staats-
huishouden spoedig weer gezond te maken. 

Dringend een adekwaat matigingsbeleid doorvoeren, was 
de CVP-dooddoener. De staat ontvetten en niet langer boven 
zijn stand laten leven was de liberale voltreffer. Althans, in 
de ogen van de professionele slogan-ontwerpers. Bij konkre-
tizering van de mokerslagargumenten bleek het evenwel 
spoedig mis te lopen. 

Martens V beloofde onder meer tegen het einde van '82 de 
verwezenlijking van 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Bij af
sluiting van de jaarrekening bleken evenwel 10.000 werklo
zen méér geboekt te worden. En dan nog slechts in de officiële 
statistieken. Want er zijn veel meer mensen die zonder vast 
werk zitten dan de ministeriële diensten van de huidige 
Belgische regering willen geweten hebben. 

De bevolking levert (sinds het aantreden van Martens V) 
zwaar in. Vooral de zwakste gezinnen (met zieken, minder-
validen, werklozen, bnigg;epensioneerden...) hebben inmid
dels hun groot offer gebracht om de Belgische staat van het 
bankroet te redden. 

Wat de werklozen betreft kan daarenboven niet gekeken 
worden naast de enorme discriminatie die Vlaamse werkne
mers van gefailleerde bedrijven te beurt valt, vergeleken met 
werknemers van Waalse industriële vestigingen die hetzij 
met een extra gouden handdruk „afvloeien", hetzij één of 
andere vorm van inkomen-zekerheid bedeeld krijgen. 

Voor de Vlaamse werknemers is het ergerlijk dat bij 
voorbeeld de 2 procent inlevering op de lonen en wedden die 
dezer dagen opgeëist wordt op de rijksbegroting meteen 
versast wordt naar de rubriek „Cockerill-bijdragen". 

We hebben het Martens 1 en zijn opvolgers tot nr. 5 bij 
herhaling veelbelovend horen verkondigen i een anti-krisis-
plan, een herstelplan, een spaarplan... En het kon niet zonder 
volmachten. Vandaag heeft dat neo-liberale beleid vooral be
reikt dat de koopkracht van de gezinnen aanzienlijk blijft 
verminderen. Dat nieuwe verarming om zich heeng^rijpt. Het 
spaarplan van maart jl. voorzag in een bijkomende inleve
ring van 230 miljard frank. Bij de opmaak van de begroting 
voor '85 wordt nu reeds gedacht aan 70 miljard extra 
inlevering^en. 

Maar „de afslanking van de Belgische staatsuitgaven", 
daar werd nog geen vinger naa r uitgestoken. Integendeel, 
Martens V is uitermate aktief om, middels een neo-unitaire 
politiek, de overheidskonsumptie aan te wakkeren. 

Maystadt (wetenschapsbeleid), Tindemans (buitenlandse 
betrekkingen) en Mark Eyskens (Ekonomische Zaken) doen 
elk op hun domein hun uiterste best om de Ingeleverde cen
ten van de Vlamingen over de balk te gooien. Ook om de 
slagkracht van de Vlaamse regering, zo zwak als die reeds 
was, nog verder te ontkrachten. 

Het is precies en vooral door de enorme kompensatiekre-
dieten (die telkens miljarden opslokken) dat de Vlaamse 
belastingbetaler zich blauw blijft betalen. 

Handhaving van het unitair staatsbestel (zo blijkt uit 
wetenschappelijke berekeningen) zal volgend jaar alweer 201 
miljard extrakosten opeisen. Hetzij nagenoeg evenveel als de 
regering Martens V vooropstelt om binnen te rijven met het 
meerjarig saneringsplan. 

Hoelang nog gaat Martens de citroen blijven uitpersen? 
(hds) 

Foto van de week 

Morgen vrijdag begint voor honderdduizenden schoolgaande kinderen een hopelijk heerlijk-warme vakan
tie. Maar ook deze dagen studeren vele studenten af en begint voor hen, behalve de vakantie, ook de 
ontzettend moeilijke opdracht van het zoeken naar werk De voorspellingen zijn verre van rooskleung en 
nu reeds rekent de regering met een toename van vele tienduizenden werklozen... Een pracht-(?)resultaat 

van het neo-liberale regeringsbeleid, (foto: Zafar) 

Miskenning van kulturele zelfstandigheid 

Lotenhulle en 
Poelkapelle... 

Een duivels plan. Misbruik makend van de Europe
se verkiezingen en handig inspelend op de afnemen
de belangstelling voor het politiek gebeuren — de 
vakantie staat voor de deur — is de centrale regering 
een waar neo-unitair offensief begonnen. 

TOEN de staatshervorming 
tijdens de hete zomerda
gen van '80 door het par

lement werd gesleurd, heeft de 
VU steevast gewezen op het 
gebrek aan bevoegdheden en 
middelen dat aan de gemeen
schappen zou worden toegewe
zen. Toch werden een aantal 
specifieke taken toevertrouwd 
aan de gewest- en gemeen
schapsregeringen. Tijdens de 
voorbije dagen echter heeft de 
Belgische regenng, schijnbaar 
moeiteloos, enkele van deze 
reeds zo schamele bevoegdhe
den naar zich toegetrokken 

Er zijn de maatregelen van 
minister Maystadt die ertoe 

strekken de kredieten van hét 
wetenschappelijk onderzoek 
steeds meer unitair te bepalen, 
er is de komplete miskenning 
van de Vlaamse regering bij het 
uitvoeren van een specifiek 
Vlaams beleid inzake de indus-
tnële vernieuwing en er is de 
arrogante houding van minister 
Leo Tindemans n.a.v de EG-raad 
voor kuituur te Luxemburg. 

De internationale samenwer
king in kulturele en persoonsge
bonden aangelegenheden werd 
door de grondwetgever reeds in 
1970 (en herbevestigd in 1980) 
opgedragen aan de Gemeen
schappen Dit betekent dat uit
sluitend de gemeenschappen, en 

niet de centrale regenng, be
voegd zijn voor het bijwonen 
van internationale bijeenkom
sten. Dit standpunt werd trou
wens door de Vlaamse Rege
nng, en later ook door de Waalse 
Gewestexekutieve en door de 
Franse Gemeenschapsregering, 
herhaaldelijk bekend gemaakt. 
Toch heeft Tindemans het aan
gedurfd om op 22 juni als „onze" 
vertegenwoordiger op te treden 
tijdens de EG-raad van de minis
ters van kultuuri Tindemans kan, 
louter juridisch bekeken, de 
Vlaamse Gemeenschap met 
rechtsgeldig vertegenwoordigen 
noch verbinden op het interna
tionaal kultureel vlak. 

De Vlaamse autonomie, waar
over in bepaalde politieke par
tijen met zoveel bno werd ge
sproken als „de overwinning van 
de zeventiger jaren", wordt anno 
1984 door uitgerekend diezelfde 
politieke frakties pijnlijk ver
kracht Straks zullen talrijke 
CVP- en PVV-tenoren weer het 
woord nemen op diverse 11 -juli-
vienngen en er de Vlaamse auto
nomie prediken Als de huidige 
her-unitanzeringstendens zich 
echter voortzet, dan zal de 
Vlaamse Regering straks nog 
uitsluitend bevoegd zijn om kul
turele akkoorden tussen Loten
hulle en Poelkapelle te para
feren... (pvdd) 
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AAN HET WERK 

Dat de V U zijn vertegenwoordi
ging in het Euro-parlement heeft ver
dubbeld, verheugt vele Vlaamsgezin
den Ik schrijf bewust vele" Vlaams
gezinden omdat met alle Vlaams-
nationalisten hun stem op de V U 
hebben uitgebracht Als men het 
ondermijnend gevolg van deze broe
dertwist miskent of ontkent sluit 
men de ogen voor de realiteit Meer 
dan 75000 kiezers en de sterke 
aanhang in het Antwerpse en in het 
Waasland is ronduit pijnlijk 

Wat IS er gebeurd in Ruiselede' 
En in St-Nik laas ' We hebben nog 
veel werk voor de boegi De parle
mentsverkiezingen zijn met meer 
veraf Willen we ze beloond zien met 
een elektoraal sukses aktie en nu 
reeds aan het werki 

C.B., Ertvelde 

„KERK EN LEVEN" 

Wat betreft verkiezingspropagan
da, een bedenking die te maken 
heeft met een artikel uit het parochie
blad „Kerk en Leven" (week van 17 
juni lU Bewust artikel beslaat een 
volledig blad 8 en 9 over de Euro
verkiezingen, en puilt uit van de 
CVP-EVP 

Ook in andere partijen zitten veel 
mensen met kristelijke princiepen en 
gedachten of is het de bedoeling 
van ,Kerk en Leven" om ook over 
deze partijen een artikel te schnjven 

m\ 
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Spijtig genoeg is het dan na de 
verkiezingen, he 

Ook mensen uit andere partijen 
vechten om demokratische princie
pen te doen eerbiedigen, om het 
recht van de volkeren en volksge
meenschappen Onderaan „Bood
schap van e h bisschoppen" van F 
Dalle staat „ een bolletje rood 
maken naast de naam van iemand 
die op basis van de traditionele kns-
telijke pnnciepen Europa wil een 
maken" Raad, raad, wie is da t ' " 

Ja raad dat eens' Blijkbaar hebben 
toch met genoeg knstelijke mensen 
deze verkapte kiespropaganda naar 
de letter genomen i 

De ,lang vergeten leus" van A 
Vermeylen is, God zij dank, ook daar 
een andere knstelijke man aange
haald, toevallig he, namelijk door Vic 
Anciaux van de Volksunie in zijn 
„Deze week dit"-artikel in WIJ van 14 
jum „Vlaming zijn, om Europeeer te 
worden" lijkt dus met zo vergeten 
Ziet u dat er nog mensen zijn met 
een gedachtengoed zoals aange
haald in „Kerk en Leven ' " 

A u b geen verkiezingspropagan
da meer in „Kerk en Leven" 

L U , Overmere 

VERRASSENDE 
VERKIEZINGEN 

De kommentatoren op de verkie
zingsuitslagen (o a prof Picard) be
gingen de vergissing de uitslagen 
van de Euro-verkiezingen te vergelij
ken met de nationale verkiezingen 
van 1981 

Maar enigszins verrast omdat die 
vergelijking ongunstig uitviel voor de 
V U heb ik eenzelfde vergelijking 
gemaakt tussen de nationale verkie
zingen van 1978 en de Euro-verkie-
zingen van 1979 Daar was de verge
lijking nog veel ongunstiger voor ons, 
want zoals voorzitter Anciaux zei, 
Euro-verkiezingen liggen ons met zo 
goedi 

Men moet al erg gemotiveerd zijn, 
om ook vol overtuiging voor de EVA 
te stemmen Ik heb het met overtui
ging gedaan en toen Willy Kuijpers 
uitlegde welke taak hem en Vande-
meulebroucke te wachten stond, 
heb ik begrepen dat alle EVA-stem
men goede stemmen waren 

Geen enkel van de zogenaamde 
„effekten" was een verrassing Zoals 
in Vlaanderen, lopen er ook in Wallo
nië kiezers rond, die geen verstand 

hebben en dus hun stem verkwisten 
Maar ofwel zijn er in Wallonië veel 
meer mensen die op hun kop geval
len zijn ofwel werden de Waalse 
kiezers door de media slecht voorge
licht Een andere uitleg ken ik met 
Zie het grote aantal voorkeurstem
men die Happart tot zelfs in het 
Brusselse haalde En dit moet me nu 
ook van het hart Ik dacht dat we in 
een federale staat leefden en ik stel 
vast 1 dat een inwoner van Vlaan
deren (Happart) in Wallonië op de 
kiezerslijst mag, 2 dat deze inwoner 
van Vlaanderen en met hem de 
Brusselse Waal Nols toch kunnen 
stemmen ronselen in het Vlaamse 
arrondissement ( ' ) Halle-Vilvoorde 

Wat IS me dat voor een tegenna
tuurlijke hutsepot met het kiesdistnkt 
Brusse l ' Als België een federale 
staat IS met dne gemeenschappen, 
dan moeten de verkiezingen per 
gemeenschap gebeuren, zeker in 
Brussel, waar de Vlamingen en de 
Walen met recht gevestigd en er
kend moeten zijn 

Ik hoop dat het de laatste keer is 
dat Happart zo hij het met doet als 
inwoner van de Vlaamse staat en 
Nols in Vlaams-Brabant nog komen 
stemmen bedelen 

De Volksunie bestaat 30 jaar, we 
stellen het ook vast aan de leeftijd 
van sommige van onze kandidaten 
Ik hoop dat velen als ze 60 worden 
het voorbeeld zullen volgen van 
Maunts Coppieters Ik hoop vooral 
dat ze vooraleer aan de kant te gaan 
staan, eerst zullen uitkijken naar jon
ge mensen, waarmee de VU ook 
„effekten" kan halen Waar zit b v in 
Oost- en West-Vlaanderen, in Ant
werpen en Brabant hetzelfde jonge, 
overtuigend en eerlijk talent als in 
L imburg ' Alleen met eerlijke, charis
matische, jonge figuren zullen we de 
meeste groenen en de bewonde
raars van Van Miert bij ons houden 

J.E.T., Vilvoorde 

EUROPA? 

Het IS met zo, dat ik iets tegen een 
echt verenigd Europa zou hebben — 
wel integendeel — maar volgens mij 
heeft de huidige Europese Gemeen
schap geen gelaat noch enige dimen
sie en het biedt met de minste elan 

Het IS alleen een veelkoppig en 
rijkbetaald Babbelonie met afgevaar
digden en ministers die op de aller
eerste plaats hun eigen staatsnatio-
nale belangen met bek en klauwen 
verdedigen 

Het IS een karikatuur van wat het 
zou kunnen en zou moeten zijn — 
maar wat wil j e ' Wat heeft het voor 
zin om zich met een ander en groter 
huishouden te gaan bezighouden, als 
men in zijn eigen klem huishoudentje 
nog geen orde kan scheppen ' 

De enigen die er tenslotte wel bij 
varen zijn de vetbetaalde Europese 
praatbarakkersi En die zullen er wel 
blijven voor zorgen dat ze zo lang 
mogelijk rond de haverkist kunnen 
zitten 

G.V. Melle 

DISKREET._ 

Terecht maakt de redaktie zich 
boos omdat de pers van de knstelij
ke arbeidersbeweging reklame heeft 
gemaakt voor sommige CVP-kandi-
daten die tot haar strekking behoren 

Mag ik er op wijzen dat ook 
„Tnbune" van het ABVV-ACOD het
zelfde doet ZIJ het iets diskreter Dat 
blad zegt voor wie met moet ge
stemd worden en zet aan om met te 
aarzelen voor de SP te stemmen" 

Eigenlijk komt dat op hetzelfde 
neer, zij het iets bedekter Het heeft 
mij als ABVV'er echter met kunnen 
overtuigen 

P.V.L, Brussel 

W)| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren w/ij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essenrie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

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

Maar Europech is ook net zo goecfde dienstverlener 
bi) uitstek voor alle bijstand die u in het buitenland zou 
nodig hebben 

Zo'n VAB-reisverzekering kost amper 1 390 Bfr voor 
u en uw wagen (+ eventueel aanhangwagen of caravan) 
Betaalt u 600 Bfr meer, dan is uw hele gezin mee 
verzekerd 

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

Verkri]gbaar bi) de VTB-VAB-kantoren en vertegen
woordigers, bi| de Kredietbankfilialen en de agentschappen 
van de ASLK Ook bi) de VKT en VVW-afdelingen, bi) 
Vakantiegenoegens en de ATB Natuurvrienden 

28 JUNI 1984 

WÊM 
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Ku ij pers: 
vu-
koploper 

Hitparade 
De verdeling van het aantal 

Euro-zetels was behoorlijk vlug 
bekend. De resultaten van de 
verschillende kandidaten lieten 
echter enkele dagen op zich 
wachten. Ondertussen zijn ook 
deze gegevens bekend en sinds
dien wordt er gegoocheld met 
„effekten" en „defekten". Er werd 
zelfs een heuse „hitparade" op
gesteld. 

Wanneer we deze „tO(>15 van 
de voorkeurstemmen In Vlaan
deren" bekijken, dan merken we 
dat liefst 5 VU-kandidaten In dit 
lijstje voorkomen: Kuijpers, Gia-
brlëls, Vandemeulebroucke, An-

draaid en gekeerd om toch maar 
de zaak iets rooskleuriger voor 
te stellen. 

Feit is dat men in de CVP met 
deze uitslag zwaar verveeld zit 
en niet meer ziet hoe het verder 
moet. Zelfs hun anders zo trou
we persorganen wijzen de CVP 
terecht. En ook de CVP-jonge-
ren hebben openlijk toegegeven 
„erg ontgoocheld" te zijn met het 
resultaat. „Er is weinig reden tot 
tevredenheid", stellen zij. 

Vooral ook de vaststelling dat 
hun topman, Van Rompuy, niet 
naar het Europarlement mag te
rugkeren wordt de CVP-leiding 
niet in dank afgenomen. Door 
deze jongen slechts de vijfde 
plaats te geven moest men toch 
bij voorbaat weten dat het ge
vaar reëel bestond dat Van 
Rompuy niet herkozen werd. 
Tenzij de CVP de achteruitgang 
niet zó groot had verwacht. En 
dan Is de CVP echt héél drin-
gerKl aan bezinning toe. „Of aan 
een oppositlekuur", zoals sommi
gen reeds luidop zeggen. 

J7L: ML' 
6«J-

DEZE 
VJEEK DfOT 

Volgende zondag 
IJzerbedevaart Voor de 
zevenenvijftigste keer, goed of 
slecht weer, worden duizenden 
Vlamingen aangetrokken naar 
Diksmulde. De Uzertoren 
werkt als een magneet Op 
jongeren en ouderen. Zij 
komen toegestroomd, leder 
met zijn persoonlijke 
gedachtengang, maar allen 
gedreven door dezelfde kracht 
van de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd. Het 
bewuste, levende Vlaanderen 
verzamelt op het slagveld, 
waar zeventig jaar geleden de 
kreet weeridonk „Hier ons 
bloed! wanneer ons recht?". 
Zoals leder jaar Is deze 
Bedevaart niet alleen een dag 
om samen te zingen, te 
luisteren en elkaar een 
steunerxie por In de rug te 
geven, maar ook om samen na 
te denken. Een dag van 
bezinning. Hoe ver staan we? 
Heeft ons volk een stap 
voorwaarts gezet in het 
verkrijgen van zijn recht? 

Het antwoord op deze 
vragen Is niet bijster positief. 
Integendeel. Het voorbije jaar 
zal een zwarte bladzijde blijven 
in de geschiedenis van ons 
volk. Ondanks de schijn van 
een eigen politiek gezag, kreeg 
Vlaanderen de ene kaakslag 

na de andere. De brave 
Vlaming mocht zwaar inleveren 
voor de Belgische eenheid en 
bovenop nog heel wat 
vernederingen Inkasseren. Met 
een brutale arrogantie werd 
Vlaanderen verplicht te betalen 
en te zwijgen. Een heel jaar 
heb Ik inwendig gevloekt God 
vergeve 't me. Want 
Vlaanderen zweeg inderdaad. 
Gedwee onderging het zijn lot 
Zonder noemenswaardige 
reaktie. En deze gelatenheid 
zette de trouweloze 
machthebbers aan tot steeds 
meer overmoed. Waarachtig 
geen jaar om fier op terug te 
blikken. Helaas. 
En toch„ werd van de Vlaams-
nattonale kaderleden van de 
Volksunie veel gevraagd. Te 
veel, denk ik soms. En ze 
hebben gepresteerd. Keihard. 
Onze besturen zijn vernieuwd 
en In grote mate verjongd. We 
kenden hoogtepunten van 
geestdrift In 't Gentse Kuipke 
en tijdens de 
verkiezingscampagne. Het 
onmetelijk mensenkapitaal van 
onze partij werd haast 
roekeloos uitgeput 
Onberekend en belangeloos. 
Duizendmaal dank aan al onze 
militanten. Op hen kan 
Vlaanderen rekenen. Zodra 
deze onbetaalbare inzet 
geschraagd en gevolgd wordt 

door een brede, radikale 
volkse beweging, gaan de 
(X)orten open naar de 
toekomst Volhouden en 
doorzetten... dan mogen we 
optimist zijn! 
En toch... al heeft het politiek 
Vlaams-nationallsme zonder 
twijfel de wind in de zeilen, we 
moeten ook diep in eigen 
boezem kijken. Vooral onze 
verkozenen. Zij hebben immers 
een mandaat Zij zijn de 
belichaming van de Volksunie. 
In hen herkent men al dan niet 
ons rijk ideeëngoed. Indien zij 
het programma niet echt 
beleven, heeft dé werving 
geen kracht Niets is zo 
belachelijk en dodend dan de 
ongeloofwaardigheid en 
dubbelzinnigheid. 
De IJzerbedevaart is een 
unieke kans om de batterijen 
op te laden. Om de motivatie 
te scherpen en de geestelijke 
beweeglijkheid aan te spannen. 
Wij zijn dit aan de Vlaamse 
frontsoldaten verplicht Eindelijk 
moet hun hartekreet in 
vervulling gaan. Het heeft al 
veel te lang geduurd. 

Vlo ANCIAUX 

ciaux en Schiltz. De CVP telt zes 
namen in dit peloton van koplo
pers, de SP en de PVV allebei 
slechts twee. Vooral het feit dat 
de SP — die toch een mooie 
winst boekte — slechts twee 
kandidaten in deze top-15 telt is 
merkwaardig. 

De zeer persoonsgerichte 
campagne van en voor Van 
Miert is hieraan niet vreemd. 
Maar dit betekent eveneens dat 
deze personencultus zich ooit 
eens tegen zijn eigen partij kan 
richten. Zeker wanneer de SP 
straks naar de kiezer moet met 
plaatselijke en veel zwakkere 
kandidaten. 

Het lijkt ons een veel gezon
dere situatie wanneer de voor
keurstemmen evenwichtiger 
over meerdere kandidaten van 
een lijst gespreid zijn. De CVP 
kan meepraten over effekten die 
naderhand boemerangs wor
den... Nietwaar, Leo TIndemans? 

Van 
Rompuy: 
ontgoocheld 

Ontgoocheld 
De CVP-tenoren poogden tij

dens de verkiezingsnacht en 
ook nadien het ronduit slechte 
verkiezingsresultaat te vergoelij
ken. Het verlies van honderddui
zenden kiezers en bijgevolg het 
kwijtspelen van liefst drie van de 
zeven CVP-Eurozetels werd ge-

Uitlevering 
Basken? 

Tijdens de openbare vergade
ring van de Senaat (vorige week 
vrijdag) vond een scherpe woor
denwisseling plaats tussen VU-
senator Walter Luyten en justi
tieminister Gol. 

Zoals bekend neemt Luyten 
het op voor de Spaanse Basken 
die thans in een Antwerpse ge
vangenis opgesloten zitten en 
Omwille van hun mogelijke uitle
vering aan Spanje reeds dertien 
dagen in hongerstaking zijn. Aan 
de hand van talrijke dokumenten 
bewees Luyten dat de gevangen 
genomen Basken, na uitlevering 
aan Spanje, ernstig riskeren ge
folterd te worden. Een be
schaafd land — zoals België 
zichzelf noemt — kan toch nooit 
mensen uitleveren aan een staat 
of een regime, waarvan niet ge
garandeerd IS dat zij een eerlijke 
rechtspraak zullen genieten en 
niet gepijnigd of gedood zullen 
worden. 

De reaktie hierop van vice-
premier Jean Gol was echter 
laag bij de grond. Op het feit van 
die hongerstaking repliceerde hij 
met te stellen dat deze geen 
indruk op hem maakt en dat 

deze aktievorm slechts zin heeft 
in landen waar geen demokratie 
bestaat Hij voegde daar zelfs 
aan toe: „Indien de graad van 
fysische weerstand bepaalt wie 
gelijk heeft, zouden de parakom-
mando's het gezag moeten uit
oefenen"... 

Ofwel weet Gol niet waarover 
het gaat ofwel weet hij het heel 
goed, en dan is zijn uitspraak 
hoogst bedenkelijk. Gevaarlijk 
zelfs. 

ACV-CVP 
De bevraging binnen de kris-

telijke arbeidersbeweging 
(ACW) over het verdere samen
gaan met de CVP loopt op haar 
einde. Veel is op vandaag nog 
niet bekend, en vraag is wat men 
uiteindelijk zal publiek maken. 

Niettemin is reeds duidelijk dat 
zich heel wat ACV'ers vraagte
kens stellen over die ene en 
nauwe binding van het ACV aan 
de CVP. Een deel van de onder
vraagden schijnt zelfs resoluut 
op een breuk met de CVP aan te 
sturen. 

Maar zover zijn we nog lang 
niet. In het laatste nummer voor 
de verkiezingsdag van het week
blad van de kristelijke arbeiders

beweging („Volksmacht") roept 
de nationale ACW-voorzitter 
Willy D'havé toch nog eens op 
om uitsluitend voor de CVP te 
kiezen! 

„Kiezen voor EVP-CVP-kandi-
daten van ACW-strekking". Hij 
roept zijn „achterban" op om 
„onze stem uit te brengen voor 
kandidaten die een Europese po
litiek steunen, gericht op het wel
zijn van de werknemers". 

Dat D'havé de CVP-kandida-
ten voorstelt als dé verdedigers 
bij uitstek van het werknemers
welzijn is toch een loopje met de 
(Belgische) werkelijkheid ne
men. Het door de CVP-PW^ 
regering gevoerde beleid van de 
jongste jaren is heus geen toon
beeld van werknemers-vriende-
lijkheid. En er bestaan echt wel 
andere politieke groepen die 
zich tijdens de voorbije jaren 
aktief en daadwerkelijk hebben 
ingezet voor het welzijn van 
werknemers. 

Ongehoorzaam 
Jef Ulburghs, Limburgs pries

ter en sinds 17 juni Europees 
volksvertegenwoordiger, mag 
van zijn bisschop priester blijven. 
Ondanks het feit dat het kerke
lijk wetboek stelt dat er een 

verbod bestaat voor priesters 
om een politiek mandaat op zich 
te nemen. Zoals bekend werd 
Jef Ulburghs op de SP-lijst van 
Karel Van Miert verkozen. 

Zonder ons over de grond 
van dit probleem te willen uit
spreken moet het ons toch van 
het hart dat de kerkelijke leiding 
nu schijnbaar wel van taktiek 
veranderd is. Zowel in de vorige 
eeuw evenals tijdens recentere 
periodes werden priesters, pre
cies omwille van hun politiek 
engagement vervolgd en ver
oordeeld door het episkopaat 
Tenminste, indien men het aan
durfde zijn sympatie voor een 
andere dan de katolieke partij 
kenbaar te maken. 

Er waren Daens en Fonteyne, 
Verschaeve en Gezelle, maar 
ook zoveel andere, minderbe-
kende „petits vicaires". Geestelij
ken die tussen het Vlaamse volk 
stonden en openlijk rechtvaar
digheid voor Vlaanderen vroe
gen. Omwille van dit volksnatio-
nale en sociale engagement wer
den zij, vaak cynisch-hard, het 
leven zuur gemaakt 

Voorts is er de verrassende 
vaststelling dat de SP, die jaren
lang (en vaak terecht) tekeer 
ging tegen de vermenging van 
geloofsovertuiging met politrek, 
nu zelf een priester gebruikt 
voor elektorale doeleinden. Of 
hoe de tijden kunnen verande; 
ren... 

Ulburghs: 
politicus 
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Top 20 
Uiteraard komen wij nog even 

terug op de recente verkiezings
resultaten Een attente WIJ-lezer 
rekende voor ons een „Top 20" 
uit: hij vergeleek de uitslag van 
17 juni '84 met de Europese 
verkiezingsresultaten van juni 
79. De „Top 20" van de VU-
vooruitgang per kanton ziet er 
als volgt uit: Bree ( + 30,2 %) , 
Maaseik ( + 2 2 , 2 % ) , Evergem 
( + 15,8%), Bilzen ( + 13,9%), 
Wervik ( + 9,8 %) , Westerio 
( + 9 , 6 % ) , Peer ( + 9 , 5 % ) , 
Neerpelt ( + 8 , 8 % ) , Voeren 
( + 8 , 3 % ) , Leuven ( + 8 , 2 % ) , 
Oostende ( + 7,9 %) , Assenede 
en Genk ( + 7,7 %) , Glabbeek 
( + 6 , 9 % ) , Gistel ( + 6 , 8 % ) , 
Brakel ( + 6,5 %) , Maasmeche-
len ( + 6,2 %) , Kaprijke en Zand-
hoven ( + 6 %) en Haacht 
( + 5,8%). 

Wanneer we de uitslagen per 
arrondissement en per provincie 
even bekijken dan merken we 
deze resultaten: in de prov. Ant
werpen zien we het arr. Turn
hout een sprong maken van 
4,5 %; in Brabant springt het arr. 
Leuven vooruit met 6.1 %, in 
Limburg wint het arr. Tongeren-
Maaseik liefst 11,6%, in Oost-
Vlaanderen gaat het arr. Gent 
vooruit met 3,8 % en in West-
Vlaanderen breekt het arr. Oost-
ende-Veurne-Diksmuide door 
met + 6,3 % 

Eigenzinnig... 
in onze uitgave van vorige 

week sloop een foutje. Wij 
schreven onder het titeltje „Ei
genzinnige kantons" dat de VU 
jn het kanton Bilzen 22,1 % haal
de. In werkelijkheid bedroeg de 
VU-winst: + 32,8 % in vergelij
king met de Euro-verkiezingen 

van '79. In vergelijking met de 
parlementsverkiezingen van '81 
bedraagt de winst eveneens 
7,5 %. 

Bovendien is Bilzen uitgere
kend de geboortestad van de 
gebuisde CVP-lijstaanvoerder 
Bertie Croux; hij was er zelfs 
jarenlang schepen! De VU-
ploeg, onder de bezielende lei
ding van burgemeester Johan 
Sauwens, verdient dus alle lof 
voor dit prachtige resultaat. 

„Egmont-
restant" 

Hugo De Ridder, één van de 
belangrijkste redakteurs „bin
nenland" bij de krant „De Stan
daard", trekt een aantal besluiten 
uit de verkiezingsuitslag van 
17 juni. In een merkwaardig arti
kel stipt hij aan dat de huidige 
verdeling van Belgische Euroze
tels dringend moet aangepast 
worden. Op basis van de jongste 
bevolkingsstatistieken is het in
derdaad juist dat Vlaanderen 
zwaar benadeeld wordt door de 
huidige verdeling, nl. 13 zetels 
voor de Nederlandstaligen en 11 
voor de Franstaligen. Maar toch 
kan hij niet nalaten, eventjes, 
venijnig uit te halen: „Er moet dus 
dringend worden afgestapt van 
het Egmontkompromis (het eni
ge dat overeind is gebleven) 
over de verdeling van de Euro
zetels". 

Het is korrekt dat de verdeling 
van België in twee kieskolleges 
— één Nederlandstalig én één 
Franstalig — een restant is van 
het Egmontpakt. Gelukkig maar. 
De VU is er toen in geslaagd ook 
naar de buitenwereld toe te 
doen erkennen dat er twee 
volksgemeenschappen bestaan 
in België. (De VU vroeg boven
dien dat er één van de Belgische 

„ Wij vechten voor een Vlaanderen in de verte, maar niet té vér: de derde generatie die eindelijk een spoor
tje licht ziet dagen na het wanhopig veldwerk van de fronters, na wie hun sporen drukten in de jaren tussen 
twee wrede wereldkatastrofen, de derde generatie mondigen en méners, weerbaar geworden in de jaren 
tachtig." Eén van de prachtige verzen die zondag op de IJzerbedevaart te horen zullen zijn. Een 

ongetwijfeld strijdvaardige Bedevaart, onder het motto: „Volk, word staat!". 

Eurozetels aan de Duitstaligen 
zou worden toegewezen, maar 
dit werd niet aanvaard.) Het was 
overigens de toenmalige premier 
Tindemans, een achtbare vriend 
van Hugo De Ridder, die tot op 
het laatste gepoogd heeft te 
verhinderen dat er twee kieskol
leges zouden bestaan. Hij wou 
alles liefst unitair houden. Zowel 
de lijsten als de Belgische zetels. 

Natuurlijk blijft het zo dat de 
huidige zetelverdeling een zware 
achteruitstelling voor de Vlaam
se gemeenschap betekent; in 
wezen zou Vlaanderen minstens 
14 van de 24 Belgische Euroze
tels moeten toegewezen krijgen! 

De VU heeft dit ook voorgesteld 
in het Parlement, enkele maan
den geleden. Maar de grote, uni
taire partijen (de CVP op kop) 

De dood 
van een dichter 

Op zondagochtend. 24 juni 1984, overleed te 
Brussel de dichter en kunstkenner Lambert Jage-
neau. Hij was een merkwaardig en eigenzinnig man, 
een begenadigd dichter, een averechtse en ietwat 
romantische Vlaams-nationale militant Een kunste
naar die vaak ver van elke andere dan zijn werkelijk
heid vertoefde. 

AMBERT JAGENEAU 

L werd te 's-Gravenhage 
geboren op 4 oktober 
1925 onder het teken van 

de Weegschaal. „Un type race" 
zegt mij meer dan iemand met 
ras. 

Dresden. 
Zijn vader, de aktivist en 

kunsthistoricus Alexander Jage-
neau, lid van de Raad van Vlaan
deren, moest in 1918 — net als 
zoveel andere Vlaamse intellek-
tuelen — uitwijken naar Neder
land, waar hij een niet geringe rol 
speelde in de bonte en tegen
draadse gemeenschap van akti-
vistische ballingen. Lambert Ja-
geneau studeerde aan het gym
nasium te Den Haag en aan de 
Universiteit te Utrecht, waar hij 
kunstgeschiedenis volgde in het 

Hoger Instituut bij professor W. 
Vogelsang, alvorens zijn studie 
verder te zetten in Frankfurt en 
Hamburg. Het bombardement 
van Dresden betekende voor 
hem een traumatische ervaring. 
Hij kon zich moeilijk losmaken uit 
de oorlogssfeer. 

Na de dood van zijn vader 
keerde hij in 1946 terug naar 
Vlaanderen. Na een bewogen 
carrière van journalist op afstand 
— hij was een bevoorrechte 
getuige van de Katangese se-
cessie — werd hij medewerker 
bij de BRT, waar hij zijn stempel 
drukte op populaire program
ma's als Echo, Schatten op zol
der en Terloops. Meer dan een 
schamel kontrakje van losse me
dewerker was echter voor het 
talent van Jageneau bij de BRT 
niet weggelegd. 

Lambert Jageneau was een 
buitenissig man die feitelijk geen 
plaats had gevonden In de ver
zuilde maatschappij. Hij leed on
getwijfeld aan wat hij als misken
ning ervaarde — of althans als 
gebrek aan erkenning. Erger was 
dat hij het deprimerende gevoel 
had geen klankbord te vinden. In 
feite leefde hij In afzondering, In 
de marge — ook mentaal. Zijn 
Immense eruditie funktioneerde 
doelloos, zijn Indrukwekkende 
belezenheid kwam uiteindelijk 
zelden tot uitdrukking. 

Oosterse glimlach 
Het voorzitterschap van de 

Vereniging van Vlaams-Nationa-
le Auteurs heeft hem enigszins 
uit dat pijnlijk aangevoeld Isole
ment gehaald. De vriendschap 
van enkelen heeft hem ook tot 
nieuwe publlkatledrang ge
bracht Naast de bundeling van 
zijn verzamelde gedichten was 
hij ook druk In de weer met 
essays over de zeerover Pieter 
de Danser en over Cervantes en 
de zeeroverij. Hij werkte tevens 
mee aan het uitgeversprojekt 
dat Ik had opgezet om de door 
hem terecht zozeer bewonder
de René de Clercq aan een 

hebben dit feestelijk wegge
stemd. 

Hugo De Ridder vermeldt dit 
echter niet... 

Vreemde 
vogels 

De „vreemde vogels" die op 
17 juni verkozen werden blijven 
voor moeilijkheden zorgen. Ul-
burghs mag pastoor én politikus 
blijven, Roger Nols die het over-
stapje naar de PRL met sukses 
gezet heeft blijft in Schaarbeek 
en Happart wordt een heuse 
splijtzwam In de socialistische 
fraktle. 

De anti-Vlaamse en vreemde-
lingenhatende uit Schaarbeek, 
ex-FDF-er Nols, devalueerde de 

onrechtvaardige vergetelheid te 
ontrukken. 

Wie het voorrecht had hem 
beter te kennen, weet dat hij 
boeiend en hartstochtelijk kon 
onderhouden, al verviel soms de 
kunst van de konversatle tot een 
monoloog waarbij literatuur, 
kunst en politiek tot een bewo
gen fresko versmolten. Hij kon 
ook urenlang de meest uiteenlo
pende dichters citeren, a la carte. 
Hij was Immers een vakman en 
zijn geheugen was niets meer 
dan inzicht In het funktloneren 
van het gedicht: eens dat Inzicht 
verworven Is het reproduceren 
van de tekst geen opgave meer, 
alleen een vanzelfsprekend ge
not 

Jageneau was een droefgees
tige vitalist: zijn musketlersachtl-
ge branie werd getemperd door 
een Oosterse glimlach, de ernst 
van de uiteenzetting werd door
broken door klowneske me
lancholie. Over heel veel ver
schilden we vaak van mening, 
maar uiteindelijk waren we 
't nooit oneens. De Invalshoek 
was anders en Jageneau was 
een gelijkhaler die aan vriend
schap hoge eisen stelde. Dat 
had nooit belang, thans minder 
dan ooit, want nu 

...verglijden de herinneringen 
achter een waas en achter 

werkelijkheid 
en bij het verschijnsel van 

bekende dingen 
verbleekt het masker van 

zijn eenzaamheid. 

(Carmina Equestra) 

Henri-Floris Jespers 

Europese bedoening door boud-
weg te stellen dat hij met naar 
Straatsburg gaat. Niet dat wij het 
betreuren dat Nols zijn onheil
spellende Ideeën niet in Europa 
gaat verkondigen, maar wel om
wille van het gepleegde bedrog 
tegenover de kiezers. Wanneer 
een groot aantal kiezers Iemand 
op demokratlsche wijze manda
teert om In dat Euro-parlement te 
gaan zetelen, dan Is het maar 
normaal dat men dit mandaat 
ook echt opneemt Bovendien 
getuigt het van een totale mis
kenning van de waarde van deze 
Europese instelling, wanneer 
men de plaatselijke belangen ho
ger acht dan een Europese funk-
tle, waarvoor men zich trouwens 
vrijwillig kandidaat heeft gesteld! 
Of zijn verkiezingen werkelijk ' 
vervallen tot massale popularl-
teitstestjes? Een hoogst beden
kelijke toestand voor onze al zo 
zieke demokratie. 

Het wordt ook uitkijken wat er 
met de terrorist Happart zal ge
beuren. De franstalige socialis
ten zijn formeel: ofwel worden 
alle PS-verkozenen door de 
Europese socialistische fraktle 
aanvaard (Happart Inkluis), ofwel 
treedt geen enkele verkozene 
toe. Van Miert van de SP blijft 
beweren dat Happart er nooit bij 
komt Afwachten maar wie dit 
haalt., of wie zijn woord houdt!? 

Pecq-
Armentiers 

Er gebeuren duistere dingen 
rond de mogelijke aanleg van de 
weg Pecq-Armentiers. Deze au
toweg kwam vóór enkele jaren 
heel vaak In het nieuws, vermits 
deze aanleg als een typisch Bel
gische koehandel werd gebruikt 
voor de oprichting van het 
Vlaamse schooltje in Komen. Te
gen de mogelijke aanleg werd 
toen massaal geprotesteerd 
door de mensen uit het Wervlk-
se, de VU op kop. Deze autoweg 
Is vanuit ekonomisch standpunt 
erg betwist en zal onvermijdelijk 
zeer grote schade toebrengen 
aan de vele landbouwers uit de 
streek. 

Enkele dagen terug werden 
echter landmeters opgemerkt 
die blijkbaar de eerste schikkin
gen troffen om die rijksweg er 
toch door te duwen. Op een 
dnngende parlementaire vraag 
van VU-senator Michel Capoen 
antwoordde de minister dat het 
betrokken stuk inderdaad uit het 
Gewestplan werd gehaald... Op
letten dus! 

28 JUNI 1984 

•!• 



Het zou echt eens „anders" worden 

Twee volle jaren 
ter plaatse trappelen 

Vooral door toedoen van CVP en PVV in de nationale, en ook in de Vlaamse 
regring, is er van Vlaams sociaal overleg nog langs geen kanten sprake. Maar 
ook het nationaal sociaal overleg zit eens temeer in het slop. De regering kijkt — 
zwaar aangeslagen na de Europese verkiezingen — passief toe. Vooral de 
VBO-patroons blijven in het offensief. En de twee grootste nationale vakbonden 
oordeelden in het tegenoffensief te moeten gaan met een zoveelste waarschu
wingsstaking op dinsdag, deze week. Overigens, de dinsdagstakingen waren 
reeds een innovatie in 1978... 

Het gevolg van deze „zware inspanningen" van de zogeheten sociale 
partners: we geraken maar niet uit de krisis. 

EN zolang er verder lustig 
op aangemodderd wordt 
blijven de perspektieven, 

zeker op gebied van tewerkstel
ling, zeer somber. 

Bij het aantreden van de rege
ring Martens V heette het dat '82 
een „scharnierjaar" zou worden. 
Een antiknsiswet van eerder 
was zonder afdoend gevolg ge
bleken. Nu zou het echt eens 
anders worden. 

Te beginnen met noodmaatre
gelen, zoals vooral de devaluatie 
van de munt Financiënminister 
De Clercq had nochtans jaren 
eerder gezaghebbend voorofj-
gesteld dat zo'n devaluatie een 
maat voor niets is in dit sterk ex
port-gericht land. Zelfs niet met 
strenge prijzenstop-begeleiden-
de maatregelen zoals Mark Eys-
kens een tijd beweerd in handen 
te houden. 

Die De Clercq blijkt nog gelijk 
te krijgen ook. Maar' van zijn 
deskundig monetair standpunt 
van weleer wil hij vandaag geen 
woord meer op zijn naam ge
schreven zien... 

Begeleiding? 
Een goede twee jaar geleden 

kondigde Martens V „een bege-
leidingspakket bij de devaluatie 
aan". Het kwam vooral neer op 
een hele trits inleveringsmaatre-
gelen. Men zou een sanerend 
matigingsbeleid gaan voeren. 
Evenwel, de werkloosheid steeg 
in '82 maar liefst met niet minder 
dan 16 procent. Het aantal faillis
sementen nam koortsachtig toe. 

De koopkracht verminderde 
aanzienlijk met 4 procent reëel. 
Het gevolg was naar verluidt 
positief: de konkurrentiekracht 
van de ondernemingen 'we rd 
aanzienlijk hersteld. Het rende
ment verhoogde globaal „ietwat". 

Begin '83 begon Martens dan 
ook stilletjes te juichen. Ziet ge 
wel, indikator zus en konjunk-
tuurcijfer zoveel duiden erop dat 
we de goede weg zijn ingesla
gen Het kon duidelijk allemaal 
gepresteerd worden, alleen op 
basis van zware inleveringen 
van de gezinnen 

Al de andere herstel-presta
ties moesten nog aangevat wor
den. Zoals vermindenng van de 
werkloosheid. Zoals ook de af
kalving van de budgettaire kater. 

Maar „het" zou gebeuren. Al
leen reeds in '82 zouden hoe dan 
ook 80.000 nieuwe arbeidsplaat

sen „geschapen" worden. Op 
het einde van het jaar was de ba
lans enigszins kompleet anders: 
er waren 10.000 werklozen méér 
dan in het begin van dat jaar. 

750.000 
De officiële werkloosheid 

steeg uit boven het half miljoen 
mensen. Maar in de ministeriële 
statistieken werd wijselijk ver
zwegen dat er in feite nagenoeg 
750.000 mensen zonder vast 
werk waren. Terwijl meer dan 
een derde van de werklozen 
gekatalogeerd werden''als lang
durig werklozen. 

De vakbonden van hun kant 
bleven gedurig sociale overleg-
rondjes draaien, maar presteer
den uiteindelijk ook niet meer 
dan een toename van de stapels 
nota's. Na twee jaar Martens V 
en zoveel vakbondsakties zijn 
we uiteindelijk zover geraakt dat 
met een bijkomend sanerings
plan, dat Martens nu op stapel 
heeft staan, bovenop nog eens 
40.000 arbeidsplaatsen zullen 
verloren gaan. Daartegenover 
staat het offensief van het Ver
bond van Belgische Onderne
mingen (VBO). 

VBO-voorzitter Leysen heeft 
eerder reeds een moreel enga
gement aangegaan om de te
werkstelling op het einde van dit 
jaar vast te spijkeren op het 
niveau van maart jongstleden. 
Wat op zichzelf reeds een be
hoorlijk „sukses" genoemd 
wordt Wat vooral duidelijk bete
kent dat de VBO-patroons het 
ook niet kunnen presteren de 
werkloosheid te verminderen. 

Inmiddels blijft de regering 
maar experimenteren (Hansen-
ne kent geen sociale grenzen 
meer) met deeltijdse arbeid en 
andere kunstgrepen. Veel bra-
vour. Veel beloftes. 

Aanmodderen 
De vakbondsleiders Houthuys 

en Van den Broucke blijven ook 
niet bij de pakken zitten, en 
trachten hun onmacht te doen 
vergeten in zoveelste prikakties. 

Waarbij ze zich meteen ook 
vastspijkeren op uitzichtloze „so
ciale" eisen. Namelijk, het achter-
nahollen van de Duitse metaalar
beiders. Hetzij: het afdwingen 
van de algemene 35-urenweek. 

Zonder onderscheid van sektor 
of specifieke werkzaamheid. En 
met behoud van hetzelfde 
maandloon. 

Deze eis heet te passen in de 
syndikale bekommernis om het 
beschikbare werk in deze knsis-
tijd rechtvaardiger te verdelen. 
De financiële tekening van de 
bijhorende loonkost wordt even
wel niet gemaakt Kan dan al een 
algemener invoeren van deeltijd
se arbeid op termijn méér men
sen (eveneens deeltijds) aan het 
werk helpen, een gedegen mid
del om uit de krisis te geraken 
kan zulks nauwelijks genoemd 
worden. 

Bovendien is het zo dat stille
tjes-weg inmiddels met de expe-
rimenten-Hansenne tal van so
ciale verworvendheden dras
tisch doorbroken worden. Het 
gaat hierbij niet om voorrechten, 
die bij bepaalde kategorieën (zo
als ambtenarij) stevig verdedigd 
worden, maar om essentieel so
ciale arbeidsgegevens; zoals het 
tot een strikt minimum beperken 
van weekeindwerk... 

Na twee en een half jaar Mar
tens V is het nu wel duidelijk: de 
regenng blijft wat aanmodderen. 
Het VBO is in het offensief en de 
syndikaten zijn slechts bekom
merd om de belangen van hun 
leden; diegenen die nog het ge
luk hebben werk te hebben. 

De rest van de bevolking be
taalt het gelag van het immobilis
me, van het ter plaatse trappelen. 
Het dagelijks bestuur van de 
Centrale Raad voor het Bedrijfs
leven heeft uitgemaakt dat de 
enigszins herstelde konkurren
tiekracht van onze ondernemin
gen te danken is aan de belang
wekkende loonmatiging van de 
werknemers. 

De overheid kan harerzijds er 
prat op gaan dat de „verminde
ring van de stijging van geldte
korten" geboekt kan worden 
voor rekening van de gezinnen; 
de zieken en minder-validen op 
kop... 

Niet de Belgische overheid, 
niet de nationale vakbondslei
ders, en ook niet de patroonsor-
ganizaties kunnen bK>gen op ver
dienstelijk antikrisiswerk. Ze blij
ven immers volharden in de 
boosheid: de Belgische potver-
teerders-politiek wordt hardnek
kig gehandhaafd, (hds) 

Het sociaal overleg: steeds dieper in de modder... 

Houthuys, onmacht in prikakties 
afreageren 

Hun 
groot 
gelijk 
WOORDVOERDERS 

van werkgeversor-
ganizaties blijken de

zer dagen verhoogde aktiviteit 
aan de dag te leggen Waarbij ze 
zelfs op spijkers met koppen 
hameren En meteen de sindika-
ten pijn doen. VBO-direkteur 
Vandeputte merkte — overi
gens terecht — op dat de „gun
stige loonkostevolutie" in de be
drijven hoofdzakelijk te danken 
is aan de muntontwaarding. Wat 
in klare taal betekent dat de 
gezinnen opdraaien voor de kost 
van de momenteel gevoerde in-
leveringspolitiek 

En desondanks willen de vak
bonden (vooral ABVV) met in
stemmen met de krisisanalyse 
van het VBO die stelt dat de 
muntontwaarding (Martens-De 
Clercq hebben er hun beste 
beentje voorgezet) één van de 
voornaamste oOi-zaken is van de 
hoge inflatie. Terwijl die te hoge 
inflatie zelf tot gevolg heeft dat 
de kosten voor bedrijven en het 
Rijk onverantwoord snel blijven 
toenemen. 

De Brit Lord Pennock (voor
zitter van de Unie van Europese 
industnefederaties) kon zich nog 
straffer en vooral duidelijker taal 
veroorloven toen hem werd ge
wezen, in een persgesprek, op 
de ontstemming van onder meer 
Georges Debunne om een ge
sprek met de vertegenwoordi
gers van het patronaat aan te 
vatten stelde deze onomwon
den: „de vakbonden spreken 
nog slechts de taal van het verle
den " Waarmee hij bedoelde „in 
Europa vraagt men altijd méér 
loon, ook als er geen ekonomi-
sche groei is of als een bedrijf 
geen winst maakt." 

Natuurlijk, de vakbondsleiders 
blijven hun groot gelijk hebtjen 
de kleine man betaalt het knsis-
offer Maar zijzelf presteren in
middels het groot verzuim een 
degelijk alternatief uit te werken 
Precies omdat ze de verschillen
de geaardheid van de gemeen
schappen, waarvoor ze beweren 
op de bres te staan, nog immer 
met willen erkennen 
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Rik Vandekerckhove: 

„Vlaanderen definitief 
op achterstand inzake 
wetenschappelijk 
onderzoek" 

Kamer en senaat lopen stilaan op het laatste benen. Vandaag ronden de 
volksvertegenwoordigers hun zittingsjaar af met een reeks stemmingen, terwijl 
de hoge vergadering de herstelwet nog eens doorneemt 

De tijd breekt dus aan om iets grondiger in te gaan op de vele initiatieven, die 
ondanks hun degelijkheid of hun nieuwswaarde toch door de WIJ-plooien vielen 
tijdens de voorbije weken en maanden. Zo de tussenkomst van Rik Vandekerk-
chove bij de begroting wetenschapsbeleid. Een begroting die hij als gewezen mi
nister door en door kent en die vandaag fungeert als een van de motors van de 
her-unitarizering. 

IN zijn Witboek over weten
schapsbeleid stelt minister 
Maystadt dat het globale 

wetenschaps- en technologiebe
leid in alle landen — ook de 
federale — een zaak is van de 
centrale overheid Dit beleid 
v(/ordt immers beschouwd als 
een fundament van de ekonomi-
sche kompetitivlteit 

Wat het globale wetenschaps
beleid betreft kan Rik Vande
kerckhove deze stelling gedeel
telijk bijtreden. Dat geldt echter 
met voor het technologie-beleid. 

De dooddoener van de 
schaalgrootte die daarbij opge
worpen wordt, acht hij nonsens 
Uiteraard is voor heel wat onder
zoek, zoals op het gebied van de 
ruimtevaart en de kernfusie, de 
nationale schaal ruimschoots on
voldoende geworden Maar is 
dat argument nu zo betekenis
vol, wanneer we een vergelijking 
maken tussen de Vlaamse en de 
Belgische schaal*? Beide zijn ge
woon te klem en ontoereikend 
voor heel wat wetenschappelij
ke projekten. 

Her-unitarizering 
Bovenal is er echter de wet, 

de staatshervorming van 1980 
Deze maakt de gemeenschap
pen en de gewesten bevoegd 
over het toegepast onderzoek, 
in verband met de aangelegen
heden die tot hun uitsluitende 
bevoegdheid behoren Daaraan 
IS echter nooit uitvoenng gege
ven 

Er IS wel verscheidene keren 
sprake geweest over de gewes
telijke opdeling van de kredieten 
van IWÓNL en prototypes. Maar 
verder dan wat ijl gepraat is het 
nooit gekomen... Zodat zonder 
meer gesteld kan worden dat 
het wetenschapsbeleid een van 
die terreinen is, waarop het te
rugschroeven van de bevoegd
heden van de gemeenschappen 
duidelijk merkbaar is. 

In een tweede deel van zijn 
tussenkomst, gaat de Limburgse 
senator een totaal andere toer 
op: „Indien de minister van oor
deel IS dat het wetenschapsbe
leid een centrale materie is, dan 
IS het mijns inziens zijn taak als 
centraal minister te zorgen voor 
een evenwichtige verdeling van 
de middelen naar beide landsde
len toe." Zeer nauwkeurig gaat 
hij dan op zoek naar de opsplit
sing van de verschillende kredie
ten, en eerlijkheidshalve doet hij 
dat in eerste instantie met de 
eigen kredieten van weten
schapsbeleid en meer in het bie-
zonder de kredieten die door 
Maystadt zelf zijn vastgelegd en 
verdeeld. 

Diefstal! 
Vooreerst is er het program

ma 0-0 akties, dat bestemd is om 
de technologische innovatie in 
de spitssektoren aan te moedi-

Kredieten We 
sedert 1 ^ 

w 

1. o - o AKTIES TECHNOLOGISCHE INNOVATIE, SPITSSEKTOREN: 
Meerjaren-programma van 1,206 miljard. 
Gewestelijke verdeling: — Vlaanderen 40,3t % 

- Wallonië 41,61 %; 
- Brussel 16,76%; 
- Interregionaal 1,32%. 

2. PROGRAMMA • RADIO KOMMUNIKATIE: 1 miljard 
Gewestelijke regering: — Brussel 

— Wallonië 
— Vlaanderen 

5 0 % : 
2 5 % ; 
25 %. 

3. PROGRAMMA MICRO-ORGANISMEN: 107 miljoen 
Daarvan is 25 miljoen in uitvoering. 
Verdeelsleutel — Nederlandstalige universiteiten 

— Franstalige universiteiten 
— Privé 

4. PROGRAMMA PREST: 1,438 miljard 
Verdeelsleutel — Nederlandstalige universiteiten 

— Franstalige universiteiten 

5. O - O PROGRAMMA ENERGIE, 
waarvan universiteiten 649 miljoen 
Verdeelsleutel. — Nederlandstalige 52 %; 

— Franstalige 48 %. 
en privé 120 miljoen. 

Verdeelsleutel. —Vlaanderen 39 ,8%; 
— Wallonië 41 %; 
— Brussel 19,2% 

2 3 % ; 
6 2 % ; 
1 5 % . 

5 5 % ; 
45 %. 

Pm>mfiMUKB WAYSTAÖt i Nijatrd Aanrfeel VlaaiKf«<«8 4 1 ¥» 

gen. Het gaat hier om een totaal
bedrag van 1,2 miljard. Volgens 
de minister zou hierop de ge
westelijke verdeelsleutel moeten 
van toepassing zijn. En die 
schommelt tussen 50 a 52 t.h. 
voor Vlaanderen, 36 a 38 t.h. 
voor Wallonië en 10 a 12 t.h. 
voor Brussel. De werkelijkheid is 
evenwel anders. Van heel het 
onderzoeksprogramma komt 
nauwelijks 40,3 t.h. Vlaanderen 
ten goedel Volgens Vande
kerckhove is het zonder meer 
'duidelijk dat de achterstand die 
hier opgelopen wordt m een 
later stadium met meer zal kun
nen bijgebeend worden. 

Vervolgens ontleedt hij het 
programma Energie, lilde fase, 
dat uitgevoerd wordt op initiatief 
van de universitaire instellingen. 

Met het programma radio-
kommunikatie is het nog slechter 
gesteld. Van de voorziene 1 mil
jard sleept Vlaanderen amper 
25 t.h. in de wacht, net zoveel als 
Wallonië en de helft van het 
Brussels gewest 

Deze drie programma's van 
wetenschapsbeleid Massa III le
veren gezamenlijk aan Vlaande
ren een aandeel van 37,8 th.l En 
echte beterschap is er niet in de 
verdeling van de kredieten van 
Massa IV. Van het programma 
energie bekomen de Vlaamse 
universiteiten 52 t.h. van de voor
ziene 498 miljoen. De Vlaamse 
pnvé-sektor moet het stellen met 
39,8 th . van de voorziene 
120 miljoen. Het programma 
Luchtvaart is al niet veel beter: 
39,6 th . voor Vlaanderen. Kor
tom, in het totaal gaat het in 
Massa IV om zo'n 3,3 miljard, 
waarvan 48,8 th . in Vlaamse on-
derzoekshanden terecht komt 

Tot slot onderzoekt Vande
kerckhove de 0-0 programma's 
wetenschapsbeleid, die ingeleid 
of hernieuwd zijn door de huidi
ge minister: op een totaalbedrag 
van 4,4 miljard bedraagt het 
Vlaamse aandeel 43 th . 

Dit alles is niet langer een 
on-evenwicht Dit is regelrech
te benadeling, diefstal, onwaar
dig voor iemand die zich een 
centraal minister noemt 

Maar de schuld ligt ook bij 
de Vlaamse regeringspartners. 
De minister van Wetenschaps
beleid beslist immers niet al
leen. Dat doet een ministerieel 
komitee, waarin onder meer 
ook Martens en Eyskens zitting 
hebben. En zij ondergaan d i t -

„_blijkbaar in kristelijke dee
moed. De miljoenen van de 
KUL voor de kieskampagne 
van de CVP, zijn duidelijk 
slecht besteed. En dan kunnen 
we de Europese cijfers er nog 
naast leggen. In de periode 
1979-1983 ging slechts 24,7 t.h. 
van het EEG-onderzoeksgeld 
naar de Nederlandstalige uni
versiteiten. Met moeite 10 th . 
naar de KULP 
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Herstelwet 
zonder sanering 

De kamer heeft dus afge
haakt. Met als laatste agenda
punt de stemming over de her
stelwet De uitslag daarvan Is 
ons op dit ogenblik nog niet 
bekend. Men moet echter geen 
helderziende zijn om een slaafse 
ja-knik van de leden van de 
meerderheid te voorspellen. 

Nochtans gaat de herstelv\/et 
volkomen voorbij aan het doel 
dat de regering zich gesteld 
heeft: de sanering van de over
heidsuitgaven. Dat toonde Willy 
Desaeyere overduidelijk aan. 
Een vergelijking van de vooraf
beelding van de begroting van 
1984 met de eigenlijke begroting 
leert dat op een totaal van 1.082 
miljard amper 10 miljard be
spaard word t Oftewel 1 luttele 
procent! 

Een misbaksel 
Een tweede zeer belangrijke 

kritische bedenking werd geuit 
door Hugo Schiltz. Eens te meer 
treedt de regering de staatsher
vorming van 1980 met de voe
ten. Met haar tweede doelstel
ling — de hulp aan de onderne
mingen — beweegt de herstel-
wet zich volledig op het terrein 
van de gewesten. Dat ook de 
Raad van State dit opmerkte, dat 
én het ACV én het ABVV én het 
VEV én het ACLVB ondubbel
zinnig stelden dat het industrieel 
beleid een gewestelijke be
voegdheid is... dat alles deert 
Martens en zijn kollega's niet 

Naast deze twee fundamente
le aantekeningen zijn er uiter
aard talloze detailbemerkingen. 
Zo stelde Jan Verniers onver
biddelijk dat er in het hoofdstuk 

H. "Schiltz: „Martens verkracht 
eigen levenswerk". 

militaire dienst niets te vinden is 
dat de jeugd kan motiveren om 
een gemeenschapsdienst te ver
vullen, noch iets dat de militairen 

ervan kan overtuigen dat ze ge-
respekteerd worden. „De her
stelwet brengt geen rationaliza-
tie of vert>etering van de militaire 
dienst of de burgerdienst". 

Het hoofdstuk onderwijs 
bood Wil ly Kuijpers een laatste 
gelegenheid om het spreekge
stoelte van de kamer te bestij
gen. Daarbij pleitte hij ervoor dat 
het onderwijs meer zou vertrek
ken vanuit twee aktuele beleids-
noemers: de demografische 
evolutie en de tewerkstelling. Bij 
wijze van besluit brak hij nog
maals een lans voor een kwalita
tieve verbetering van het onder
wijsstelsel. Waarschijnlijk een 
eerste maal kreeg hij applaus op 
alle banken. 

Zulk applaus verdient deze 
regering echter niet met het mis
baksel van herstelwet dat zij 
klaargestoofd heeft 

SENAAT 
Vreemde
lingen
probleem 
is niet rijp! 

De senaatsagenda bevatte 
vorige week één belangrijk punt: 
het wetsontwerp betreffende 
sommige aspekten van de toe
stand van de vreemdelingen en 
houdende invoering van het wet
boek van de Belgische nationali
teit 

PARLEMENFAIRE 

SftOKKElS 
I N de Kamer gaf Willy Kuijpers zijn 
• ontslag ais kwestor. Hij zal In die 
funktie opgevolgd worden door Jan 
Caudron. 

HET wetsvoorstel van Jef Valke
niers werd na enig geharre

war dan toch in overweging geno
men. Vooral Risopoulos verzette 

zich er tegen, dat mogelijk een ken
nis van beide landstalen kan geëist 
worden voor de uitoefening van een 
politiek mandaat in de Brusselse 
agglomeratie. Met een arrogantie die 
de frankofonen kenmerkt ging hij 
tekeer tegen de Nederlandse taal en 
hemelde hij de eigen „wereldtaal" op. 
Het VU-Kamerlid repliceerde slechts 
dat de heer Risopoulos perfekt 
tweetalig is als dit hem voordelig 
uitkomt 

BIJ de begroting van gemeen
schappelijke kulturele zaken 

merkte Nelly Maes in de Senaat op 
dat nog steeds niet duidelijk is waar 
deze sektor moet gesitueerd wor
den. Volgens haar bestaat de goede 
benadering erin dat beide gemeen
schappen samen verantwoordelijk 
zijn voor deze sektor 

TOT slot keurde de Senaat nog 
een wijziging goed aan de wet

geving op de handelsvennootschap
pen. Volgens Guido Van In leidt 
deze tot een grotere doorzichtigheid 
van de vennootschappen en tot een 
verruimde verantwoordelijkheid van 
degenen die aktief zijn m de vennoot
schap. 

Guido Van In en Walter Luy-
ten verwoordden daarbij de in
zichten van de VU-fraktie. Vol
gende week komen we daar 
uitgebreid op terug. Slechts één 
aspekt willen we hier aanraken: 
het gebrek aan dossierkennis 
over het vreemdelingenpro
bleem. 

Wilde wetgeving 
Dat was ook Guido Van In niet 

ontgaan. Hij aarzelde dan niet 
zijn verbazing te uiten over het 
verschil tussen de vele gehan
teerde cijfers, over de hoeveel
heid aan loze beweringen, over 
de verscheidenheid van stellin
gen en standpunten, over het 
stilzwijgen van de regering,... 

Zo leeft blijkbaar de overtui
ging bij heel wat senatoren, ook 
bij regeringsleden, dat de immi
gratie een typisch Brussels pro
bleem is. Zo wordt in het luchtle
dige beweerd dat de massale 
aanwezigheid van vreemde kin
deren het lager onderwijs ont-
reddert, dat er misbruiken heer
sen met studiebeurzen, dat 
vreemde studenten hier ook na 
hun studies blijven rondslente-
ren... Door anderen wordt dan 
weer gesteld dat de vreemdelin
gen verantwoordelijk zijn voor 
de stijgende kriminaliteit en het 
groeiend gevoelen van onveilig
heid bij de autochtonen. Of nog, 
dat de vreemdelingen welig mis
bruik maken van de sociale uit
keringen. 

Deze en nog vele andere be
weringen, al dan niet terecht, 
kregen geen antwoord vanwege 
de regering. Blijkbaar beschikt 
deze terzake over bitter weinig 
informatie en wordt zo maar wat 
in het wilde weg gereglemen
teerd. Van In stelde dan ook om 
onverwijld werk te maken van 
de aangekondigde oprichting 
van een studiekommissie over 
de immigratieproblemen. En ui
teraard in afwachting het eerste 
deel van het wetsontwerp op te 
schorten. 

Zijn voorstel werd evenwel 
verworpen. 

De engelen 
van het 
herstel? 

Terecht kan men zich afvragen of het voorbije 
debat over de herstelwet enige zin had. Omzeggens 
alle amendementen van de meerderheid of van de 
regering werden als échte verbeteringen aangeno
men. De amendementen van de oppositie daarente
gen werden, haast vanzelfsprekend, als dom of 
ongepast verworpen. Het lijkt wel of enkel de 
meerderheidspartijen en de regeringsleden de wijs
heid in pacht hebben. 

BOVENDIEN zijn de tradi
tionele partijen begena
digd met de eigenschap, 

ervan overtuigd te zijn en te 
blijven dat de Volksunie slechts 
kritiek kan spuien. Wanneer al
ternatieve voorstellen ingediend 
worden, dan zijn deze uiteraard 
verkeerd, dwaas, onrealistisch of 
niet afdoend, en alleszins onaan
vaardbaar. 

Al te snel wordt vergeten dat 
het dezelfde traditionele partijen 
waren — voor een groot deel 
zelfs dezelfde ministers — die 
medeverantwoordelijk zijn voor 
de astronomische staatsschul
den, voor de lege schatkist voor 
de geschapen en gedulde wan
toestanden op sociaal en ekono-
misch gebied. Kortom, zij die nu 
ontdekt hebben dat we in een 
krisistoestand leven, zijn dezelf
de mensen die de krisis verwekt 
hebben, of alleszins gehandeld 
en bestuurd hebben alsof er 
nooit een krisis kon komen. 

Met de herstelwet hoopt de 
regering 250 miljard te rekupere-
ren. Maar nu reeds staat vast dat 
het een totaal verkeerde ingreep 
is. Niet op de overtollige uitgaven 
worden besnoeid, veeleer gaat 
men door met bij de bevolking 
aan roofbouw te doen. Het 
woordje „diefstal" wordt daarbij 
officieel vervangen door „in
leveren". 

Rijst dan de vraag wat de 
regering met die 250 miljard wil 
aanvangen. Wanneer we weten 
dat de F 16-vliegtuigen een klei
ne 200 miljard gaan kosten, dan 
kan gerust gesteld worden dat 
de hele herstelwet overbodig 

Jan Verniers 

zou geweest zijn zonder die 
dwaze bestelling. Deze was im
mers helemaal niet nodig, tenzij 
om de Waalse industrie en de 
Amerikanen te plezieren. 

En dan gewagen we nog met 
van Cockerill-Sambre... 

Het moet nu toch stilaan voor 
iedereen duidelijk worden dat de 
traditionele partijen verantwoor
delijk zijn voor de huidige ekono-
mische krisis. Al even duidelijk 
moet het worden dat de minis
ters, die de boel mee verknoeid 
hebben, met de engelen van het 
herstel kunnen zijn. 

Wanneer gaat het land einde
lijk inzien dat andere stuurlui het 
roer in handen moeten nemen? 

Hier ligt een grote taak voor 
de Volksunie. 

Jan Verniers, 
VU-kamerlid 
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St.-Lukasarchief luidt opnieuw alarmbel 

„In Memoriam 
Patrimonium", 
triest verhaal 

. ^ * ^ ' 

Nu een jaar geleden stelde het Sint-Lukasarchief van Brussel vreselijk veront
waardigd te zijn omtrent de gang van zaken i.v.m. het gevoerde patrimonium-
beleid in Brussel Het beloofde eenjaar te wachten om dan het publiek opnieuw 
te informeren over de eventuele resultaten van die eerste aktie. In een lijvig bun
del maakt het archief een stand van zaken op, zegt wat in goede zin veranderde 
maar wijst scherp aan waar de overheid (opnieuw) faalde. 

DE dag na de perskonfe-
rentie van verleden jaar, 
op 7 juni '83, werd minis

ter Coens door kamerlid Daan 
Vervaet (VU) in het parlement 
geïnterpelleerd omtrent de Brus
selse achterstand inzake het be
schermen van historische ge
bouwen. 

Aardig op weg... 
In zijn antwoord en in een 

brief die minister Coens aan het 
St-Lukasarchief schreef stelde 
hij o.a.: 

— dat het dossier van het 
herenhuis Otlet CLivomostraat 
48, hoek Florencestraat 13, arch. 
Octave Van Rysseiberghe en 
Henry Van De Velde, 1894) on
derzocht werd op het kabinet 
van zijn kollega, de heer Ber-
touille) 

— dat de dossiers van de 
woning de Saint Cyr (Ambiorix-
plantsoen 11, arch. Gustave 
Strauven, 1903) en de art deco-
woning op de Brugmannlaan 384 
(arch. Antoine Courtens, 1928-
'30) in hun eindfaze behandeld 
werden bij de Koninklijke Kom
missie voor Monumenten en 
Landschappen ( K C M U en dat 
er, van zodra de bedoelde dos
siers aan de kabinetten zouden 
voorgelegd worden, zonder uit
stel een beslissing zou genomen 
worden, 

— dat het onderzoek i.v.m. 
het kasteel Charles Albert 
(Charles Albertlaan 7, arch. 
Charles Albert 1867) zijn nor
maal verloop kende. 

Alle vier de geciteerde gebou
wen schenen aardig op weg om 
binnen een redelijke termijn be
schermd te zullen worden. 

Het beschermingsvoorstel 
van het herenhuis de Saint Cyr 
werd op 22 december '83 gun
stig geadvizeerd in de Gemeng
de Werkgroep Brussel van de 
K C M L Op 9 februan '84 werd 
dit bekrachtigd door de Autono
me Nederlandstalige Sektie van 
de KCML en, op 27 februan '84, 
gebeurde hetzelfde door de 
Autonome Franstalige Sektie 
van de Commission Royale des 
Monuments et Sites (CRMS). 

De rode haan... 
Van enige administratieve 

vooruitgang i.v.m. de art decowo-
ning op de Brugmannlaan heeft 
het archief geen weet 

Eén ding staat vast: de aftake

ling van de beide gebouwen gaat 
onverminderd verder. De toe
stand van het unieke smeed
werk van de Saint Cyr wordt 
zonder meer dramatisch; de 
leegstand, het gebrek aan onder
houd en de moedwillige maar 
niet vanop de straat zichtbare 
vernielingen aan de Brugmann
laan 384 (nog altijd eigendom 
van de familie van maarschalk 
Mobutu) moeten nogmaals aan
geklaagd worden. 

Het lot van het kasteel Char
les Albert was alleszins specta
culairder. Bij verschillende roof
tochten werd alles wat niet te 
zwaar was en maar de minste 
waarde had uit het gebouw ge
stolen ( tem. de parketvloeren), 
's Nachts reden zelfs vrachtwa
gens in de tuin vast! 

Ondanks de verscherpte poli-
tiekontrole ging het kasteel, na 
het deskundig plaatsen van drie 
verschillende brandhaarden, in 
de nacht van 27 op 28 septem
ber '83 gedeeltelijk in de vlam
men op. Achteraf gezien nog 
een geluk dat de inboedel door 
vooruitziende onbekenden nog 
net op tijd in „veiligheid" werd ge
bracht Het wachten is thans op 
het door de heer Coens ge
vraagde advies van de inspek-
teur van Financiën i.v m. de finan
ciële haalbaarheid om het 
kasteel, ondanks alles, te be
schermen en te renoveren. 

Het Solvaykasteel in Water
maal-Bosvoorde afgebrand... 

Het Charles Albertkasteel in 
Watermaal-Bosvoorde afge
brand... 

Sinds de eerste In Memoriam 
Patrimonium aktie van het St-
Lukasarchief van verleden jaar 
werden in de Brusselse agglo
meratie 18 gebouwen, zowat 
overal in de Brusselse agglome
ratie verspreid, als monument 
beschermd. 

Toch IS het St-Lukasarchief 
niet wanhopig: 

„Wij zeggen met nadruk dat 
de aanzet van deze inhaalopera
tie als bijzonder hoopgevend 
moet gezien worden. Het feit dat 
o.a. het Sint-Lukasarchief sinds 
1974 systematisch, (de urgentie
inventaris is ondertussen ook al 
5 jaar oud), achter de schermen 
een 300-tal dossiers heeft voor
bereid en de aandacht van de 
overheid op het Brusselse patri
monium is blijven vestigen 
schijnt dan toch een begin van 
resultaat te zullen krijgen. Noch
tans moeten wij een en ander re
lativeren." 

Een aantal voorbeelden én 
vergelijkingen zetten deze zorg 
kracht bij: 

— in Antwerpen (Berchem) 
werden tientallen huizen van de 
wijk Zurenborg (Cogels Osylei 
en omgeving) stuk voor stuk als 
monument beschermd; kwanti-

m^^-^r 

'"^"iHïjfo» 

Het kasteel van Beaulieu, nachtelijk trefpunt voor antiekliefhebbers... 

tatief is de Brusselse achter
stand to.v. Antwerpen dan ook 
een stuk groter geworden; 

— in Brussel wordt het wa
renhuis Waucquez van Victor 
Horta beschermd en wacht het 
voorstel om er een Belgisch mu
seum van het stripverhaal te 
installeren op de definitieve me
dewerking van... minister Coens; 

— in Brussel werd de Hof-
berg definitief en erg abrupt 
kaalgeslagen, zonder dat er een 
ver\'angende oplossing zelfs 
maar in het verschiet is; 

— in Brussel blijft het be
schermde Martelaarsplein funk-
tieloos verder aftakelen en 
wordt de St-Mariekerk (Schaar
beek) verder overlapt zonder te 
weten naar welke bestemming 
toe, schijnt het gehakketak om
trent de nieuwe funktie van Old 
England definitief (en gelukkig) 
beslecht in de richting van het 
Instrumentenmuseum... 

Bij~ dit alles rijst de vraag hoe 
groot de interesse is voor waar
devolle gebouwen in Brussel. 

Het Sint-Lukasarchief: „Wij 
worden bijna dagelijks opgebeld 
door personen of instellingen die 
interesse betonen om één of 
ander waardevol gebouw in het 
Brusselse in gebruik te nemen. 
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In september 1981 stelde het St-Lukasarchief voor het Barnkadenplein te beschermen. Datzelfde najaar 
nog gaven zowel de Nederlandstalige als Franstalige afdeling van Monumenten en Landschappen een 
gunstig advies. Nu vraagt het archief dat alle panden op het plein eenzelfde gevelkleur zouden krijgen. De 
vzw Volksunie, eigenaar van het gekende pand 12, heeft op de suggestie niet lang gewacht en het gebouw, 

het algemene VU-sekretariaat, zowel binnen alé buiten degelijk verfraaid, (dok. st-Lukasarchief) 

Er is een verrassend groot aan
bod van kandidaat-gebruikers. 
Het komt erop aan al die inspan
ningen te koórdineren. Dat 
vraagt mankracht fantazie maar 
vooral wederzijdse informatie. 
Waarom geen voorlichtingsaktie 
organizeren omtrent waardevol
le leegstaande — en dus be
schikbare — gebouwen die her-
bruikt zouden kunnen worden? 
Waarom geen regelmatige 
beurs van vraag en aanbod?" 

Ten slotte vraagt het St-
Lukasarchief aandacht voor het 
17de eeuwse kasteel Beaulieu in 
Machelen (architekt Lucas 
Faid'herbe). 

Tot en met de recente poging 
tot brandstichting, de diefstallen, 
het vandalisme, de leegstand 
loopt de aktuele lijdensweg van 
dit barokkasteel grotendeels ge
lijk met die van het kasteel van 
(iharles Albert. Het kasteel van 
Beaulieu — het voormalige ver
blijf van de familie Thurn en 
Tassis — is al in 1955 als monu
ment beschermd. 

Beschermd? 
De monumentale toegangs

poort IS gestolen, het inteneur 
leeggehaald, lambrizenngen, 
schouwen, glasramen en parket
vloeren zijn vernield... en als het 
voor ons land unieke Hercules-
plafond nog bestaat dan is het 
enkel omdat het te hoog hangt 
om uit te breken maar net niet 
hoog genoeg opdat het niet met 
stenen bestookt kan worden. 

Reeds in 1950 werd de Hercu
leszaal beschermd. In 1955 werd 
de bescherming uitgebreid tot 
het hele kasteel. In 1980 werd 
het kasteel voor 3.000.000 fr. 
eigendom van de Vlaamse Ge
meenschap. In 1981 werd een 
architektenopdracht gegeven 
om het kasteel te restaureren. 
Enkel weet men momenteel nog 
altijd niet naar welke funktie toe 
deze restauratie moet leiden zo
dat van ernstig werken geen 
sprake kan zijn De dringendste 
herstellingswerken werden on
dertussen uitgevoerd maar kon
den niet beletten dat er nader
hand werkelijke ravages aange
richt werden. 

Het antwoord is nu aan minis
ter Poma om Beaulieu werkelijk 
te beschermen en een zinnige 
bestemming te geven. 

28 JUNI 1984 



Opnieuw zijn socialistische 
gebouwen bedreigd 

„Ook de 
afbreker 
bouwt op"? 

Het is verbazingwekkend om te zien hoe de 
socialistische beweging in het verleden met het 
Volkshuis en de koöperatieve gebouwen van Horta, 
via de gebouwen van Vooruit in Gent, Le Peuple en 
de Prévoyance Sociale te Brussel tot de koöperatie
ve S.EO. in Oostende een specifiek en toekomstge
richt, optimistisch imago in haar architektuur heeft 
weten uit te drukken. Na het schandelijk uitgebeende 
Volkshuis van Horta wijzen twee Brusselse voor
beelden in dezelfde richting. 

H ET gebouw van de Pré
voyance Sociale aan 
het Luchtvaartplant

soen in Anderlecht werd ge
bruikt tot na de voltooiing in 1957 
van haar hoogbouw aan de 
Kruidtuin en dateert van 1912 
(architekt Pringiers, leerling van 
Horta). 

Het gelijkvloerse interieur en 
een deel van de bureaus op de 
verdiepingen werden In 1930-'32 
verbouwd door Fernand en 
Maxime Brunfaut Het is van dit 
voor Brussel unlek-modernlsti-
sche, intakt bewaarde, perfekt 
onderhouden en nog groten
deels origineel bemeubelde inte
rieur dat het St.-Lukas een be-
schermingsvoorstel indiende. 

(Het gebouw wordt momenteel, 
maar beneden zijn mogelijkhe
den, gebruikt door de Nat 

Dienst voor Burgerlijke Oorlogs
slachtoffers). 

Beschamend 
Het tweede gebouw Is het 

voormalige hoofdkantoor van 
„Le Peuple" In de Slnt-Laurens-
straat 30 te Brussel. 

Het is van dezelfde architekt, 
nl. Fernand en Maxime Brunfaut, 
van dezelfde periode 1931-'32, 
van dezelfde opdrachtgever, nl. 
de Prévoyance Sociale en van 
een vergelijkbare architektoni-
sche kwaliteit In tegenstelling tot 
het vorige gebouw wordt dit 
zwaar verwaarloosd en staat het 
al jaren leeg. 

Het is beschamend om te zien 
hoe de huidige erfgenamen van 
diezelfde socialistische bewe
ging thans dat patrimonium ne
geren, laten aftakelen en afzwe
ren ten gunste van de nietszeg
gende réntabiliteitsarchitektuur. 

Het kan toch niet zijn dat de 
socialisten van vandaag — LP. 
Boon indachtig — vinden dat 
„ook de afbreker opbouwt"... 

Het voormalige gebouw van de socialistische krant „Le Peuple" aan de 
St-Laurensstraat, de verkrotting nabij. 

-\w-

Het verhaal 
van de Vlaamse Natie 

in wording.,. 

wmsnr 
VOmSüME 

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 
I 

Ik ondergetekende, 
(naam. voornaam en adres) 

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

(Handtekening) 

D Door deze verbintenis en mus betaling word 
ik in het bezit gesteld van een genummerd 
exemplaar van de bibliofiele uitgave 
persoonlijk voor mi| gesigneerd door de drie 
VU-voorzitters 
Q Ik ben solidair en wens vermeld te worden (1) 
niet vermeld Ie worden (I) 
in de in het boek afgedrukte lijst van de 
voor-intekenaars 
Ik verlang vermelding in de lijst in deze \orm. 

(naam en voornaam of initialen) 

(aemeente) 

(titel of functie) 

(1) Schrjppen v,i\ niel pasi 

28 JUNI 1984 
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Kinderen hebben nog geen eigen bank. Maar 
hun ouders kunnen wel bij de Kredietbank een Alpha-
boekje voor hen openen... en erop sparen. Zo'n deposito
boekje brengt goed op. 

Als u echter 16 of 17 bent, kunnen ze ook 
een Alpha-rekening voor u openen. Zo'n zichtrekening, 
die u zonder kosten kunt beheren, is het beste bewijs 
dat u stilaan op uw eigen benen begint te staan. 

U krijgt er ook gratis een Alpha-kaart bij. 
Dat is een echte Bancontact-kaart. U kunt dan 24 
uur per dag aan uw eigen zakgeld. Wat er op het einde 
van de maand nog op de rekening staat, schrijft u 

met uw Alpha-kaart naar uw Alpha-boekje over. 
Bent u al 18 jaar of ouder, open dan zelf 

uw eigen bankrekening. Een rekening zoals uw ouders 
er een hebben. De Bancontact-kaart krijgt u gratis 
tot u 21 bent en bovendien kunt u ook eurocheques 
en de eurochequekaart aanvragen. 
Er ligt een folder voor u klaar. Kom'm halen. Dan weet 
u snel hoe interessant het is een eigen 
bank te hebben. Zeker een bank als de 
Kredietbank, de bank van hier. 

Beter bij de bank van hier 

28 JUNI 1984 
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In de anti-Hollandse 
mentaliteit die op 1830 
volgde, was er geen spra
ke van onze taal Neder
lands te noemen. In letter
kundige kringen werd zij 
vaak Nederduytsch gehe-
ten. 

Daar sommige medede
lingen nu eenmaal in het 
Vlaams moesten vertaald 
worden voor de grote 
massa fransonkundigen, 
kon men er van officiële 

. 4 % | ^ ' i ^ ^ " '^ ' buiten een een-
^ ^ ^ ^ 1 vormige schrijfwijze in te 
^ ^ ^ ^ ^ voeren voor de Vlaamse 
• ^ ^ ^ ^ „dialekten". 

^ j In 1836 schreef de rege-
^ ^ ^ F ring een prijsvraag uit tot 

eenmaking van onze taal 
en benoemde een „taalkommissie". 

In 1839 werden enkele „taal- en 
spelregels" officieel aanvaard in de 
richting van de „Hollandse' spelling 
van Siegenbeeck en Weiland (voor
stel van de taaikommissie). 

Vlaams of 
Nederlands? 

Het bleef echter ae, ue en y (in 
plaats van ij). 

Deze „verhollandsing" verwekte 
een „spellingsoorlog" vanwege de 
partijgangers van een aparte 
„Vlaemsche tael". 

De „orangistische" spelling zou 
een gevaar betekenen voor 's lands 
onafhankelijkheid en voor het RK-
geloof. Het intellektueel gezag van 
de kommissie haalde het echter. 

In 1844 werd bij Koninklijk Be
sluit deze spelling verplicht voor 
de vertaling van de officiële stuk
ken. 

In 1864 werd de spelling De 
Vries en Te Winckel officieel aan
vaard door de Belgische regsring. 

Onze taal bleef officieel echter 
Vlaams heten. 

Bij de oprichting in 1886 van de 
Koninklijke Vlaamse Akademie 
voor Nederlandse taal- en letter
kunde werd voor het eerst het 
woord Nederlands gebruikt 

Bij de bespreking van de wet 
Poullet op de leerplicht in 1914 
stelde Huysmans voor „Vlaams" 
door „Nederlands" te vervangen. 
Het werd afgewezen. Stemden voor 
het Nederlands: 7 katolieken, 2 
Daensisten, 16 liberalen en 26 so
cialisten. 

Tot in 1928 bleef onze taal in alle 
wetteksten nog het Vlaams heten. 

Behoudens vergissing vindt men 
het gebruik van „Nederlands" voor 
het eerst in 1930 in de wet tot 
vernederlandsing van de Rijksuni
versiteit Gent 

In de volgende aflevenngen van 
Terugblik vertelt Maurits van Hae-
gendoreh hoe arm Vlaanderen was 
in de vorige eeuw 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 30 juni 
• BRT 1 - 1545 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 18.00 
Tijl Uilenspiegel, serie 
• BRT 1 - 1855 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
De levende planeet, serie 
• BRT 1 - 21.15 
Terloops 
• BRT 1 - 22.00 
Schattenjacht, tv-film 
• Ned 1 - 19.03 
Knight rider, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Te land, ter zee en in de lucht; show 
• Ned. 1 -21.20 
Onze ouwe, serie 
• Ned. 1 - 23.05 
The Maltese falcon, film 
• Ned. 2 - 19.25 
Abba, de film; dok. 
• Ned. 2 - 21.00 
Praten met Verstraete, over toneel 
• Ned 2 - 21.50 
De Armeniërs, dok. 

Zondag 1 juli 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 14.30 
Met Mike in zee, heruitzending 
• BRT 1 - 16.00 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 17.00 
Het politiepaard, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.30 
De Bubblies, serie 
• BRT 1 - 18.50 
Voorbij de noordenwind, dok 
• BRT 1 - 2035 
Kwaad bloed, film 
• BRT 1 - 22.25 
Over fotografen, Paul Ausloos 
• Ned. 1 -2015 
Charter naar de hel, over Fransen 
met problemen 
• Ned. 1 - 21.15 
Hoffmanns vertellingen, opera van 
Offenbach 
• Ned. 2 - 15.25 
Rondreis door Europa 
• Ned. 2 - 17.40 
Holland ze zeggen, toerisme 
• Ned. 2 - 19.30 
Nederland muziekland, show 
• Ned. 2-20.10 
Prinses Daisy, serie 
• Ned 2-21.00 
1990, info 
• Ned. 2 - 21 45 
Murder me, murder you; thnller 

Maandag 2 juli 
• BRT 1 - 16.15 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 1800 
De bubblies, sene 
• BRT 1 - 1900 
Barbados, dok 
• BRT 1 -2015 
Prinses Daisy, serie 
• BRT 1 - 21.45 
Afrika, dok. 
• Ned. 1 - 19.00 
Beestenboel, sene 

De goddelijke „Bogey" (Humphrey BogarO in een hem zo typische 
poze. In de voortreffelijke detektivefilm „The Maltese Falcon" van John 

Huston (zv\/./w.). Zaterdag 30 juni om 23 u. 05 op Néd. 1. 

U Ned. 1 - 20.28 
De Carsons, serie 
• Ned. 1 - 21.15 
Hier en nu 
• Ned. 1 - 22.25 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
De smurfen, strip 
• Ned. 2-21.36 
Jordaners op de Barricaden, dok. 
• ARD-21.15 
Teddy Koliek, burgemeester van 
Jeruzalem; portret 

Dinsdag 3 juli 
• BRT 1 - 15.45 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 16.00 
De bubblies, serie 
• BRT 1 - 20.15 
Condo, serie 
• BRT 1 - 2040 
De blauwe planeet, dok. serie 
• BRT 1 - 22.05 
W.K. dansen voor profs, reportage 
• Ned. 1 - 19.00 
De smurfen, serie 
• Ned. 1 - 20.00 
Voetbal '80, dok. 
• Ned. 1-21.40 
Zoals u wenst, mevrouw; serie 
• Ned 1 - 22.30 
Achter het nieuws 
• Ned. 2 - 1945 
Nationale parken in Groot-Brittan-
nië, dok. 
• Ned. 2 -2030 
Westgeest brood & banket; vanaf 
van bakfiets 
• Ned. 2 - 20.45 
Wolken wind water, show 
• Ned. 2 - 2110 
De toren van Babel, Info 

Woensdag 4 juli 
• BRT 1 - 15.45 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 19.10 
Godelieve van Gistel, een Vlaamse 
heilige 
• BRT 1 -20.15 
Met Mike in zee, praatshow 
• BRT 1 - 21 30 
Pluk de dag, sene 
• BRT 1 - 21 55 
Ten huize van_ Piet van Aken, her-
uitzending 
• Ned. 1-2033 
Schulden, serie 
• Ned. 1 - 21.27 
Moby Dick, Holland Festival 
• Ned 2 - 19.40 
Wie waagt die wint, motorenstunts 
• Ned 2 - 2005 
Vluchtelingen niet gewenst, film 

• Ned. 2 - 21.40 
Nederland, kortfllm 
• Ned. 2-21.55 
Van huis uit ben ik kunstenaar, dok. 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 5 juli 
• BRT 1 - 15.45 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 18.00 
De bubblies, serie 
• BRT 1 - 18.05 
Sarah, jeugdfilm 
• BRT 1 - 20.15 
Isaura, serie 
• BRT 1 - 21.40 
Hotel, nieuwe serie 
• BRT 2 - 21.00 
Knokke cup, halve finale 
• Ned. 1 - 20.28 
Dallas, serie 
• Ned. 1 -21.15 
Blokletters, kwis 
• Ned. 1 -21.40 
Kennedy, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 22.50 
Televizier magazine 
• Ned. 2 - 19.12 
Op volle toeren, show 
• Ned. 2 - 20.00 
Hemd van je lijf, praatshow 
• Ned. 2 -2030 
Bedreiging, film 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 6 juli 
• BRT 1 - 15.45 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 18.00 
De bubblies, serie 
• BRT 1 -20.15 
De ondankbare stad, film 
• BRT 1 - 21.55 
Première-extra 
• BRT 2-21.00 
Knokke cup, finale 
• Ned. 1 - 16.50 
Het toppop hitarchief, show 

• Ned. 1 - 2028 
De gelukzoeker, nieuwe serie 
• Ned. 1 -21.55 
Hallo Larry, serie 
• Ned. 1-2220 
Ik hou van jou, laatste afl. 
• Ned 1 - 23.20 
Den Haag vandaag 
• Ned 2 - 1912 
Avro's fietscross 1984 
• Ned 2 - 20.05 
Montreux Golden Rose Popfestival 
• Ned 2 - 2340 
Speedtrap, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 30 juni 
Schattenjacht 

Amerikaanse TV-film 
Larry Hagnnan speelt hier een 

totaal andere rol dan in „Dallas": 
de rol van een toegewijde vriend 
die zijn ex-vriendin te hulp snelt 
en voor haar de kastanjes uit het 
vuur haalt... (BRT 1 om 21 u. 55). 

Zondag 1 juli 
Kwaad bloed 

Nieuwzeelandse film uit 1981 
Een aan waanbeelden lijdende 

boer richt een bloedbad aan, 
waarop een klopjacht volgt die 
als de grootste uit de Nieuwzee
landse geschiedenis beschreven 
staat... (BRT 1 om 20 u. 35). 

Maandag 2 juli 
L'Ombre Rouge 

Franse politieke thriller uit 
1981, met o.m. Claude Brasseur, 
Jacques Dutronc en Nathalie 
Baye. 

1937, tijdens de Spaanse bur
geroorlog. Een Franse kommü-
nist IS tussenpersoon tussen 
Moskou en de Spaanse republi
keinen bij wapenleveringen. Op 
een nacht wordt hij door gesta-
po's gepakt en naar Beieren ge
bracht... Gevolgd door een debat 
over „De kommunisten". (RTBF 1 
om 20 u.). 

Dinsdag 3 juli 
Asphalte 

Franse film uit 1980 
Frankrijk 31 juli. Ongeveer de 

helft van de Fransen vertrekt 
met vakantie. Juliette, een nogal 
verstrooide jonge vrouw ver
trekt voor een 1.000 km lange rit 
naar haar minnaar in Zuid-Frank
rijk. Albert wil niet wacfiten tot 
zijn remmen zijn hersteld en vat 
ook de rit aan naar het Zuiden... 

Gevolgd door een debat over 
„Leven en sterven op de weg...". 
(A2 om 20 u. 40). 

Woensdag 4 juli 
Vluchtelingen niet gewenst 

Film uit 1980. 

Voortreffelijke film over een 
groep vervolgde joden die er 
tijdens W.0. II In slaagden een 
gevaarlijke vlucht naar Zwitser
land te ondernemen. Op grond 
van hun ras komen zij echter niet 
in aanmerking om de status van 
politieke vluchteling te verkrij
gen... (Ned. 2 om 20 u. 05). 

Donderdag 5 juli 
Bedreiging 

Franse film uit 1977, met o.a 
Yves Montand en Carole Laure 

De bedrijfsleider van het 
transportbedrijf van zijn minna
res Dominique wordt verliefd op 
de knappe telefoniste. Domini
que probeert hem op alle manie
ren terug te winnen. Tevergeefs. 
Ten einde raad stort Dominique 

zich van een gebouw, in aanwe
zigheid van de nieuwe minnares, 
die van de dood van Dominique 
beschuldigd wordt... (Ned. 2 om 
20 u. 30). 

Vrijdag 6 juli 
De ondankbare stad 

Amerikaanse film uit 1957 met 
o.a. Bob Hope, Vera Miles en 
Paul Douglas. 

1925, het hoogtepunt van de 
Dolle Jaren '20. Jimmy Walker is 
burgemeester van New York. Hij 
is de meest geliefde burgemees
ter uit de geschiedenis van de 
stad. Wanneer hij van zijn vrouw 
scheidt en optrekt met een jong 
meisje, willen zijn raadgevers dat 
hij zich terugtrekt. Hij weigert. 
(BRT 1 om 20u. 15). 

Nieuw op 
het scherm 

Hoffmanns 
vertellingen 

De KRO (Ned.-1) brengt de 
ongelooflijk mooie uitvoering 
van Jacques Offenbachs opera 
„Hoffmanns vertellingen", die 
twee jaar geleden in het Royal 
Opera House In Covent Garden 
werd uitgevoerd en voor tv werd 
opgenomen. De rol van Hoff
mann wordt op weergaloze wij
ze vertolkt door Placido Domin
go, de beroemdste, duurste en 
waarschijnlijk fraaist zingende 
tenor ter wereld. (Zondag 1 juli 
om 21 u. 15 op Ned.-1) 

Jordaanoproer 
Vijftig jaar geleden woedde in 

Amsterdam de Jordaanoproer. 
Aanleiding tot die onlusten wa
ren de verlaging van de steun 
aan werklozen. Toen warert in 
Amsterdam 60.000 geregistreer
de werklozen. Eerst werd de 
politie ingezet daarna leger en 
rijkswacht. Trieste balans: zes 
doden. (Maandag 2 juli om 
21U.36 op Ned.-2, Vara) 

Hotel-serie 
„Dallas" wordt tot december 

op BRT vervangen door „Hotel", 
een reeks naar het boek van 
Arthur Hailey dat in 1965 liefst 
vijftig weken in de bestsellerslijst 
van de New York Times stond. In 
het boek — en in de reeks — 
wordt het wel en wee in een ho
telbedrijf beschreven: luxe, gla
mour, drama, opwinding... (Don
derdag 5 juli om 21 u. 40 op 
BRT-1) 

Kennedy 
„Kennedy" Is een tv-serie van 

zeven uur, die door de Avro in 
vier delen op de buis wordt 
gebracht. In deze reeks beleeft 
de kijker het doen en laten van 
de legendarische president van 
de VS vanaf de avond voor zijn 
verkiezing in november 1960 tot 
en met de rampzalige middag in 
Dallas, 22 november 1963. (Don
derdag 5 juli om 21 u. 40 op 
Ned.-1) 
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Nee, onze keurige tafelmanieren waarop we zo 

trots gaan, stammen beslist niet uit een ver of nabij 
verleden. Neem bij voorbeeld die verjaardagsparty 
van Herodes Antipas, de landsheer van Jezus. 
Tijdens het maal krijgt Herodes'stiefdochter Salome 
het hoofd van Johannes de Doper voorgeschoteld, 
als beloning voor haar verleidelijke sluierdans. Dat 
zijn toch geen manieren. 

MAAR ja, ook in onze 
bloedeigen middel
eeuwen ging het er al 

niet beter aan toe. Herinnert u 
zich de slotverzen van het aan
grijpende „Lied van Heer Hale
wijn"? „Er werd gehouden een 
groot banket, En het hoofd werd 
op de tafel gezet" Flink zo. 

Genoeg barbaarsheid nu. 
.Weet u waarom er op zovele 
renaissanceschilderijen die een 
feestelijk gastmaal voorstellen, 
telkens kleine hondjes of poezen 
rondlopen? Die mochten niet al
leen de botjes afknabbelen die 
men onder tafel smeet, maar ze 
dienden eigenlijk om de van het 
gulzig toetasten vettig geworden 
handen aan af te vegen. De 
diertjes likten zich dan met ge
noegen weer schoon. 

Het servet kwam pas In de 
vijftiende eeuw in de mode. 

Maar hoe? Toen gebruikte men 
in de Lage Landen twee tafella-
kens tegelijk. 

Er was het tafellaken dat de 
tafel bedekte. Vervolgens plooi
de men om de tafel een tweede 
laken, doorgaans van in schitte
rende patronen geweven da
mast. Men noemde het „longiè-
re" en het diende om de handen 
en de mond aan af te vegen. Het 
was dus een immens servet 
voor kollektief gebruik. 

Het individuele servet kwam 
pas in het begin van de zestien
de eeuw in voege, aan het Fran
se hof. Maar het zou nog enkele 
eeuwen duren voor het bij de 
burgerij en de toentertijdse res
taurants ingeburgerd raakte. 

En zeggen dat we nu gebukt 
gaan onder die gruwel van 
papieren wegwerpservetjes. 

Het moest ervan komen, een „algemeen kultureel 
tijdschrift" met in de redaktieraad en redaktie uitslui
tend vrouwen, liefst tweeëndertig. Het driemaande
lijks blad heet „Handen" en in het editoriaal van het 
eerste nummer worden aan dit lichaamsdeel dat altijd 
in tweevoud voorkomt, ontroerende bespiegelingen 
gewijd. 

IN de bijlage van dit eerste 
nummer lezen we „Handen 
werd, zoals blijkt uit de sa

menstelling van de redaktie en 
de redaktieraad, opgericht door 
vrouwen en staat open voor 
iedere gezindheid. Naar alle kan
ten werd om medewerking ver
zocht en vriendelijk, zoniet en-
toesiast verkregen. Een vluchti
ge blik op de inhoudstafel toont 
dit duidelijk aan." En verder „Het 
is onze bedoeling via een af
doende zelfkritiek echte kwaliteit 
te bieden". 

In de redaktie vinden we op 
enkele uitzonderingen na dan 
ook de hele kopgroep van vrou
welijk, schrijvend Vlaanderen. 

En het eerste nummer, 64 

Gebed van de Ho l 
d ings : In G o d we 
Trusts . 

Johan Anthierens 

bladzijden, is inderdaad van een 
te waarderen veelzijdigheid en 
kwaliteit. Normaal dat het opent 
met vier, overigens prachtige 
sonnetten van Christine D'haen. 
Een ander prijzenswaardig punt, 
het vrouwelijk zelfbewustzijn 
komt zelfzeker aan bod, maar er 
wordt niet aan onverholen femi
nisme gedaan. Integendeel zelfs, 
er wordt ruimschoots plaats in
geruimd voor mannelijke mede
werking. En dit gebeurt duidelijk 
uit gastvrijheid en niet uit een 
tekort aan kopij. 

Het nemen van een jaarabon
nement valt dan ook aan te 
bevelen. Zo'n abonnement is 
trouwens niet eens duur: 500 
frank, voor vier nummers dus, te 
storten op postrekening 
00-0113143-41. 

Eventuele inzendingen kun
nen gestuurd worden naar het 
adres van de administratie: 
Oranje/De Eenhoorn, Rijksweg 
90, 8799 Sint-Baafs-Vijve (Wiels-
beke). 

De Franse ciderfabrikanten voeren een zeer han
dige reklame. Ze doen alsof Normandië dé onbe
twistbare bakermat is van de cider en dat zij dus het 
monopolie van de naam cider bezitten... en dat alle 
andere ciders gewoon namaak zijn! 

DE Akademie voor de 
Streekgebonden Gas
tronomie, een genoot

schap dat zich bezig houdt met 
de studie van spijs en drank in 
onze gewesten, weet al voldoen
de over de ciderfabrikatie in de 
Zuidelijke Nederlanden en in het 
Land van Overmaas, om de visie 
van de Franse ciderfabrikanten 
met een kritisch oog te bekijken. 

Vandaar dat de Akademie 
Jacques Collen opdracht gaf — 
mede op basis van de dokumen-
tatie door de leden van de Aka
demie ter beschikking gesteld — 
het ciderprobleem grondig te on
derzoeken. Het resultaat daar
van is de studie: „Cider in ons 
traditioneel eetpatroon — een 
inheems produkt", en werd zo
pas door de Akademie uitge
geven. 

De auteur noteerde dat de 
oudste vermelding van ciderpro-
duktie in de Maasgouw terug
gaat tot de 9de eeuw, terwijl de 
Fransen tot 1180 moeten wach
ten om bij hen de ciderproduktie 
schriftelijk bevestigd te zien. 

Jacques Collen heeft in zijn 
ciderstudie nog méér gedaan: hij 
maakte de historiek van de ci
der- en fruitwijnproduktie in onze 
gewesten met een speciaal oog 
voor de diverse appelsoorten, 
voor de teloorgang van de cider
fabrikatie... maar meteen wijst hij 
op de mogelijkheid van de cider 
wanneer men die appelwijn niet 
meer zal beschouwen als een 

vervangingsmiddel voor cham
pagne, maar als een eigen, 
streekgebonden drank met heel 
wat gastronomische mogelijkhe
den. 

Kortom, het is een studie ge
worden die zich tot een ruim 
publiek richt. 

„Cider in ons traditioneel eet
patroon - een inheems produkt". 
— 110 biz. — vormt nr. 3 van de 

2de jaargang van „Mededelin
gen en Verzamelde Opstellen", 
het driemaandelijks tijdschrift 
van de Akademie voor de 
Streekgebonden Gastronomie. 

Door storting van 250 fr. op 
rekeningnr. 410-0613801-08 van 
de A.S.G., Antwerpen, wordt de 
studie toegezonden. 

Wie echter 300 fr. betaalt is 
meteen lezend lid van de Akade
mie en ontvangt automatisch de 
4 nummers van de 2de jaargang, 
inclusief de vermelde cider
studie. 

Als voorproef tot het echte 
ciderdrinken kan dit lang ver
wachte werk wel volstaan... 

m 
Huwelijkszekerheid is 
een 
geen 
ring 

fabeltje. Je kan 
levensverzeke-

afsluiten betref-
fende je gevoelsleven. 

Mireille Cottenjé 

Turtur 

Van Rompuy die naer Straetsburgh wou 
daer sit nu eensaem in de I(ou: 
't verlies is althoos voor de duyven, 
de valclien deelen sich de Iduyven. 

^M&ehpeLsit 
38 juiste inzendingen voor de 

opgave van „Meespelen (37)". Wij 
zochten inderdaad de edelvrouwe 
Isabella van Portugal, echtgenote 
van Filips de Goede. Topwerver Jan 
van Dooren wijst er ons echter 
(terecht) op dat er een onnauwkeu
righeid in onze opgave stak. Filips 
de Goede was inderdaad reeds 
tweemaal zijn echtgenote verloren, 
maar dit betekende niet dat hij 
„kinderloos dreigde te blijven". Bij 
zijn wettelijke dames was dit zo, 
maar daarbuiten had hij minstens 
17 gekende bastaard-zonen en 
-dochters! De meest befaamde was 
de latere ridder van het Gulden 
Vlies, Antoon van Bourgondië, ook 
wel „de Grote Bastaard" genoemd. 
Verder nog een paar zonen die het 
tof bisschop brachten-

Uit de korrekte inzendingen werd 
het echtpaar Magda Vande Velde-
Gilbert De Becker uit de Vlijtstraat 
2 te /160 Brussel getoverd. 

Maar hieronder volgt opnieuw 

een puzzel. Uw oplossing stuurt u 
naar „WW, (Meespelen 39), Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. Vóór 
9 juli a.u.b. Misschien bent u straks 
de gelukkige winnaar. 

DE dame die wij zoeken 
studeerde na de Eerste 
Wereldoorlog aan de 

pas opgerichte Katolieke Hoge
school voor Vrouwen in Antwer
pen. Door haar leraar, dr. Jules 
Persijn, leerde zij in 1920 haar la
tere echtgenoot kennen, die 
toen evenwel in de gevangenis 
zat wegens zijn aktivistische 
praktijken. Zij huwde hem in 
1922, maar amper drie jaar later 
overleed hij, 44 jaar jong. 

Zijzelf kwam tot de Vlaamse 
Beweging via de meisjesbewe
ging, waarvan zij in haar geboor
teplaats een afdeling stichtte La
ter werd zij leidster van de gouw 
Antwerpen. Na haar huwelijk 
hielp zij haar man bij diens publi-

katies, om. over de Vlaamse 
strijd in Ierse bladen en bij verta
lingen van werken i.v.m. de Ierse 
vrijheidsstrijd. 

In 1924 publiceerde zijzelf een 
geschiedenis van de Katholieke 
Vlaamsche Meisjesbeweging. 
Twee maanden na de dood van 
haar echtgenoot volgde zij trou
wens Julia Putman op als voor
zitter van de Katholieke Vlaam
sche Landsbond voor Meisjes. 
Zij bleef dit tot 1944. Tevens was 
zij hoofdredaktrice van Gudrun, 
het bewegingsblad. 

Na de bevrijding in '44 werd zij 
voor enkele maanden geïnter
neerd; maar zonder proces weer 
vrijgelaten. 

De vrouw die wij zoeken zag 
de beweging als middel tot natio
nale opvoeding. Zij benep zich 
op de erfenis van het aktivisme. 
Zij beschouwde „Groot-Neder
land" als het einddoel van het 
streven. Zij onderging sterke in
vloed van Cynel Verschaeve, 
Robrecht de Smet, en vooral van 
pater Stracke en Wies Moens. 
Zij beoogde eveneens de onaf
hankelijkheid van de beweging 
tegenover de politieke partijen. 

Bij haar tachtigste verjaardag 
werd zij gehuldigd als „onze 
landvrouwe". 
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Leuke uitstap na de bedevaart 

Alveringem... 
butterblomme 
van de Westhoek 

gemeenteraad beurtsgewijs 
doorgingen in de verschillende 
herbergen van de goegemeente, 
zoals thans nog het geval is met 
de openbare verkopingen Hoe 
dan ook, de dorpsherberg had 
vroeger beslist een funktie van 
lokaal voor openbare bijeenkom
sten Zulks indachtig, heeft men 
in het „Openluchtmuseum" dan 
ook geopteerd voor een ge
meentehuis-herberg Vandaar 
ook de naam „'t Oud Wethuys" 
Op de voute of hogekamer 
wordt dan ook de eigenlijke 
raadszaal ondergebracht in de 
daartoe specifiek voorziene kas
ten knjgen de oude wetboeken 
van weleer een passende berg
plaats 

De gelagzaal zelf wordt be-
meubeld met een stokoud her-
bergtoogje uit de penode van 
vóór de Eerste Wereldoorlog 
Kleine herbergtafels, ronde tafel, 
stoelen met strooien zittingen in 
vlechtwerk, houten zitbanken, 
oude prentlijsten, kaders, aan
kondigingen, alsook herberg- en 
volksspelen zullen het geheel 
het kenmerkende uitzicht geven 
van de vroegere dorpsherberg 
Ook de oude Leuvense stoof en 
de spuwbak, gevuld met zand, 
ontbreken met 

Zondag 1 juli zullen wij opnieuw met vele duizen
den de IJzerbedevaart mee-beleven. Na afloop rijden 
de meesten met onmiddellijk huiswaarts 

Waarom met eens het dorpje Alveringem bezoe
ken ? Je kunt er het museum en het graf van priester-
dichter Verschaeve bezoeken, je kunt een tentoon
stelling in Oeren gaan bezichtigen of een wandeling 
maken langsheen het „Verschaevepad". Of het open
luchtmuseum van Izenberge. 

IN het ambachtsdorp van het 
Regionaal Buitenmuseum 
„Bachten de Kupe" te Izen

berge is men thans volop bezig 
met de afwerking van een 
indrukwekkend gemeentehuis-
herberg Het betreft de rekon-
struktie naar een bestaand mo
del van een hoevehuis uit de 
18de eeuw, dat gelegen is in de 
gemeente Alveringem 

De gelagzaal wordt ingericht 
op het gelijkvloers en in de ge
welfde kelder De welvingskon-
strukties in die kelder namen 
heel wat tijd in beslag, doch 
bezorgen door hun verzorgde 
afwerking een apart cachet aan 
dit keldergedeelte Men zou zich 
er in de brouwerskelder van 
Vader Abt zelf wanen 

Herberg én 
raadszaal 

Vroeger was het de gewoon
te dat het gemeentehuis van een 
klem dorp het onderdeel vormde 
van de belangrijkste herberg uit 
de gemeente Publieke zaken 
werden in een openbare gele
genheid besproken Vermits die 
heftige besprekingen de vele ke
len dorstig maakten, lag het dan 
ook voor de hand dat de vroede 
gemeentevaderen hun gemeen
teraadszitting vestigden in een 
herberg, gekend voor de kwali
teit van haar dranken en bedie
ning Hieruit blijkt meteen de 
grote wijsheid van onze voorva
deren Immers, waar de echt
genotes van de hedendaagse 
gemeenteraadsleden vooral be
ducht zijn voor de onvermijdelij
ke na-vergadenngen in de her
bergen gelegen rond het ge
meentehuis, werd vroeger het 
nuttige meteen aan het aangena
me gepaard en werd de raads
zaal opgevat als het verlengstuk 
van de gelagzaal Naast — ver
moedelijk — een vroeger uur 
van thuiskomst voor de raadsle
den, had dit ook als rechtstreeks 
gevolg dat de bevolking zelf, 
wachtend in de gelagzaal, zeer 
goed voorgelicht werd omtrent 
de evoluties in de raadszaal bij 

monde van de waard, telkens hij 
een nieuwe reeks konsumpties 
had besteld in de raadszaal 

, / t Oud Wethuys" 

Deze gang van zaken kan als 
schoolvoorbeeld doorgaan voor 
wat men thans „rechtstreekse 
demokratie" noemt 

Het kwam vroeger trouwens 
ook voor dat de zittingen van de 

Het openluchtmuseum is een puike realizatie van VU-gezinde beleidsverantwoordelijken Op de toto 
bemerkt u de VU-volksvertegenwoordiger van het arrondissement, Julien Desseyn en VU-schepen Mare 

Wackenier 

Een poppenhuis heb ik nooit gehad Dat komt wel
licht omdat ik geen zus heb, maar wel twee oudere 
broers Met hen ging ik ravotten in bos en veld 't Ja, 
ik was echt een .halve jongen' Deugnieterijen was 
ons geliefkoosd spel Ik ben geboren in het uiterst 
noordoostelijk punt van Vlaams-Brabant Ver van 
het stadsgewoel ver van de dorpskom ook 

Mijn ouders stammen allebei utt een landbouwers
gezin Van hen kreeg ik de liefde voor de natuur 
mee zonder dat ik ook maar een ogenblik .anders 
moest gaan leven' Met mijn broers en andere 
jongens trokken we geregeld op karpervangst in het 
kanaal Rupel-Brussel We gingen ook vaak zwem
men in de ., Willebroekse vaart' Het was een verbo
den en overigens gevaarlijke bedoening Mijn broers 
zwommen soms onder de aken door 

Kikkers opblazen, het hoorde ook bij de grote leu
te Ik heb jaren achter de jongens gelopen 

Maar thuis en vooral op de school, was het dan 

weer telkens „devoot" zijn Lief en vooral ingetogen 
meisje spelen Tot zelfs jaren na mijn plechtige 
kommunie heb ik op herhaalde vraag die bescheiden 
pose aangenomen 

God man, die plechtige kommunie en andere 
plechtigheden waarbij ik ten tonele werd gevoerd 
waren schouwspelen waarbij mijn trouwdag een 
klein broertje was 

Vanaf mijn twaalfde liep ik middelbare school bij 
de nonnen" in Kapelle-op-den-Bos Het werd vrij 

spoedig een ontsnappingsroute naar de Vlaamse 
Conscienceklub in Brussel In de Egmont, hét treflo-
kaal van de Vlaamse jongeren In '67 werd ik gevierd 
als duizendste lid van de klub Gust was een van de 
jongelui die mij daar in hun ban hielden Hij is er de 
oorzaak van dat ik nu dertig mondjes moet voldoen 
een man, twee kinderen en zevenentwintig konijnen 
De „nonnen" moesten het vooraf geweten hebben 

Maar. er is in mij bovenop ook nog militantenbloed, 
ondanks de gestrenge apolitieke opvoeding, begin
nen vloeien 

Enkele jaren geleden begon ik intens mee te doen 
aan de abonnementenslag voor ..WIJ" Ik wierf een 
pak nieuwe abonnementen dat alleen overtroffen 
werd door de hoop strijk die te wachten lag. zodat 
het experiment van straatloper het jaar nadien 
jammer genoeg met voor herhaling vatbaar bleek 

Maar, net zoals bij vissen is abonnementenwer
ving voor mij duidelijk gewoonweg een kwestie van 
.willen" Het spijt mij niet maar ik vraag er de nonnen 
vergiffenis voor. dat ik mij nimmer heb kunnen 
houden aan het gebod om stil te blijven zitten 

Nu ..WIJ" dertig jaar viert, hoop ik dat de topwer-
vers. die deze week andermaal bijeenkomen, spoe
dig het gezelschap krijgen van nieuwe rebelse jonge 
krachten Mijn „verschijnen" in de WIJ-jeugdalbum 
streelt meer mijn ijdelheid dan mocht het een 
coverfoto zijn in . Time' of ..Story" 

De kommunikant op de foto Is Mia De Prins 
[° 1948) Zi j verzorgt mede de VU-leden- en WIJ-
abonnementenadministratie. 

^ n ^ l . M ' | i i ' ^ W i i ^ W i ü W . u i j j i w 

De uitbating van de herberg 
staat volledig in funktie van de 
werking van het museum het 
gaat dus wel degelijk om een 
museumherberg en niet zomaar 
om een gezellig café' Er wordt 
een selekte groep van West-
vlaamse kwaliteitsbieren uitge
kozen, die aan haalbare prijzen 

Alveringem 
Is een samen-tv 

^^m t ^ J voeging van 9 
^r^ I i ^ ^ dorpen, onge-
I fl I veer 8.002 ha. 
^ ^ ^ F Een ongerept 

landschap in 
het hart van Veurne-Ambacht 

Wie informatie wenst over het 
museum of over andere beziens
waardigheden van de Butterblom
me neemt kontakt op met de Dienst 
voor Toerisme Deze dienst werkte 
zelfs een mooi arrangement uit, mét 
maaltijden aan verschillende prij
zen. Bel gerust, met onze groeten, 
naar de Alvermgemse toerisme-
dienst: 058-28.81.57. 

worden aangeboden aan de mu
seumbezoekers Dezen kunnen 
zodoende op een aangename 
wijze verpozen na hun bezoek 
Men kan er ook de boterham
men uit eigen knapzak opeten 
Op verzoek kunnen boterham
men met kaas of hesp worden 
verkregen „uit de goeie, ouwe 
tijd" Tevens is het gemeente
huis-herberg zo gebouwd dat 
het open plein van het ambach
tendorp een mooie aanblik 
vormt vanuit de gelijkvloerse ge
lagzaal 
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Wordt Guy Thijs„afgelost"? 

R( • • Duivels 
terug met 
een paar 
„buizen" 

De Rode Duivels zijn terug thuis. Tweemaal na 
elkaar doorstoten tot in de ultieme faze van het 
Europees landenkampioenschap bleek onmogelijk. 
Joegoslavië vloeren kon nog wel Frankrijk en Dene
marken wegzetten was te veel gevraagd. 

HET verraste ons niet. We 
bezitten nu eenmaal 
geen wonderploeg en 

zelfs in hun beste momenten 
moesten onze internationalen 
het 'onveranderlijk hebben van 
een stug georganizeerde verde
diging en bijna geperfektioneerd 
countervoetbal. 

Dikke buis 
Een voetbalgeloof waarmee 

okkasioneel suksessen kunnen 
worden geboekt maar dat nog 
nooit blijvende triomfen waar
borgde. Vandaar dat nu een stap 
moest worden teruggezet wat 
op zichzelf ook al weer geen 
schande is. 

Toch heeft het jongste EK 
ogen geopend. Sommige Rode 
Duivels kwamen immers met 
„een dikke buis" uit Frankrijk 
terug. Enkelen ervoeren dat zij 
misschien wel te beperkt zijn in 
willen en/of kunnen om in het in
ternationale topvoetbal te wor
den erkend. 

Pijnlijk was de afgang van 
's lands duurste voetballer aller 
tijden, Erwin Vandenbergh. Niet 
zozeer omdat hij in de beslissen
de wedstrijd „de" kans liet liggen 
om België naar de halve finales 
te knallen. Al mag van een gelau-
werde.prijsschutter toch worden 

Eindelijk! Ene Vanderaerden 
heeft de nationale titel binnen. Hij 
moest daarvoor wel zijn ploeg
maat en konkurrent Eddy Plan-

ckaert „verslaan"... (foto Marien) 

verwacht dat hij in de moeilijkste 
omstandigheden de balans in het 
voordeel van zijn ploeg doet 
overhellen. Wel omdat hij in het 
spelverloop al te nadrukkelijk af
wezig bleef. Het vermoeden dat 
Erwin kracht en karakter te kort 
komt om onder grote druk ma
ximaal te renderen werd in Nan
tes en Straatsburg nog meer 
gevoed. Het is bovendien een 
geheim onder insiders dat An-
derlecht zich gezworen heeft 
nooit nog al zijn spaargeld in één 
paar voetbalbenen te stoppen. 
Al wil men, zo wordt gefluisterd, 
in het Astridpark nog even ge
duld uitoefenen. Maar dan toch 
niet lang meer. 

Ook Waiter De Greef werd op 
zijn werkelijke waarde gewikt, 
gewogen en... te licht bevonden. 
Een uitstekende klubspeler, dat 
wel. Maar in een ontredderde 
verdediging kan hij noch rust 
noch organizatie brengen. En dat 
was het wat Guy Thijs precies 
had verhoopt.. 

Michel Dewolf verging het 
amper beter. De kleine Waal van 
AA Gent zweette water en 
bloed. Maar hij kon ten minste 
nog zijn gebrek aan internationa
le ervaring als verontschuldiging 
inroepen. En René Vander-
eycken? Intriest wat die allemaal 
opvoerde. Een voetbalvlegel van 
de eerste orde en dan drukken 
we het nog beleefd uit. Zijn 
optreden was karakteristiek 
voor een oudere speler die zijn 
verblijf aan de top nog even 
probeert te rekken. Met alle mid
delen. Geoorloofde en andere 
dus. Het zal ons niet verwonde
ren wanneer in september blijkt 
dat René zichzelf in de voorbije 
weken een slechte dienst be
wees. Wij vrezen dat de refs 
hem nu dubbel goed zullen in het 
oog houden. Dat zou trouwens 
wenselijk zijn want er bestaan nu 
eenmaal grenzen... 

Wat dan wel goed was? Nico 
Claesen van het failliete Seraing 
heeft klasse en karakter. Het zou 
zonde zijn indien hij uit onze 
kompetitie moest verdwijnen. En 
Scifo is absolute topklasse. Maar 
nog te jong om al een ploeg te 
dragen. Hij moet nog groeien, 
z jn talent moet zich nog ontwik
kelen. Pas over een paar jaar zal 
men weten tot waar zijn moge
lijkheden precies reiken. 

Ook Lei Clijsters bracht de 
bevestiging van zijn veelzijdig-

De finale van het Europese voetbaltreffen ging pas woensdagavond door Het was dan ook gissen naar de 
uitslag, ook al gingen volgens kenners de meeste kansen naar de Fransen. Als afscheid aan dit gebeuren 
een vredevol treffen tussen Franse en Portugese supporters. Op het veld ging het er soms harder aan toe... 

(foto UPI) 

heid. Dat hij destijds door Club 
Brugge als „onbruikbaar" werd 
afgevoerd en pas nu nationale 
erkenning krijgt stemt tot naden
ken. Of de beste stuurlui dan 
misschien toch aan wal staan? 

• II „Aflossing 
Overigens kon in de coulissen 

ook worden vernomen dat men 
in alle stilte de „aflossing" van 
Guy Thijs voorbereidt. Men fluis
tert dat hij op het einde van het 
volgende voetbalseizoen Paul 
Van Himst als assistent naast 
zich krijgt. Een galante manier 

voor Anderlecht om haar „top-
trainer" te laten afvloeien... We 
hebben inderdaad nog niet alles 
meegemaakt. Maar waarover 
zouden we ons nog verwonde
ren nu we voor het eerst in onze 
voetbalgeschiedenis een „top-
klub in wording" bij opbod moe
ten likwideren. Om de vele 
schuldeisers tenminste nog ge
deeltelijk te vergoeden.. Jaren
lang heeft de bond Seraing laten 
pronken met andermans veren 
Het IS een schande op zichzelf 
en zelfs nog in de jongste weken 
bleef ZIJ afzijdig toekijken. Zo
lang de bondstaksen maar be

taald werden. Wat de heren met 
belette onder mekaar op de da
tum van het faillissement te 
spekuleren. Wij vragen ons ove
rigens af of de bond de transfer
markt opnieuw zal openen wan
neer de „vervanger" van Seraing 
zal zijn aangeduid. Want laten 
we elkaar niet misverstaan: ook 
nu weer zijn de spelers de dupe. 
Waar kunnen of mogen zij naar
toe en aan welke voorwaarden? 
Welke inspraak zullen zij uitein
delijk zelf nog hebben? De bond 
IS inderdaad een vereniging van 
klubs en van mets anders De 
spelers zijn „het materiaal". 

Pfaff en Ceulemans: 
CVP-effekten 

Jarenlang werd stilzwijgend aangenomen dat top
sporters niet bepaald voor moeders slimsten moch
ten worden versleten. Het uitstallen van ongewone 
fysieke kapaciteiten werd maar al te graag aangezien 
als een kompensatie voor beperkte denkkracht, voor 
gelimiteerd intellekt 

PAS sinds korte tijd is men 
die mening geleidelijk 
gaan herzien. Sportlui 

gingen zich almaar beter, vlotter 
uitdrukken. Zij manifesteerden 
een eigen persoonlijkheid. Zij ga
ven blijken van zelfstandig han
delen en denken. 

Smoelwerk 
Maar enkele zwaluwen maken 

de lente niet. Zondagavond wer
den wij gedwongen naar Jean-
Marie Pfaff en Jan Ceulemans te 
kijken. Twee topvoetballers, daar 
niet van Maar zeker geen wijze 
knapen. Zoniet zouden zij zich in 
de voorbije weken niet hebben 
laten misbruiken door de gesle
pen smoelentrekkers van de 
CVP-EVP. Toen Jean-Marie zijn 
opwachting maakte op de CVP-
verkiezingsmeeting te Gent 
schonken wij daar geen aan
dacht aan. 

Maar dat een vent als Jan 

Ceulemans zich op zijn beurt 
politiek zou laten misbruiken, 
hadden we met gedacht. De 
„ziel" van Club Brugge en de 
nationale ploeg moest, gewild of 
ongewild, de plaat op met Bert 
Croux, het Limburgse CVP-EVP-
effekt „Sukses, Jan en Bert! 
Europa '84: Europese voetbal
kampioenschappen en Europe
se verkiezingen. Twee uitdagin
gen van formaat Alleen met 
doorzetters kunnen wij Vlamin
gen, ze aan Bert Croux en Jan 
Ceulemans wensen elkaar suk
ses." 

Adembenemend, niet? Bert, 

die zelfs op de foto zijn tater niet 
even kan dicht houden, was er 
helemaal voor naar de Heizel 
afgezakt. 

Vreemde vogel 
We weten natuurlijk met of 

Ceulemans wel wist wat er alle
maal te gebeuren stond toen die 
vreemde vogel uit Alken op de 
grasmat s neerstreek maar van 
rijkelijk betaalde voetbalprofs 
mag toch verondersteld worden 
dat ZIJ eerst denken en daarna 
handelen. 

Overigens, was het omdat zij 
hun lot even aan elkaar wilden 
binden dat beiden op het Euro
pese toneel flink op hun donder 
kregen? De verbale en andere 
inspanningen ten spijt? In de 
toekomst dus effen nadenken, 
Caje. Ook al omdat de geschie
denis van je klub nu met bepaald 
met CVP-inkt werd geschreven. 
Of wist je dat misschien niet? En 
het zijn per slot van rekening die 
mensen die je vorstelijk betalen... 
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Lambert Jageneau, het grote dichtershart 

Voorzitter 
Vlaams-nationale 
auteurs overleden 

Lambert Jageneau is overleden. Zondagmorgen, 
24 juni. Achtenvijftig jaar Hartinfarkt met dodelijke 
afloop. Dat zijn de brutale feiten, 's Vrijdags hadden 
wij nog een lang telefoongesprek en wij spraken af 
dat hij in de loop van de week — donderdags — bij 
mij op bezoek zou komen. Nu ga ik naar hem toe, 
diezelfde donderdag. 

ER is rouw in ons hart om dit 
plotse tragische heen
gaan. Want achter het 

soms excentriek-aandoende van 
woord en gebaar klopte een 
groot-menselijk hart- het hart 
van een dichter wiens verzen, 
gepolijst als glanzend zilver, 
schitterden door de rijkdom van 
zijn taal 

Het hart van iemand die je 
direkt zijn vertrouwen en gene
genheid schonk als hij in je ook 
een hart, een menselijkheid, een 
zin voor het schone en edele 
vermoedde, als je op dezelfde 
„golflengte" kon afstemmen. In 
de korte tijdsspanne dat wij el
kaar kenden, hebben wij dit aan
gevoeld. En achter de superlatie
ven die hij soms gebruikte, kon 
men de oprechtheid van zijn 
waardering of afkeur aanvoelen. 
Eens dat hij je zijn vriendschap 
aanbood, was die ook totaal 

Cervantes... 
In 1965 verscheen de poëzie

bundel „Antimaterie". Daarop 
volgden „Robijnlicht" (1965) en 
„Pest over Vlaanderen" (1968). 
Na een lange periode van poë
tisch zwijgen kwam in 1980 „Het 

boegbeeld van Aquamarijn" uit, 
een bibliofiele uitgave met lito's 
van Frank-lvo van Damme Zes 
maand later volgde „Carmina 
Equestra" met lito's van Arno 
Breker, gekalligrafeerd door 
Joke van den Brandt. Naast 
dichtbundels publiceerde deze 
expert van internationaal for
maat over Oosterse kunst: 
Blanc de Chine en Porcelein der 
laatste Zonen des Hemels. 

In 1982 verscheen een essay 
over Gerrit Achterberg, O, gij die 
ik had omgebracht (Soethoudt & 
Co, tweede druk 1983) en vorige 
jaar publiceerde Jageneau Ver
rezen verzen, een erudiete 
bloemlezing met al te vaak ver
geten gedichten, kalligrafisch uit
geschreven door Joke van den 
Brandt (Soethoudt & Co) Hij 
was druk bezig de uitgave van 
zijn Verzamelde gedichten voor 
te bereiden. Tijdens ons ge
sprek vertelde hij dat hij juist de 
laatste hand gelegd had aan een 
spel over Cervantes, waarvan 
versies in het Nederlands, het 
Frans en het Spaans zouden 
verschijnen en dat zou opge
voerd worden op de Europalia in 
Madrid. 

Lambert Jageneau was een 
overtuigd Vlaams-nationalist en 
voorzitter van de Vereniging van 
Vlaams-nationale auteurs, na de 
officiële Vereniging van Vlaamse 
Letterkundigen ( V V D de groot
ste schrijversvereniging in 
Vlaanderen. Wij zullen hem 
missen! 

Aan Joke en de familie bieden 
wij de uitdrukking aan van onze 
oprechte gevoelens van mede
leven... 

Jos Vinks 

'':"'-X'!M 

Lambert Jageneau: ...achter een waas en achter werkelijkheid.. 

Terug naar de muzikale bron 

Mallemunt '84 
wordt muzikaler 

Gisteren begon voor de dertiende keer in het cen
trum van de hoofdstad „Mallemunt". Het aanvankelij
ke opzet van dit spektakel was tweeledig: animatie 
brengen tijdens de lunchpauze, en de Vlaamse 
pendelaars na de werkuren even in de stad houden 
om er de Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstad nog 
maar eens te beklemtonen. 

j E jongste jaren werd Mal
lemunt internationaler, 
niet iedereen kon deze 

verbreding waarderen. Dan 

mvnn nvimmmvpmia 

Van 30 juni tot en met 26 augustus heeft in het Baljuwhuis, provinciaal trefcentrum, te Galmaarden in 
Vlaams-Brabant een tentoonstelling plaats van houten muziekinstrumenten. Op werkdagen van 10 tot 
17 uur, op zater-, zon- en feestdagen van 14 tot 18 uur, de inkom is gratis en iedereen is er welkomi 

maar terug. Het weerkeren naar 
de muzikale bronnen heeft hier
bij een handje geholpen, en sluit 
aan bij de Sfinks- en andere 
festivals die volksmuziek en folk 
als leidraad nemen. Ook teater 
(waarbij het Kaaiteaterfestival 
een grote stimulans was) kwam 
er steeds meer in al haar 
vormen. Ook dit jaar komen 
straatteater naast slapstick, pop-
fjenspel en andere klowneske 
uitingen weer ruim aan bod. 

Luchtige waaier 
Van twaalf tot twee kan' je 

's middags terecht op het Malle 
Muntplein voor een muzikaal' 
programma en 's avonds van 19 
tot 22 u. komen ZOWBI het tango
programma van het Mosallini-trio 
als het Jazira-orkest, of nog Jo 
Lemaire en de Flemish All Stars 
aan bod. Om straatlawaai te ver
mijden kan men vanaf 21 u. tel
kens naar de Ancienne Belgique, 
waar de acht Mallemuntdagen 
(dus niet op zaterdag 30 juni en 
zondag 1 juli) een avondpro
gramma vol muziek, video, volks
muziek en een afsluitend Malle-
muntbal (op vrijdag 6 juli, inkom 
200 fr.) zijn voorzien. Pas be
kend IS dat die laatste vrijdag
avond niemand minder dan de 
revelatie Jason en de Scorchers 
met hun frisse countrygetinte 
gitarenrock ambiance komen 
brengen De groep Ondeka-Za, 

15 Japanse trommelaars trom
melen de achtdaagse op het 
Muntplein uit In vergelijking met 
het wat eenvormig programma 
van vorig jaar is het dit keer 
weer iets luchtiger van aard en 
breder van waaier en komen ook 
de Vlaamse artiesten meer aan 
bod. Wat met Vlaamse centen 
ook maar normaal is! 

Afspraak dus op het Munt
plein, dat je met de bus en 
centrum-metrolijn vindt achter 
de hoek van het Brouckéreplein. 
Met de trein stap je best af te 
Brussel-Centraal. 

Mallemunt is, behalve de drie 
speciale avonden in de AB totaal 
gratis mee te maken. Dit dank zij 
de dynamische ploeg van de 
Beursschouwburg die kon reke
nen op de steun van het NCC, 
het ministerie van Nederlandse 
Kuituur, de Anc. Belgique en tal 
van mandatarissen uit het hele 
Vlaamse land. Sergius 

Tiende nationale 
poëziewedstrijd 
voor de jeugd 

Op initiatief van de Rederij
kerskamer „De Gezellen van de 
Heilige Michiel" gevestigd te 
Brugge, wordt voor de tiende 
maal de tweejaarlijkse poëzie
wedstrijd voor de jeugd georga-
nizeerd. 

Alle jongeren tussen 16 en 25 
jaar kunnen deelnemen. 
Sekretariaat Nationale Poëzie
wedstrijd voor de Jeugd, p.a. de 
h. André Savaete, Kranenburg 
12, 8200 Brugge 2. 

Uiterste datum voor inzen
ding: 15 september 1984. 

Prijzen: drie geldprijzen van 
5.000 fr., 3.000 fr. en 2.000 fr. 
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Het VU-partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het partijbestuur van 25 juni 1984 deed algemeen voorzitter 

Vic Anciaux volgende mededelingen aan de pers. 

De Volksunie stelt vast dat de 
Europese verkiezingscampagne, 
waarin allerlei hooggestemde Euro
pese vooruitzichten werden voorop
gesteld, belangrijke gebeurtenissen 
heeft verdonkermaand Vermits 
deze feiten de Vlaamse mensen 
rechtstreeks treffen en bepalend zip 
voor de toekomst van ons volk, wil ik 
ze even in herinnering brengen 

Inleveringen 
Vooreerst is er de inleveringspoli-

tiek van de regering die deze dagen 
hard toeslaat Door de prijsstijging is 
de spilindex overschreden De eer
ste 2 %-inlevering wordt toegepast 
en treft alle werknemers De werkge
vers zijn hiermee bovendien mets 
gebaat, want zij dienen de 2 % 
loonsverhoging met bijhorende para~ 
fiskale lasten wél te betalen, echter 
met aan hun personeel, maar aan de 
staat Ook de zelfstandigen worden 
deze dagen getroffen door de op
vordering van een solidariteitsbijdra
ge 

De Vlamingen kunnen deze inle
vering gerust „Cockenll-bijdragen" 
noemen, vermits ze volledig ver
dwijnt in de staatscadeau aan dit ene 
Waalse staalbedrijf Hierdoor daalt 
echter de Vlaamse koopkracht en 

zet het verarmingsproces zich voort 
Gelijktijdig bereiken ons de bench-
ten dat al deze inleveringen geen 
resultaat opleveren voor de Rijksfi
nanciën, vermits er nu reeds gespro
ken wordt van 50 a 70 miljard nieuwe 
besparingen in 1985 BOVEN OP de 
inleveringen van het huidig zoge
naamd „spaarplan" van de regering 

Bovendien wijst de Volksunie 
erop dat het overheidsingrijpen on
dertussen nog toeneemt in plaats 
van te verminderen, door het opdrij
ven van de administratieve verplich
tingen en het opleggen van boetes 
Er IS bijgevolg in tegenstelling met de 
liberale beloften geen afslanking van 
de staat te bespeuren Wel integen
deel 

Neo-unitair 
Als klap op de vuurpijl is de Belgi

sche regering-Martens zeer aktief 
om het beleid meer en meer te 
centralizeren en neo-unitair te rich
ten Slechts drie voorbeelden ter 
illustratie 

Ten eerste worden de bevoegd
heden van de gewesten uitgehold op 
het vlak van het industrieel beleid 
Ook tegen de zin van de syndikaten 
in Vlaanderen wordt de Vlaamse 

Regering gehinderd bij het uitvoeren 
van een specifiek Vlaams beleid in
zake de industriële vernieuwing 

Ten tweede strekken de maatre
gelen van minister Maystadt ertoe 
de kredieten van wetenschappelijk 
onderzoek meer en meer unitair te 
bepalen 

En ten derde wordt de Vlaamse 
gemeenschap op het internationaal 
vlak belet zelfstandig op te treden, 
zelfs op kultureel gebied Minister 
Tindemans heeft geëist zelf de verte
genwoordiger te zijn op de kulturele 
konferentie van de EEG-raad' 

In het licht van al deze gebeurte
nissen bezweert de Volksunie eer
ste minister Martens af te stappen 
van de beleidskeuze van de regering 
om de zgn communautaire proble
men in de koelkast te schuiven De 
Volksunie kan met aanvaarden dat er 
opnieuw besparingen zouden gelegd 
worden op de rug van de Vlaamse 
burger Indien de regering resoluut 
werk zou maken van een ruime 
federalizering, dan kan er minstens 
100 miljard bespaard worden zonder 
extra-inleveringen 

De Volksunie onderstreept dat er 
voldoende gezonde krachten aan
wezig zijn in Vlaanderen ten einde in 
een meer autonome Vlaamse staat 
meerdere kansen te bieden om de 
werklozen werk te bezorgen 

Nu zaterdag en zondag te Diksmuide 

VOVO-Barbecue wordt 
groot Vlaams volksfeest 

Tijdens het weekeinde van zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 
organizeert VOVO (wat staat voor Vereniging Ontspanning Volks-
ontwikkeling Oostende) voor de derde maal een grandioze 
barbecue. Plaats van dit grote gebeuren tijdens het IJzerbedevaart-
weekeinde is het oud-VTf-gebouw, Ijzerlaan 1 te Diksmuide. 

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 Francis Allacker die 
tjeschouwd wordt als de woordvoer
der van de Frans-Vlamingen, de 
voorzitter van Radio Uylenspiegel 
Cde Vlamsche radio van de Frans-
Vlamingen) terwijl ook senator Wal
ter Luyten zal handelen over de 
opnchting van de Parti Fédéraliste 
Flamand Later op de avond zal de 
Brusselse bard Jef Eibers zorgen 
voor een vurig optreden Uiteraard 
zal er mogelijkheid zijn tot het dnn-
ken van een verfnssende pint, kan 
men smullen van heerlijke kip aan 
't spit of het houden bij een groen-
tenrijke koude schotel Zoals elk jaar 
wordt er opnieuw een daverende 
verbroedenngs-samenzang georga-
nizeerd, dit als afsluiting van deze 
grote Vlaamse avond 

De Vlaamse 
strijdgebieden 

Zondag 1 juli (aanstonds na de 
IJzerbedevaart) kan men opnieuw 
op de VOVO-Barbecue terecht voor 
kip aan 't spit een koude schotel of 
een verfnssend drankje Tijdens die
zelfde zondagnamiddag zullen tal 
van Vlaamse mandatarissen open
hartige gesprekken voeren vanop 
het podium Zullen zeker aanwezig 
zijn VIC Anciaux, Jaak Vandemeule-
broucke en Willy Kuijpers Het tema 
van zondagnamiddag 1 juli wordt 
„Voeren en de andere Vlaamse 
stnjdgebieden" Over het „Voerense 
egeltje" zal de Voerense voorman 
Guido Sweron uitgebreid (en 
boeiend) handelen 

Slaapgelegenheid 
Wie het hele weekeinde mee wil 

maken, kan op zaterdagavond blij

ven overnachten in het oud-VTI-ge-
bouw van Diksmuide (wel slaapzak 
meebrengen!) 

Alle pnjzen werden zo demokra-
tisch mogelijk gehouden voor een 
koude schotel betaalt men 75 fr, 
voor kip aan 't spit 150 fr, voor een 
frisdrank 25 fr, voor een k)elegd 
broodje 25 f r 

Wil je meer inlichtingen of kom je 
met een hele groep mensen naar de 
VOVO-barbecue' Je kunt steeds 
terecht op de kantoren van VOVO 
Peter Benoitstraat 58 te Oostende of 
tel 059-508480 

Dinsdag 10 juli te Kortrijk 

Tweede nationaal 
Guldensporen-zangfeest 

Het 2de nationaal Guldensporen-
zangfeest in de Stadsschouwburg te 
Kortrijk gaat door op 10 juli 1984 om 
20 u 30 Medewerking wordt ver
leend door De Vaganten, Raf Lesa-
ge, Hilde Velghe, de jeugdharmonie 
Crescendo, showgroep De Kornet, 
de Animo-Fanfare Kortrijk, Twiggy, 
ex-preses KVHV-Antwerpen en het 
jazz-ballet Polyhymnia Katelijne Van-
daele dirigeert de massazang en 
Werner Vandenberghe verzorgt de 
dia-montage De bindteksten zijn op
nieuw van Karel Roose 

Toegangskaarten 200 fr (voor
verkoop 160 fr) Lagere-school-kin-
deren (vergezeld van hun ouders) 
120 fr Leden van jeugdbewegingen 
(txjvenste balkons) 100 fr 

Het tweede Nationaal Guldenspo
ren-zangfeest draagt de leuze 
,Vlaanderens jeugd is Vlaanderens 
waarborg" 

Toegangskaarten in voorverkoop 
liggen ter beschikking bij Toeristi
sche Dienst, Stadhuis, Kortnjk, VTB-
VAB Stationsstraat 1, Kortrijk, Jan 
Deweer, Burg Gillonlaan 111, Kort
rijk (056-21 8752), Bertennest, Sint-
Jonsstraat 31, Kortrijk, Giel Seynae-
ve, Kortrijksestraat 183 Heule, Karel 
Roose, Guide Gezellelaan 49, Heule 
(056-355088) Drukkenj Verschae-
te, Meensesteenweg 316, Bissegem, 
Herman Roeland-Zonnekein, Kloos
terstraat 60, Marke, Lode Corne, 
Lauwestraat 37, Aalbeke, Drukkenj 
Duprez, Bellegemsestraat 33, Belle-
gem 

BRUSSEL 
VERWACHT U 

op waterdag 22 september 
voor de 

BRUSSEL-
DAG" 

tw 
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Naar liet hart van Euskadi 

„Kennismaken met 
Baskenland" 

Nog twee weken scheiden ons 
van de vertrekdatum van onze reis 
naar Baskenland 

Hoog tijd dus om wat meer bijzon
derheden te verstrekken Via een 
aantal Baskische vnenden hebben 
we rond alle onderdelen van de 
Baskische samenleving toch een 
spreker kunnen vinden Van elk der 
nationalistische partijen zal iemand 
komen om zijn partij voor te stellen 
Partido Nationalista Vasco, Hem Ba
tasuna en Euskadiko Ezkerra Daar
naast zal Joseman Aguirre of Jokin 
Apalategui ons door een neutrale bnl 
de huidige politieke situatie uiteen
zetten 

We zullen ook kontakt hebben 
met een aantal aktiekomitees het 
komitee „pro amnistia", en het komi-
tee dat zich verzet tegen de bouw 
van de kerncentrale in Lemoiz Ook 
zullen we kontakt hebben met een 
groep advokaten die ons wat meer 
uitleg zullen verschaffen rond de 
achtergrond van het ZEN-plan en de 
antiterronstenwet 

Op ekonomisch gebied is er m 
Baskenland nogal wat georgani-
zeerd met een systeem van coöpe
ratieven Als internationaal bekend 
model zal zeker de coöperatieve van 
Mondragon, met enkele tienduizen
den werknemers, een bank, allerhan
de fabrieken, enz met op het pro
gramma ontbreken Daarnaast zullen 
we ook kennis maken met een klein
schalige landbouwcooperatieve 

Ook het onderwijs zullen we van 
nabij bekijken We brengen e^n be
zoek aan de zomeruniversiteit van 
Iruna (Pamplona) Ook hier zullen we 
weer een meer kleinschalig projekt 
bekijken een soort wijkraadwerking 
die zich ook bezighouden met de 
organizatie van een ikastola 

Walter Luyten zal een inleiding 
geve i rond de eeuwenoude ge
schiedenis van Baskenland 

Op gebied van ontspanning en 
toerisme zullen we de voornaamste 
steden bezoeken en nog een aantal 
andere toenstische attrakties waar
bij zeker de paellafeesten met zullen 
ontbreken Voor diegenen die in laat
ste instantie nog willen inschrijven, 
zijn er nog enkele plaatsen vrij Liefst 
wel de beschikking hebben over een 
wagen 

Als je nog meewil laat je dit liefst 
schnftelijk weten aan Winfned Van-
gramberen, Liersesteenweg 228, 
2510 Mortsel Ten laatste op 1 juli 
schrijf je dan ook 15 000 fr over op 
rekening 001-1398280-04 van Euro-
reizen Nationale Minderheden met 
vermelding „Baskenland 1984" 

Op 7 juli wellicht zal er reeds een 
bijeenkomst zijn met de ingeschre
ven deelnemers om met mekaar 
kennis te maken de laatste prakti
sche afspraken te maken, en verder 
zullen we ook nog een videomonta
ge en een diareeks kunnen bekijken 

Winfried Vangramberen 

28 JUNI 1984 
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Guldensporen met W. Kuijpers te Wommelgem 
Voor de eerste keer sinds jaren 

zal de Wommelgemse 11 -julivienng 
doorgaan in zaal Keizershof in de 
Dasstraat te Wommelgem 

Door de steeds stijgende belang
stelling van onze zangavond, is het 
vertrouwde lokaal Den Klauwaert 
veel te klein gevî orden Vandaar dat 
onze afdeling dit jaar deze gulden-
sporenviering zal laten doorgaan in 
de grote feestzaal Keizershof. 

Dit feestelijk gebeuren zal opge
luisterd worden door het koper

ensemble van Jos Dhouwer, bijge
staan door enkele zangkoren 

Bovendien zal ons nieuw Euro
pees parlementslid Willy Kuijpers, 
deze avond nog meer luister bijzet
ten door zijn aanwezigheid. 

We zijn er stellig van overtuigd dat 
dit gebeuren ook u aanspreekt, en 
nodigen dan ook u allen uit op deze 
feestelijke avond. 

Afspraak op 7 juli in zaal Keizers
hof te Wommelgem om 20 u. 

MAGAZINE 

Het rapport 
van Coens 

Daniël Coens is nu al meer dan twee schooljaren 
lang minister van Onderwijs in Vlaanderen. 

De komst van een CVP'er op die stoel werd met veel 
wantrouwen tegemoet gezien, en aan kritiek heeft 
het hem niet ontbroken. Knack sprak met Coens, 

en reikt hem zijn rapport uit. 

Bovendien 

CVP: De wanhoop van Eric Van Rompuy 
Bedrijf: De Colruyt-faktor 

Iran: Gesprek met een ayatollah op de vlucht 
Enquête: Wat denken j onge Amerikanen vandaag ? 

Reportage : De biënale van Venetië. 

In Knack Weekend: 
10 fietstochten door Vlaanderen 

De nieuwe misdaadfilm 
Prins Phihp en de natuurbescherming 

Vlaanderen tennist ergonomisch. 

knack 
M.\C,AZIN1-

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

ANTWERPEN 
JUNI 
28 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Uitstap naar Doel-Lille, bezoek aan 

Poldermuseum en vesting. Vertrek met eigen wagen om 13 u., 
Kerkplein, Zwijndrecht, Org Rust-Roest. 

29 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Voetbalwedstrijd VU-afdelings-
bestuur-OLSIJO Burcht Aftrap om 20 u. Terrein SK Were-Di, 
Richard Orientstraat, Zwijndrecht 

29 EDEGEM: Barbecue-avond in „Dne Eiken" vanaf 20 u. 30.175 fr. 
Inschnjven in lokaal of Hilda Van Noten 440.32.72, of Julia Engelen 
457.11.51. 

JULI 

11 
11 
11 

11 

11 

EDEGEM: IJzerbedevaart met bus, pnjs 250 fr. Inl. en inschr. in 
lokaal Drie Eiken ofwel Fons Delbaen 440.32.16. 
SCHOTEN: Met FVV, 11 juli-komitee en VU naar IJzert)edevaart 
Samenkomst 7 u. H. Hartkerk (Deuzeld) of 7 u. 15 Marktplein 
(Schoten Centrum). Terug rond 21 u. 30. Prijs 250 fr. Reservatie 
op het sekretariaat 
HEIST: Deelneming aan de Heistse Braderie, met reuze ballon
wedstrijd en dit op 29 en 30 juni, 1 juli 1984. Er zijn grote prijzen te 
winnen en er is voor elk kind een gratis snoepje voorzien. Prijs: 30 
fr./ballon. 
HEIST: Georganizeerde deelneming aan de IJzerbedevaart 
vertrek om 7 u. op Parking Unie, Bergstraat Prijs: 200 fr. per 
persoon, 100 fr. per kind (toegangsprijs voor de weide niet inbe
grepen). Thuiskomst voorzien rond 17 u. 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: Per autocar naar IJzerbedevaart 
Middagmaal te Alveringem. Daarna bezoek aan leper. Vertrek om 
7 u. 30 aan het Vlaams Huis, Polderstraat Zwijndrecht Inschr. en 
ml. aldaar. 
SCHOTEN: 11-juliviering in zaal Forum om 20 u. Met WUI Ferdy 
en als feestredenaar Noèl De Cramer uit Komen. Prijs 150 fr. 
Kaarten op het sekretariaat Fortbaan 34. 
WOMMELGEM: Guldensporenviering in zaal Keizershof om 
20 u Gastspreker Willy Kuijpers. Inkom 50 fr. 
MEERHOUT: Viering 15 jaar VU in Meerhout en Guldensporen-
barbecue. 
HERENTALS: VU-Guldensporenviering in de „Boskanten". Gast
spreker VU-voorzitter Vic Anciaux. 
WESTERLO: Autokaravaan n.av. 11-juliviering. 
WESTERLO: Barbecue in kantine van Jan Thys, org. VUJO. 
ARENDONK: Verzorgen van radio-uitzending op radio Eagle op 
103,8 MHz rond tema 11 juli Org. VU. 
EDEGEM: Eetmaal van het Vlaams Verbond van Gepensioneer
den om 14 u in lokaal Drie Eiken. 
EDEGEM: Gezellig samenzijn in Drie Eiken om 20 u., uitbating 
door VNSE. 

„Bezoek de Kempen" te Mol 
In samenwerking met de verschil

lende Molse Vlaamse verenigingen 
IS men er in geslaagd dit jaar een 
Vlaamse veertiendaagse te organi-
zeren in deze gemeente. 

Deze feestelijkheden nemen een 
aanvang op 1 juli en worden afgeslo
ten op 13 juli e.k. 

In het kader van deze veertien
daagse wordt aan alle verenigingen 
uit Vlaanderen de gelegenheid gebo
den onder begeleiding de gemeente 

Mol te bezoeken. Zo kan men er o.a 
terecht in het Jacob Smitsmuseum, 
het Torenmuseum, de abdij van Pos
tel, de beiaard, het provinciaal do
mein Zilvermeer, ea. 

Het bezoek is zowel mogelijk voor 
halve als voor gehele dagen. U krijgt 
dan ook de gelegenheid om maaltij
den te verbruiken tegen demokrati-
sche prijzen. 

Voor méér inlichtingen kan U 
steeds terecht op het volgende tele
foonnummer 014-3128.95. 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

. TV-EKSPRES weet alles over tv. 

LIMBURG 
JULI 

RIEMST: Guldensporenvienng met Willy Kuijpers vanaf 20 u in 
Hove Malpertuus. Herderen. Inkom 80 fr. 
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VU-afdeling bracht wagen aan het rollen 

„Foyer Remy" naar 
Wijgmaalse vzw voor... 1 fr.? 

Reeds s i n d s een aanta l j a ren i j ve r t de V o l k s u n i e a f d e l i n g W i j g -
maal v o o r het b e h o u d van de „Foye r Remy" aan de p r i v a a t w e g te 
W i j g m a a l Na b i jna 2 jaar o n d e r h a n d e l e n o v e r k o n d i t i e s en p r i j s met 
de heer d ' A n d r i m o n t , b e h e e r d e r van de Remy- fab r i eken en a ls d u s 
dan ig e igenaar van de Foyer , bes l i s t e deze nu o m het e i g e n d o m s 
rech t van de Foyer o v e r te d ragen aan een v e r e n i g i n g z o n d e r 
w i n s t g e v e n d d o e l — o p te r i ch ten met ge ïn te ressee rde W i j g m a a l s e 
v e r e n i g i n g e n — en d i t v o o r de s i m b o l i s c h e s o m v a n _ 1 f r ' 

De 58 voor sociaal kulturele vere
nigingen van Wijgmaal zouden dan 
via deze vzw de Foyer kunnen op
knappen en een gepaste infrastruk-
tuur voor hun aktiviteiten ter be
schikking hebben in dit kultureel ont 
moetingscentrum 

De Foyer wordt sinds de samen
voeging met Leuven (1976) door de 
stad gehuurd van de fabneken Remy 
en verder doorverhuurd aan een 
aantal Wijgmaalse verenigingen De 
burgemeester liet tijdens een vroe
gere gemeenteraadszitting op een in 
die zin door de VU-fraktie gestelde 
vraag reeds verstaan dat men na de 
oplevenng van het nu in aanbouw 
zijnde — 60 miljoen kostende — 
Imeria-complex niet langer de Foyer 
zou afhuren van Remy 

Onder de slachtoffers vooral 
Wijgmaalse kulturele verenigingen 
maar het grote slachtoffer wordt 
alleszins het jeugdhuis Impuls dat 
met zijn 150 leden op straat komt te 
staan en dit na 7 jaar van hard 
werken aan het eigen lokaal 

Vele interesses 
Nochtans was burgemeester Van 

sina — aanwezig op de vienng van 
het 5-jang bestaan van de jeugdklub 
— vol lof over het gepresteerde 
werk en beloofde zelfs financiële 
tegemoetkoming van stadswege 
voor de gedane en nog uit te voeren 
verbetennswerken 

Wat betreft de interesse voor de 
Foyer blijkt er ook belangstelling van 
buiten Leuven te bestaan Zowel de 
BRT als het Mechels Miniatuur 
Teater (MMT) betoonden reeds inte
resse 

Een BRT ploeg kwam het komplex 
reeds aan een onderzoek onderwer
pen met het oog op een mogelijk ge
bruik vanaf begin 1985 voor minder 
grote maar vooral jeugdprogram
ma s Studio s 3 4 en 5 dienen volle
dig henngencht en dus niet beschik
baar voor studiowerk 

Direkteur Manu Verreth van het 
MMT bleek na het eerste onderhoud 
geïnteresseerd op dezelfde termijn 
en overwoog zelfs met het gans 
MMT-jaarprogramma in de Foyer uit 
te pakken Een bezoek van deze 
mensen is voor de komende weken 

Na de likwidatie van de Remy-
fabneken te Wijgmaal hadden de 
eigenaars graag de Foyer van de 
hand willen doen Het bedrag schom
melde destijds rond de 7 a 8 miljoen, 

een pnjs die niettegenstaande hij 
een paar keer fors naar beneden 
ging steeds te hoog bleef voor de 
stad 

De afwijzing lijkt nogal eigenaardig 
als men weet dat de stad ondertus 
sen zelf met de bouw begonnen is 
met wat een polyvalent sport kultu
reel ontspannings en ontmoetings 
centrum moet worden Dat dit alle
maal op een boogscheut zegge 200 
meter van de Foyer rechtgezet 
wordt kan de lieve belastingbetaler 
tot nadenken stemmen Het oor
spronkelijk ontwerp van 150 miljoen 
werd ondertussen teruggeschroefd 
tot ± 60 miljoen Alleen al met de in
trest van het kiedrag voorzien voor 
de bouw van het Imena-komplex kon 
men de Foyer opknappen 

De fabneken-Remy die geen ge
hoor vonden bij het stadsbestuur en 
de daaruit voor de hand liggende 
konklusie trok dat er met de stad 
geen zaken te doen waren en blijk
baar het Wijgmaals initiatief genegen 
was bood Foyer Remy aan de vzw 
aan voor de simbolisch gekende 
som Men verzocht de initiatiefne
mers wel om een vergadering te 
willen beleggen met de stad en de 
Wijgmaalse verenigingen om aldaar 
tot de overdracht over te gaan 

Loopjongens? 
Hoe dan ook helemaal rond is de 

zaak nog met Dezelfde afvaardiging 
had onlangs een onderhoud met 
burgemeester Vansina die met de 
minste financiële inbreng van stads
wege aan dergelijk projekt wou 
doen HIJ wenste met te onderhande
len met wat hij noemde De loop
jongens van Remy " Diezelfde loop
jongens waren dan wel weer goed 
om de h d Andnmont te verzoeken 
zelf met de stad kontakt op te 
nemen 

Burgemeester Vansina beloofde 
wel geen stokken in de wielen te zul 
len steken van de vzw indien deze 
de Foyer in t)eheer zou nemen en uit 
baten Financiële inbreng voor het 
mee helpen opknappen van het ge
bouw kon er gezien de financiële 
toestand van de stad Leuven met 
van af De problemen zullen nu men 
reeds zover staat dan ook vooral uit 
die hoek gaan komen Een gebouw 
zoals de Foyer herstellen kost geld 
Hiervoor dient dan ook eerst een 
kostervbaten studie gemaakt te wor
den vooraleer definitief van start te 
gaan 

De VU-afdeling van Wijgmaal nam 

ook de b t Lucas-architektenschool 
uit Schaarbeek onder de arm en 
onder impuls van de h Jan Apers 
werd reeds begonnen met opzoe 
kingswerk naar de sociale en archi 
tekturale achtergrond van dit merk 
waardige gebouw Onder zijn impuls 
zagen een brochure en een begelei 
dende diareeks reeds het licht 

De brochure betekent de aanzet 
voor een voor volgend jaar gepland 
eindwerk Dit zal een ontwerp voor 
hennnchting van de Foyer voorzien 
op gebied van binnenruimte sanitair 
akoestiek belichting e d met het oog 
op het hennrichten van de Foyer zal 
het laatste jaar architektuur voor de 
duur van het projekt hienn zijn intrek 
nemen 

Konkurrent ' 

De vooralsnog afwijzende hou 
ding van de stad is begnjpelijk Leu 
ven ziet met lede ogen een konkur-
rent opdagen voor de eigen polyva 
lente zaal Maar konkurrentie zal er 
hoe dan ook zijn de verenigingen 
vinden het Imena-komplex te sport-
gencht door vorm en infrastruktuur 
kleedkamers en stortbaden En hoe 
gaat die akoestiek z i j n ' Een dergelijk 
huwelijk tussen sport en kuituur is 
dan ook met bekend 

De Wijgmaalse verenigingen we
ten momenteel letterlijk met welke 
kant uit te gaan Dat komt omdat de 
stad enerzijds wil weten wie en 
welke vereniging in het Imeria-kom 
plex wil (om zogezegd het komende 
seizoen vast te leggen) en ander 
zijds dezelfde verenigingen in onwe
tendheid laat wat betreft de huurprij
zen die volgens schepen van kul 
tuur mevr Vanhove in herziening ( J 
zijn en men nog ma^r wat geduld 
moet oefenen 

De Volksunieafdeling nam nu het 
besluit het ganse dossier over te 
dragen aan het Wijgmaals kultureel 
komitee daar dit overkoepelend or 
gaan meer verenigingen kan berei 
ken om tot de oprichting van een 
vzw te komen Dat het Wijgmaals 
kultureel komitee dit weet te waarde
ren bleek uit het feit dat onlangs tot 
opnchting van een werkgroep beslo
ten werd die de verdere mogelijkhe
den aangaande de oprichting van 
een vzw zal onderzoeken 

De wijze woorden van burge
meester Vansina indachtig die hij 
onlangs uitsprak naar aanleiding van 
de uitreiking van het fiere Margnetju-
weel in Leuven dat motivatie een 
t>etere pnkkel is dan onbeperkte 
overtieidssteun — wat een krappe 
stadskas als argument natuurlijk 
goed van pas komt — mag mets het 
Wijgmaals verenigingsleven nog 
weierhouden deze kulturele uitda
ging aan te gaan 

Valere Oversteyns 
vz. VU Wijgmaal 

BRABANT 
JULI 
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TERVUREN Samen met bus naar IJzerbedevaart vertrek om 
8 u aan Marktplein Na de plechtigheid trekt men door het West 
Vlaamse land naar het Fransvlaamse stadje Belle Met gids 
langsheen de historische monumenten Tegen avond avondmaal 
op de Rode Berg Aldaar vertrek terug naar Tervuren rond 21 u 
Nadere ml Gie Colin Kwartellaan 35 Tervuren 02 767 7722 
MACHELEN-DIEGEM Naar IJzerbedevaart met autocar Ver 
trek uit Diegem (kerk) om 7 u vertrek uit Machelen (Nova) om 
7 u 15 Na de plechtigheid naar zee' Deelneming in de kosten 
200 fr kinderen tot 16 j lOOfr 
JETTE Guldensporenfeest van de Vlaamse Bond van Gepensio 
neerden om 14 u 30 in het St Pieterskollege te Jette 
LIEDEKERKE Gepensioneerdenfeest van VU Liedekerke om 
14 u 30 in Sportschuur Daatmet (te bereiken langs Houtmarkt 
straaO Vanaf 18 u barbecuefeest ingencht door de Vlaamse 
Kring Pajottenland muzikaal opgevrolijkt door t Klem 
Muziekske 
MACHELEN Guldensporenviermg met als gastspreker Vic 
Anciaux Begin om 20 u op het Decockplem te Diegem 
BRUSSEL 11 julivienng VI Soc Kulturele Knng Broekseele op 
de Oude Graanmarkt Van 12 tot 24 u gnilfestijn Om 22 u De 
zingende senator volksdans volksmuziek en samenzang 

De voorzijde van de Remy-foyer (dok st Lukasarchief) 

Guldensporen-
viering te Lennik 

Te Lennik gaat op 6 juli een Gul 
densporenviermg door 

Alle deelnemende groeperingen 
komen samen met hun vaandels op 
het Marktplein om 19 u 30 

Na een kleine optocht door de 
kom van de gemeente volgt er op 
het Marktplein een demonstratie 
door de KLJ-gilden uit Sint-Kwin 
tens- en Sint Martens-Lennik Daar 
na trekken alle deelnemers in stoet 
voorafgegaan door het trommel
korps van de Chiro en de koninklijke 
harmonie Sint Cecilia uit Sint-Kwm-
tens-Lenmk naar het sport en ont 
moetingscentrum waar een feestzit 
ting plaatsgrijpt met ondermeer het 
optreden van het Sint Kwintuskoor 
uit Lennik samenzang met begelei
ding van A Timperman optreden 
van het koperensemble Bacchus 
deklamatie door leerlingen van de 
muziekschool gastspreker is kamer 
lid Daan Vervaet met als onderwerp 
heropleving van de Vlaamse Bewe

ging na 1830 

Gezien we m een Benoitjaar zijn 
zal de muziek en samenzang zoveel 
mogelijk aangepast worden 

Deze Guldensporenvienng is een 
orgamzatie van het 11 juli komitee 
onder de auspiciën van de Gemeen
telijke Raad voor Kuituur en Kulture
le Vnje Tijdsbesteding m samenwer 
king met het gemeentebestuur 

Feestelijke 
barbecue 
in Liedekerke 

De jaarlijkse barbecue van de 
Vlaamse Kring Pajottenland is stilaan 
uitgegroeid tot een traditie waar 
telkens halsreikend wordt naar uitge
keken 

Op zaterdag 7 juli e k worden de 
vuren aangestoken voor de vijfde 
uitgave Vanaf 18 uur worden er 
opnieuw fijne gnilgerechten aange 
boden en met gastronomische saus 
jes overgoten 

Dit jaar wordt er echter een bij 
zonder feestelijk tintje aan gegeven 
Immers de plaatselijke VU afdeling 
bestaat precies 25 jaar en dit zilveren 
jubileum wil men op passende wijze 
vieren Daarom zal de stemming mu 
zikaal verzekerd worden door de 
opgewekte klanken van t Klem Mu 

ziekske een aparte fanfare met 
een al te bescheiden naam Stem 
ming verzekerd dus En iedereen is 
welkom 

Zoals telkenjare wordt dit barbe
cuefeest voorafgegaan door het 
(even traditionele) gepensioneer 
denfeest in dezelfde zaal maar dan 
vanaf 14u 30 

Deze beide feestelijkheden gaan 
door in Sportschuur Daatmet (gele
gen tussen het zwembad en de 
rijksschaatsbaan) te bereiken vanaf 
de Houtmarktstraat 

Voor het overige regionale 
nieuws uit de provincie 
Brabant zie biz 22! 

Te koop 
Een prachtig gelegen bouw
grond 
Op 20 km van Antwerpen 
25 km van Brussel (E 10 op 
2 km) 3 km van Mechelen 
Deel van kasteelpark Am-
broos, Hofstade Vi)verlaan 
36 Langsheen Barebeek Rij
ke boomstand Innjpoort 
Afsluiting 
Groot 1400 m2 Breed aan 
de straat 17 50m 
Inl A VanUssel 015-613817 

(Adv 105) 

Een moedige 
Wemmelaar 

Een inwoner van de gemeente 
Wemmei kreeg een tweetalige aan 
maning en een tweetalig betalings 
formulier om de belasting op het 
huisvuil te betalen 

De Nederlandstalige inwoner van 
Wemmei liet het hierbij met zitten en 
diende een klacht m bij de vice-
gouverneur die de klacht gegrond 
verklaarde Hij vroeg een eentalig 
formulier toe te sturen aan de klacht
indiener doch de gemeenteontvan 
ger van de gemeente Wemmei ging 
hier met op m hij kreeg wel hennne-
nngsschnjven Een laatste waarschu
wing voor de gerechtelijke vervol
ging om binnen de twee maanden 
een eentalig formulier ter betaling 
van het huisvuil toe te sturen' Aldus 
geschiedde 

Zo ziet men dat wanneer er sank 
ties achter een taaiovertreding zitten 
men er wel gevolg aan geeft 

(RVX) 

M E U B E L E N ««DE KEIZER^ 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 

VAN HET GOED 
ZITMEUBEL 

Openingsuren: Di., woe., vrij, v»n 13 tot i t u . ; 
Do., zkt. van 10 t«t l>u. 30 
Zonilac v»n 14 tot I t u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5i2.22.22 
Staf K i e s e k o m s (op slechts is km van Brussel-centrum) 
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Gentse raad 
4 dagen in de rode cijfers 

De hele week , z a t e r d a g i n b e g r e p e n , d u u r d e de G e n t s e g e m e e n t e 
raad o m een g e w o n e d a g o r d e en een b e g r o t i n g s d e b a t af te w e r k e n 
D e b e g r o t i n g w e r d u i t e i nde l i j k g e s t e m d , z i j het dan da t de raad n o g 
d r i e a v o n d e n zal b i j e e n k o m e n o m bepaa lde b e l e i d s p u n t e n nader te 
b e k i j k e n . 

De gewone gemeenteraad nam 
reeds twee avonden in beslag om 
een 60-tal punten en vijf interpellaties 
te bespreken Een eerste belangrijk 
punt was nog enkele zaken regelen 
van de begroting '83 Begroting alom 
dus' De fakultatieve uitgaven '83 
waren door de hogere overheid niet 
goedgekeurd Het betreft vooral sub
sidies aan kulturele, sport- en jeugd
verenigingen die het dus zonder geld 
moeten stellen voor de werking 
1983 De bedoeling is wel de vereni
gingen in '84 iets meer te geven om 
dit verlies een beetje goed te maken 
Diverse raadsleden hadden daar hun 
bedenkingen bij en konden zich niet 
akkoord verklaren met het overslaan 
van een jaar subsidie De SP diende 
enkele amendementen in om de toe
stand te herstellen, hienn gesteund 
door V U en Agaiev, maar tever
geefs Aimé Verpaele (VU) wou 
weten hoe het staat met het gebouw 
„De Porre" dat moet dienen om het 
museum voor Industriële Archeolo
gie te huisvesten Hij vreesde dat er 
met genoeg onderhoud zal gebeuren 
aan de stukken die er zijn opgesla
gen Er zijn nochtans geïnteresseer
den die belangloos en kosteloos wil
len helpen voor de instandhouding 
van dit patnmonium Van Ooteghem 
(VU) vroeg zich af of in het gebouw 
geen klubhuisje voor bejaarden kon 
worden ingericht Schepen Bauwens 
dacht wel dat dit kon Ook het 
voorstel van Verpaele zou worden 
onderzocht 

Energie 
Energiebespanng is een begrip 

dat ook in de stad Gent is doorge
drongen Het kollege wenste enkele 
bestekken te laten goedkeuren voor 
projekten in de St -Pietersabdij en in 
het stadhuis Het betreft hier een 
door de EEG gefinancierd projekt 
dat echter slechts gedeeltelijk wordt 
uitgevoerd Nazicht van het dossier 
doet een vermoeden ontstaan dat 
het werk per se aan een bepaalde fir
ma bij onderhandse opdracht zou 
worden gegund Schepen Akkerman 
wou van dergelijk gesjoemel niet 
worden beschuldigd en trok het punt 
van de dagorde terug 

De stad Gent wenst deel te ne
men aan de Havengemeenschap 
Gent Deze vereniging heeft tot doel 
allen die reëel belang hebben in het 
havengebeuren op een zo ruim mo
gelijke basis te vertegenwoordigen 
Daarnaast wil de vereniging ook de 
promotie van de Gentse haven ver
zekeren Enkele raadsleden vrees
den dat de beraadslagingsbevoegd-
heid van de gemeenteraad naar 
deze nieuwe havengemeenschap 
zou verschuiven Schepen Vereecke 
kon de laadsleden echter geruststel
len Het IS geenszins de bedoeling 
macht over te dragen maar wel om 
de kracht te vergroten en de last die 
op de stad drukt te verminderen 

Met het oog op het verwezenlij
ken van het saneringsplan dient de 
stad Gent ook besparingsmaatrege
len te nemen inzake personeel Een 
van die maatregelen is het betaald 
overwerk te vervangen door over-

Gezocht: 

dia's - 8 april '84 
Voor het groot plakkersfeest van 

het arrondissement Gent-Eekio op 
6 juli m zaal Roeland zoeken wij 
mensen die op 8 april in het Kuipke 
te Gent dia's maakten van de vie
ring 30 jaar VU, om te kopieren (de 
dia's natuurlijk) Wi l schrifteli jk ver
witt igen sekretariaat VU, Benne-
steeg 2, 9000 Gent of telefonisch 
ma-do-vrij 13-19 u 091-237098 
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werk met evenwaardige supplemen
taire inhaalrust Verpaele (VU) kon 
zich met het princiep akkoord verkla
ren, maar vreesde dat de dienstver
lening er zwaar zou onder lijden Hij 
had berekend dat men zo over 200 
man minder zou beschikken Hij ge
loofde met dat de stad nu over 200 
personeelsleden te veel beschikt De 
maatregel geldt bovendien met voor 
brandweer en jaolitie, wat onrecht
vaardig is voor de overige perso
neelsleden Ook de EGW moet on
der deze maatregel vallen Hier wor
den aan sommige topmensen nog 
premies toegekend die hoog kunnen 
oplopen Ook hier dient ingeleverd 
De Smet (SP) was met de tussen
komst van Verpaele (VU) principieel 
akkoord maar meende dat de bedra
gen aan besparingen veel te hoog 
waren geraamd Wat zeggen trou
wens de vakbonden over het voor
stel ' ' 

Volgens schepen Kerckhove was 
in de syndikale kommissie iedereen 
akkoord Om de dienstverlening te 
verzekeren zullen de werkzaamhe
den worden herverdeeld Er is zeker 
op dit ogenblik geen personeel te 
veel Wa l de EGW betreft zal een on
derzoek worden ingesteld Een aan
passing van het personeelsstatuut 
aan het statuut van het rijksperso
neel wordt met overwogen 

Belastingen 
Aan de gemeenteraad werden 

nog een aantal belastingsverhogin
gen ter goedkeuring voorgelegd op 
garagepoorten, boxen en parkeerge-
legenheden, op het ophalen van huis
vuil 

Waterloos (VU) had vooral op het 
eerste reglement zeer grondige kn-
tiek, vooral omdat ondanks alle kies-
beloften er toch nieuwe belastingen 
worden ingevoerd 

Ook Temmerman (SP) had veel 
kntiek en betwijfelt zelfs of deze 
belasting wettelijk is Van Ooteghem 
(VU) legde de link naar het aspekt 
urbanisatie Wie een garage heeft 
moet belasting betalen, wie er geen 
heeft moet boete betalen wat zullen 
de gevolgen zijn voor het stads
bee ld ' De diskussie over de huisvuil
belasting werd voor de zoveelste 
maal overgedaan Voor 1984 zijn er 
geen sociale taneven mogelijk, om
dat deze als fakultatieve uitgaven 
zullen worden aangerekend Deze 
stelling werd door Temmerman fel 
aangevochten en de twee opposan
ten sloegen elkaar met ministeriele 
en provinciale omzendbneven om de 
oren Waterloos (VU) wees erop dat 
de oorzaak van de hele diskussie het 
door het vorig kollege veroorzaakte 
deficit IS Uiteindelijk werd door het 
kollege beloofd dat als de sociale 
tarieven met als fakultatieve uitgaven 
worden gerekend, er een ammende-
ment op dit belastingsreglement zal 
worden ingediend Als besluit van 
deze zitting werd ook nog de ener
gienota besproken Fraktieleider De 
Roo (VU) vond er wel al wat verbe
tering in maar wil het geheel nog we
tenschappelijker en vraagt een eva
luatie van de doorgevoerde energie
besparende maatregelen 

Begroting 
De gemeenteraad besteedde ten 

slotte vier dagen aan de bespreking 
van de begroting 1984 De gewone 
ontvangsten van deze begroting be
dragen 13 8 miljard, de gewone uitga
ven 176 miljard Dit betekent een 
deficit van bijna 3,8 miljard waarvan 
1 4 miljard tekort op het eigen dienst
jaar en 2,3 op de vorige dienstjaren 
Op de buitengewone dienst zijn net-
to-investenngen ingeschreven ten 
bedrage van 400 miljoen 

Voor de fraktieleiders van de ver
schillende partijen was dit uiteraard 
een geschikte gelegenheid om zich 

over het beleid van het kollege uit te 
spreken 

Schepen De Clercq gaf eerst een 
overzicht van de inhoud van de 
begroting en van de wijze waarop ze 
IS samengesteld De begroting 
steunt vooral op volgende elemen
ten saneren van de stadsfinancien, 
het saneringsplan, waar mogelijk het 
profijtbeginsel, aktualizatie van de 
fiskaliteit besparing in de werkings
kosten, inkrimpen van de buitenge
wone uitgaven en dus van de schuld 

De ontvangsten van de begroting 
vertoont een toename van 1,5 mil
jard Dit IS vooral een gevolg van de 
aanpassing van bestaande tarieven 
voor allerlei dienstverlening, de ver
hoging van de personenbelasting 
van 6 % naar 7 %, een uitzonderlijke 
toelage van de gemeenten en een 
stijging van de winst van elektnci-
teits- en gasbedrijf en teledistributie 
De voornaamste faktoren in de uit
gaven zijn personeel, werkingskos
ten en in hoofdzaak de toename van 
de schuld De fakultatieve uitgaven 
voor 1983 worden uiteindelijk voor 
een bedrag van 123,6 miljoen gere
geld onder de rubnek „vonge dienst
jaren" De schuld denkt men terug te 
dnngen door toe te treden tot het 
Hulpfonds en de konsolidatie van de 
leningen Volgens schepen De 
Clercq zal van een globale stijging 
van de fiskaliteit in de toekomst geen 
sprake zijn, zodat verdere sanenng 
zal worden doorgevoerd door een 
verantwoordelijke beperking van de 
uitgaven 

Guido De Roo (VU) vond dat de 
schepen met over toverformules 
beschkte om te saneren Saneren 
kan men met met demagogie en 
slogans, wel met taaie inzet en mana
gement 

De financiering van de gemeenten 
«s een facet dat onvoldoende wordt 
Ibelicht De regionale regering be
schikt over onvoldoende middelen, 
omdat er onvoldoende overdracht is 
naar de regionale dimensie 

De VU heeft vaak bewezen hoe 
men een stad met moderne midde
len kan beheren Sukses kan men al
leen behalen door dagelijks te vech
ten tegen slordigheid, adminstratieve 
traagheid en gemakzucht Men moet 
ook het personeel van zijn taken 
bewust maken en ze motiveren Het 
kollege heeft in zijn begroting wel 
een aantal nchtlijnen van hogerhand 
gevolgd, maar weinig eigen fantazie 
getoond De energienota is amateu
ristisch, het meerjarenplan komt veel 
te laat van zero-base budgetting is 
niets te vinden, er is integendeel een 
stijgende last 

Besparen op de buitengewone 
uitgaven is jammer, als men het 
aspekt tewerkstelling ook in reke
ning brengt 

De raad begon dan aan een ellen
lang en weinig interessant debat 
over de verschillende hoofdstukken 
van de begroting Vier dagen, zater
dag de gehele dag inbegrepen, wa
ren echter met genoeg om het ge
heel af te ronden Drie extra-zittingen 
zullen binnenkort de raad toelaten de 
grote punten van het beleid onder de 
loep te nemen kuituur sport jeugd, 
onderwijs ekonomie, enz, zullen het 
voorwerp uitmaken van dit beleids
debat 

IJzertoren 
De VU slaagde er evenwel toch 

nog in de raad een voorstel te laten 
stemmen tot het verlenen van een 
toelage voor de IJzertoren te Diks-
muide Het duurde een hele tijd voor 
de raad zich over het voorstel kon 
uitspreken Dne kwartier schorsing 
waren nodig om de frakties toe te la
ten hun standpunt te bepalen Uitein
delijk werd bij de meerderheidspartij
en verdeeld gestemd, VU was voor, 
Agaiev en het grootste deel van de 
SP tegen Het voorstel haalde toch 
een meerderheid zodat de IJzerto
ren vanwege de stad Gent op een fi
nanciële tussenkomst mag rekenen 

Carla Bnon 

OOST-VUU\NDEREN 
JULI 

1 LEBBEKE Naar IJzerbedevaart met bus vanop Lebbeke-dorp 
Inl A Bucque tel 052-21 1656 

6 RONSE 11 juliviering, kleinkunst met Rik Gonssen, om 20 u 
7 AALTER-11 -julivienng op het terrein van firma DEBACO in het In

dustriepark Om 15 u fietstocht, om 19 u barbecue Inl en inschr 
bi) bestuursleden 

8 WETTEREN 11-julivienng ingencht door VU-Wetteren met als 
gastspreker Vic Anciaux Aanvang om 11 u 45 op de markt 

Leerrijke 
kruiden wandeling te Aaigem 

Met onze natuurkenner en krui-
denspecialist Raf Sienaert hebben 
WIJ een heerlijke wandeling gemaakt 
in de nog natuurfnsse gemeente 
Aaigem Langs holle wegen, kleine 
hellingen, nog echte bosjes en vel
den Eetbare kastanjes, braambes
sen doornstruiken enz, waar vindt 
men dit alles nog in onze ook maar 
weer afbladderende en vervuilende 
Denderstreek Vele kruiden waarvan 
WIJ het bestaan aan het vergeten zijn 
o a helmkruiden, kornoeljestruiken, 
enz, enz 

Terzelfdertijd gaf Raf Sienaert 
heel goede uitleg over wat men 
allemaal kan met kruiden inzake ge
zondheid en ook de schoonheidsver
zorging van man en vrouw Nadien 

onze braaivleesstonde — barbecue 
in 't Vlaams — met ruim 100 aanwe
zigen Onze volksvertegenwoordi
ger Jan Caudron en prov raadslid 
Willie van Mossevelde kwamen ons 
ook op de barbekoe begroeten Ook 
de meerderheid der besturen van 
Mere, Erpe, Erondegem en Burst 
Kortom, een gelukte aktiviteit die in 
andere opzichten dient herhaald 

Naar IJzerbedevaart 
Afdeling-Burst gaat met partikulie-

re wagens Vertrek kerk Burst om 
7 u 

Verder ook met de bus van Herze-
le opstapplaats aan kerk van Burst 
om 8 u 15 Allen op post 

4de bedevaart
voettocht 
Rupeimonde-
Diksmuide 

Ter gelegenheid van de Ijzerbede
vaart heeft dit jaar andermaal een 
bedevaart-voettocht plaats ingencht 
door A Verbruggenknng-Rupelmon-
de Vertrek zaterdagmorgen 30 juni 
om 8 u vanop het Mercatorplein te 
Rupelmonde 

Aankomst zondagmorgen 1 juli in 
Diksmuide om ± 8 u Afstand 
110 km Oefenavonden op vrijdag 22 
juni, samenkomst om 19 u op het 
Mercatorplein te Rupelmonde Ver
dere inlichtingen bij R De Roeck, 
Kalverstraat 119 te 2628 Rupelmon
de 

11 juli te Berlare 
De 5de 11 -juli-viermg van Berlare-

Overmere-Uitbergen gaat op zon
dag 8 juli 1984 in het unieke kader 
van de Donkkapel door 

Programma 

Optocht langs de Donklaan, ver
trek om 15 uur aan de zaal „Wong" 

Feestprogramma op het Kapelle-
plein optreden VNJ muziekkapel en 
optreden van zangkoor 't Snoerke 
uit Aalst Gelegenheidstoespraak 
door prof Jef Maton Optreden van 
't Snoerke en de VNJ muziekkapel 
waarna samenzang 

Plechtige openluchtmis aan de 
grot om 17 uur opgeluisterd door 
't Snoerke Na de zegen samenzang 
Lied van mijn Land en Het lied der 
Vlamingen 

Andere aktiviteiten in het kader 
van 11 juli 

Deelname met infostand VU-
VUJO-VNJ in de gemeentelijke 
sporthal van Berlare, ingericht door 
de kultuurkring van Groot-Berlare 
infostand met afdelingsaktiviteiten, 
boekenstand met werken van 
Vlaamse auteurs, omstreeks 
18 u 10 geeft prof Jef Maton een 
korte lezing over zijn werken „België 
Hervorming of ondergang" en „Het 
rood van de klauwen" Deze stand is 
te bezoeken van 14 tot 20 u 

Film over het leven van Cyriel 
Verschaeve omstreeks 18 u 30 in 
de polyvalente zaal v d sporthal 

11 -juli-duivenlucht eveneens op 
zondag 8 juli, in samenwerking met 
de duivenmaatschappij De Toe

komst", Van Tieghemstraat te Berla
re Trofees geschonken door VU-
bestuur en gemeenteraadslid E Van 
Hauwermeiren Tinnen schaal ge
schonken door de heer Louis 
Christiaens 

Amnestie-mis 
te Lokeren 

Vong jaar op 11 juli was er in Lo
keren een eucharistievienng voor 
alle overleden ex-geinterneerden 
van het hechteniskamp Pater Longi-
nus, oud-aalmoezenier, was mede-
koncelebrant en hield de homilie 

Gezien de beperkte bekendheid 
van toen, houden wij eraan deze 
vienng te herhalen, dit in het teken 
van „Amnestie" Het gaat om een 
stnkt religieus gebeuren Iedereen is 
welkom We doen het in de Paters
kerk, Luikstraat Lokeren, op zater
dag 7 juli om 19 u 

Na de mis is er gelegenheid tot 
ontmoeting met elkaar en met pater 
Longinus in het zaaltje naast de kerk, 
waar drank, koffie en een boterham 
te verknjgen zijn 

De offergang zal gehouden wor
den voor een Lokerse ontwikkelings-
helpster in Zaïre 

Eveneens zal een pentekening u 
te koop aangeboden worden Kon-
taktadres G Pauwels, W De Bock-
straat 12 te 9100 Lokeren 

Vlaamse kultuurdag 
te Ekelsbeke 

Zondag 8 juli e k gaat in de school 
te Ekelsbeke de 26ste Vlaamse kul
tuurdag door Het programma is 
veelomvattend (stands, voordrach
ten volksdans) en gaat uit van ver
schillende Frans-Vlaamse verenigin
gen, zoals het Comité flamand de 
France de Michiel de Swaeneknng, 
Menschen lyk Wyder het Reuze
koor, Westhoek-Editions Gezien de 
opbloei van de huidige Frans-Vlaam
se Beweging is dit een ideale gele
genheid om eens kennis te maken 
met de Vlaamse Beweging in Frank
rijk 

Het landelijke Ekelsbeke is gele
gen in het departement du Nord, op 
11 km ten zuiden van St -Winoksber-
gen (Bergues) en 17 km ten noorden 
van St-Omaars (St-Omer) aan de 
departementale weg nr 928 De 
school waar het feest doorgaat be
vindt zich in de Stationsstraat nr 3 
(rue de la Gare) 



v\/{m 
Feestelijke huldiging 
van erevoorzitter- medestichter te Kruibeke 
Feestelijke huldiging 
van erevoorzitter- med 

Zaterdag 9 juni was een hoogdag voor de afdeling Kruibeke. 
Sinds de jongste bestuursverklezingen was Fons Van Raemdonck 
met a lgemeenheid van stemmen In het nieuwe bestuur gekoöpteerd, 
in funktie van erevoorzitter-medestlchter. Vanaf die dag had het 
bestuur zich voorgenomen Fons te danken voor zijn jarenlange 
belangeloze inzet, met een feestel i jke hulde. 

Zo werd dan zaterdag 9 juni om 
16 u 45 gestart met een dankmis, 
opgedragen door e h Mees, pastoor 
te Ertvelde-Rieme, in de kapel van 
het rustoord Altena Aangepaste tek
sten en liederen maakten er een 
Vlaamse dankmis van De homilie 
van e h Mees ontroerde iedereen 
Het was een „preek" recht uit het 
hart, van mens tot mens, een be-
schnjving van het Vlaamse, kristelij-
ke leven van Fons en Karolien Na de 
mis was er een receptie in de ont
spanningszaal van het rusthuis, door 
het bestuur van de afdeling aange
boden 

Vlaanderen eerst! 
Om 19 u ging het dan richting 

Schelderust, waar het eetmaal en 
eigenlijke huldiging plaatsvonden Na 
de maaltijd verwelkomde Jos Cop 
(voorzitter van de afdeling) de talrij
ke aanwezigen Naast de trouwe 
leden vermeldde hij de parlementai
ren Nelly Maes en Walter Peeters, 
verder Raf Spinoy (voorzitter van 
het politiek kollege), J P Maes (ar
rondissementeel sekretans), onze 
schepen Kamiel Van Mieghem en 
burgemeester Antoine Denert Dan 
vervolgde hij zijn rede, tevens zijn 
maidenspeech als voorzitter, door 
erop te wijzen dat Fons en Karolien 
na de kwade jaren de draad weer 
opgenomen hebben voor de ont-
voogdingsstnjd van ons volk, ver
scheidene van die voorvechters wa
ren trouwens ook aanwezig In 1965 
werd op de Hollebeekhoeve de VU-
Scheldekant opgericht Na ongeveer 
twee jaar kon men reeds zelfstandi
ge afdelingen opnchten, waarbij 
Fons opviel als een aanhouder, voor
al als het erop aankwam nieuwe 
leden te werven, te kolporteren en 
de propageren 

Voordelig naar 
de Efteling 

De Efteling te Kaatsheuvel CTil-
burg-Nederland) draait alweer op 
volle toeren De voorbije winter werd 
hard gewerkt aan de uitbreiding van 
het park 

Vooral in het Carnaval Festival is 
het reuzepret geblazen 275 poppen, 
de een al grappiger dan de andere 
vertellen hoe er in verschillende lan
den feest wordt gevierd 
In alle VTB-VAB-kantoren kunt u 
terecht voor de voordelige toe-
gangskaarteni Prijs per persoon 
225 f r , kinderen tot 4 jaar gratis 

U doet een bespanng van 35 a 
40 fr En terplaatse hoeft u aan de 
kassa met in het njtje te staan 

(meegedeeld) 

De jongste gemeenteraadsverkie
zingen, zo vervolgde de huidige 
voorzitter, brachten voor hem als het 
ware de kroon op het werk een 
klinkende overwinning en een VU-
burgemeester, wat hem menig keer 
deed zeggen „Dat doet deugd aan 
het hart van de ouwe heer" 

Naast zijn werk voor de VU, heeft 
hij ook de Vlaamse Mutualiteit uit de 
grond „gestampt" en opgewerkt tot 
een volwaardige afdeling De voorzit
ter besluit met een boodschap aan 
Fons „Blijf de VU verder steunen 
door dik en door dun Wij volgen uw . 
voorbeeld I" 

Schepen Kamiel Van Mieghem 
komt dan aan de beurt Hij geeft 
Fons en Karolien de titel mee van lie
ve mensen, nu ze reeds 43 jaar 
getrouwd zijn, en waarvan Fons 
20 jaar met de VU getrouwd was 

Geschenken worden overhan
digd Uit naam van de aanwezigen 
een glasraam, gemaakt door Kamiel 
Van Mieghem, waarin het leven van 
Fons op een kunstige wijze uitge
beeld wordt Aan Karolien wordt een 
prachtig bloemstuk overhandigd 

„Witte vlekken" 
Dan vertolkt Nelly Maes de stem 

van het arrondissement Aan Fons 
en Karolien, zo zegt ze, kunnen geen 
officiële vermeldingen en titels mee
gegeven worden, maar als na u 
mensen komen die titels zullen dra
gen, dan danken ze dat aan u 

Het IS een feit, Fons, dat gij meer 
getrouwd waart met de politiek dan 
met Karolien Uw leven lang hebt gij 
propaganda gemaakt voor de 
Vlaamse Zaak, steeds zijt gij uw 
plichten nagekomen 

Ook de repressie heeft u met 
gespaard, doch de Belgische staat 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

heeft met bereikt wat ze wou, name
lijk het stuk maken van de Vlaamse 
Beweging Gij hebt het vaandel terug 
opgepakt opnieuw aan de slag 

In het afdelingsbestuur hebt ge 
zowat alle taken uitgeoefend, en ge 
hebt die aangenomen en ten volle 
uitgevoerd In het arrondissement 
tenslotte hebt ge, met een voor mij 
nooit geziene politieke klaarheid, alle 
„witte vlekken" op de Waaslandse 
kaart opgevuld 

Voor uw inzet liefde en begnp, 
danken wij u, Fons en Karolien 

Ondervoorzitter Rudy Foubert, die 
voor de gelegenheid een gedenklied 
schreef, brengt tussen de „spee
chen" door een muzikale verfrissing 

De erevoorzitter neemt dan zelf 

het woord Hij vindt geen woorden 
om uit te drukken wat er in hem om
gaat vooral het grote aantal mensen 
dat hier aanwezig is en wat er over 
mij verteld wordt gnjpt mij bijzonder 
aan Het is precies, zegt Fons, alsof ik 
vandaag heilig ben verklaard Maar 
wat mij vandaag toegeschreven is, 
dank ik aan de ploeg die hiér aan 
't werk IS geweest 

Als eerste en voornaamste ele-

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuls 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
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 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57 12 

ment in die ploeg is daar mijn vrouw 
Karolien hartelijk dank De rest van 
de ploeg wordt gevormd door de 
huidige bestuursploeg van voorzit
ter tot bestuurslid 

De bloemen die ik vandaag mocht 
ontvangen, geef ik thans terug aan 
de mensen die gemaakt hebben wat 
de VU vandaag is, de sterkste afde
ling van het Waasland, met het hoog
ste aantal leden van het Waasland! 
Bedankt voor uw medewerking' 

Burgemeester Denert hield er ook 
aan een woordje te zeggen Mensen 
zoals gij, Fons, welke belangeloos 
gewerkt hebben gedurende jaren 
sterken mij in mijn taak als burge
meester Wanneer het voor mij soms 
zwaar is, denk ik aan die mensen en 
dat geeft mij nieuwe moed Wij hou
den van u en wij danken u 

Als laatste in de rij van sprekers 
kwam senator Walter Peeters aan 
het woord Van over 't water komt hij 
een huldeblijk brengen Al hetgeen 
WIJ hier vertellen, zegt Walter, zijn 
maar woorden, het is maar een scha
mele betiteling van wat wij u ver
schuldigd zijn 

De avond wordt dan verder gezet 
met het zingen van Vlaamse liede
ren, wat gezellig onder mekaar na
praten en tussendoor een diareeks 
over de afdeling die aantoonde dat 
naast het ernstige politieke werk er 
ook plaats is voor verzet 

Een feestdag, een hoogdag voor 
de afdeling Kruibeke werd een echte 
dank- en huldedag voor onze ere
voorzitter 

• (dSa) 

• Jongedame , 23 jaar en \NO-
nende in het Meche lse , zoek t 
een be t rekk ing Ge tu igschn f t 
L S O , nrioderne humaniora en 
H S O , afdel ing k leding G o e d e 
not ies Frans en Engels en beel
dende kuns ten Aanvaard t alle 
w e r k Ref 0160 

K O F F I E B R A N D E R I J 

S A N O 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

• 19 j jongeman met diploma A4 
werkman (Don Bosco Halle) vrij van 
militaire dienst zoekt een nieuwe 
betrekking in Brussel of ten westen 
van Brussel Zich wenden tot kamer
lid dr J Valkeniers, 02-56916 04 

• 34-jarige analist-programmeur 
met diploma toegepaste economi
sche wetenschappen zoekt een 
nieuwe werkkring nu firma zich uit 
Europa terugtrekt Voor ml zich wen
den tot volksvertegenwoordiger Dr 
J Valkeniers, tel 02-5691604 

• Jonge dame, 25 jaar, stempelge-
rechtigd, zoekt werk als schoon
maakster Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem - Sena
tor, A Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge - tel 091-307287 

• Ervaren drummer ( m / v r j , bas
sist ( m / v r ) , elektr of akoestisch 
gitanst (m / v r ) om groep te vormen 
Genre populaire muziek Schrijven 
naar Tami Records. De Bondtstraat 
127, te 1730 Zellik 

• 23 j gehuwde dame bediende 
met diploma dactylografie zoekt een 
betrekking in het Brusselse of op de 
as Brussel-Aalst Voor ml zich wen
den tot volksvertegenwoordiger dr 
J Valkeniers tel 02 5691604 

• Gezocht zelfstandig uitbater 
voor Vlaams cafe + VU-lokaal 
Nieuw ingencht m het centrum van 
Asse Te bevragen Lode Plas 
02-4525234 

• 25-jange jongeman, licentiaat ge
schiedenis zoekt dringend werk o a 
dokumentatiecentra, archief, musea, 
statistiekverwerking e d legerdienst 
volbracht Voor nadere mlichmgen 
zich wenden O Van Ooteghem. 
senator A Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091-307287 

• 26-jange jongedame met diploma 
van tweetalige steno-daktylo zoekt 
passende betrekking m Gent of om
geving 10 jaar ervaring als steno-
daktylo - telefoniste en briefwisse
ling Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, A Lon
questraat 31 te 9219 GentDrugge 
(091-307287) 

DortmunderThier Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-228672 

Kon Astndlaan 85, KONTICH 
Tel 031-573032 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056-71 1536 

Grote parkeerterreinen, zalen vr i | voor 
feesten banketten e a Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van 'I vat. 
Levende Water Tonisstemer Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

Seder 
JAN PAUWELS 

Oude Brugstraat 16, 9328 S 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterd. 

De familiezaa 

t 1910 

>-DE BRAUWER 
choonaarde. Tel. 052-42.32.46 
ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 
k met traditie , . „ 

(adv 23J 

Banketbakkerij 

^ ^ ANTWERPIA 
^ f l T O M A U R I T S G O S S Y E J O O S T G O S S Y E 

JSwUnlluerpuK̂  Geraardsbergsestraat 38 Dr. Van De Perrelei 51 
C ^ A ^ 3 9300 Aalst Borgerhout 

^ I F Tel. 053-21.35.33 Tel 03-23656.54 
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Hofel-resfaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamcrs alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Hc'sl zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef * spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 

^ ^ ANTWE 
^ M T O MAURITS GO 

JSwHnlluer|lw|ra Geraardsbergsest 
r % i l k y 3 3300 Aalst 

^ i F Tel. 053-21.35.33 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
raat 38 Dr. Van De Perrelei 51 

Borgerhout 
Tel 03-23656.54 
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BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 



Een mooi stukje West-Vlaanderen ontdekken 

Autozoektocht Wij in Zedelgem 
V a k a n t i e in a a n t o c h t - v r i j e t i j d in aan toch t . O n g e t w i j f e l d b r e n g t 

o o k deze v a k a n t i e o n s een aanta l d a g e n w a a r o p w e er eens ech t 
v o o r een n a m i d d a g w i l l en o p ui t t r e k k e n naar een rus t i ge o m g e v i n g 
o f v o o r een t o c h t j e d o o r h e e n o n g e r e p t e na tuur en b i jna v e r k e e r s 
v r i j e s t raa t jes . 

M e t d i t b e e l d v o o r o g e n o rgan i zee r t V U - Z e d e l g e m d i t jaar een au
t o z o e k t o c h t o n d e r de t i t e l : „1s te v a k a n t i e z o e k t o c h t - W i j in Z e d e l 
g e m " d o o r h e e n het m o o i e l a n d s c h a p in de d r i e h o e k Z e d e l g e m -
B r u g g e - K u s t 

Op een paar korte stukjes langs 
grotere wegen na, gaat het hier om 
een zoektocht doorheen een rustige 
streek met heel wat pittoreske kleine 
dorpjes die meteen met een bezoek 
vereerd worden 

Op een dag of halve dag naar 
keuze tot 15 september kan men via 
de duidelijke wegbeschnjving op het 
deelnemingsformulier deze uitgestip
pelde tocht rijden en terzelfder tijd 
via het oplossen van een dertigtal 
vragen daarenboven het recht ver
krijgen op een mooie prijs 

We starten officieel in Veldegem, 
deelgemeente van Zedelgem, maar 
in feite kan elkeen als startplaats een 
punt op de route nemen naar eigen 
keuze 

De route vormt immers een soort 
gesloten knng W e rijden via rustige 
(op enkele korte stukken na) wegen 
over het grondgebied van Loppem, 
Zedelgem. Varsenare, Houtave, Uit-
kerke, Zeebrugge, Zwankendamme, 
Lissewege. Damme, Dudzele, Viven-
kapelle, Sint-Kruis enz 

W e nemen de kans te baat om 
een bezoek te brengen aan enkele 
prachtige voorbeelden van stemmi
ge dorpskernen. 

Het loont m a w de moeite en het 
vormt als het ware de waarborg voor 
een rustige en daarbij leerrijke na
middag De wetenschap daarbij ter
zelfder tijd de VU te steunen, kan 
daarbij nog een extra stimulans vor
men 

Wat de vragen betreft zijn deze ± 
allemaal ter plaatse oplosbaar Er zijn 
tel-, denk-, kijk- en stnkvragen Wij 
waarborgen daarenboven voor ie
dereen een prijs, die overhandigd 
wordt op de pnjsuitreiking die plaats
vindt op zaterdag 6 oktober om 20 u 
in de manege van het Kasteel van 
Loppem, Steenbrugsestraat te Lop-
pem-Zedelgem. Er is een pnjzentafel 
voorzien van meer dan 50 000 fr De 
prijs per deelnemingsformulier be
draagt 280 fr De formulieren zijn te 
verkrijgen op de adressen van vol
gende bestuursleden 

— Gery Cappon, Schattingbeek-
straat 3 te Zedelgem 

— Benoit Scheipe, H Blomme-
baan 23 te Loppem 

— Werner Vanhoutte, Rudder-
voordsestraat 12 te Zedelgem 

— Jef Bogaert, K Albertstraat 125 
te Veldegem 

— Gilbert Vanoverschelde, 
A Scheuremanspark 13 te Loppem 

en ook op de volgende plaatsen 

— Cafe Gildenhuis, K. Albertstraat 
1, Veldegem 

— Hotel Zuidwege, Torhoutse-
steenweg 126, Zedelgem 

— Hotel Restaurant Lac van Lop
pem, Lac 10, Loppem 

— Café 't Keldertje, Beerstraat 1, 
Torhout 

— Café Breydelhof, J Suvee-
straat 2, Brugge 

— Boekhandel Kinds, Meerker
kesteenweg 186, Sint-Kruis-Brugge 

— Café-garage Sint-Cornelius, 
Lapscheurestraat 1, Lapscheure 

— Fotozaak C Meuleman, Leeg-
landstraat 14, Zuienkerke 

— Café-restaurant Klein Strand, 
Varsenareweg 29, Jabbeke 

— Café In den ouden Toren, On
der de Toren 14, Lissewege 

— Café Sint-Oacobushuis 1, On
der de Toren 13, Lissewege 

— Café-restaurant-hotel Béamai-
se. De Smet De Nayerlaan 87, Blan
kenberge 

— Café-restaurant Pallieter, Kur-
saalstraat Heist 

— Sleutelzaak Industria, Lippens
laan 223, Knokke 

Technische uitwerking en kontakt-
adres Gilbert Vanoverschelde, 
A Scheuremanspark 13 te 8021 
Loppem-Zedelgem, tel 050-8252.02. 

VU-Waregem 
viert 1 jaar 
,,De Klauwaart"! 

Op zaterdag 30 juni viert VU-
Waregem het eenjarig bestaan van 
hun lokaal „De Klauwaart" op de 
Markt te Waregem 

Voor die gelegenheid worden de 
terrassen van „De Klauwaart", „De 
Gouden Leeuw" en „Bndge" gevoe
lig uitgebreid Het feest wordt opge
luisterd door Jipp's Jazz Combo van 
Jan Van Wijmelbeke en dit vanaf 
17 u. Om 20 u. wordt aan alle aanwe
zige sponsors een dnnk aange
boden 

VU-Waregem hoopt dat alle leden 
en sympatizanten zullen meewerken 
om dit feest te doen slagen en zij re
kenen er op dat ze u allen op die 
avond mogen begroeten! 

VU-Waregem 
naar 
IJzerbedevaart 

Belangstellenden kunnen mee met 
de VU-Waregem naar de IJzerbede
vaart De bus vertrekt om 9 u 30 aan 
„De Klauwaart". De prijs bedraagt 
150 fr per persoon Inschrijven kan 
in „De Klauwaart", tel. 6012.48. 

WEST-VLMNDEREN 
JUNI 
30 lEPER: Fietseling IJzerbedevaart 18 u lokaal Rembrandt 

(Menenpoorü, org VUJO 

JULI 
1 lEPER: Grote VOS-optocht (na de IJzerbedevaart) Om 17 u 30 

verzamelen aan 't Zwaard, Grote Markt 2 
6 GISTEL: Bal van de burgemeester om 20 u in tent in de 

Tempelhofstraat Volledige opbrengst gaat naar de Rietzang 
Zevekote, school voor kinderen met leermoeilijkheden 

6 WAKKEN - MARKEGEM - DENTERGEM - OESELGEM: Gul-
dansporenfeast met toespraak door Vic Anciaux in zaal Uilepan-
na, Markegemstraat 35 te Wakken, om 20 u 

6 KOEKELARE: Guldensporenfeest mat toespraak door Koen 
Baert, in zaal Zuudhove, Ichtegemstraat, om 20 u 

mmuui 
m D V 105 Mecanicien A3, 36 jaar, 
ongehuwd, zoekt betrekking als be-
diende-magazijnier Heeft ervanng 

• D V . 107 Mecanicien-chauffeur, 
32 jaar, zoekt werk als chauffeur. 

• D V . 118. Kinderverzorgster, 
21 jaar, zoekt werk. Ook ander werk 
IS welkom, zoals kassa, verkoopster, 
enz... 

• D V. 119. Schoonmaakster zoekt 
gepast werk. 3 1/2 jaar gewerkt op 
school 

• D.V. 122. Vrouw, 24 jaar. gehuwd. 
Aanvaardt alle werk. 

• D V 123. Werkman, 28 jaar, ge
huwd, zoekt werk. Diploma van be
hanger-schilder A4 Aanvaardt alle 
werk. 

• D.V. 125. Schrijnwerker, 27 jaar. 
gehuwd en 1 kind. zoekt gepast 
werk 

• D.V 126. Bediende, 19 jaar, onge
huwd, zoekt gepaste betrekking. Di
ploma H.M.O.-kantoor. 

• D.V. 128. Bediende, 27 jaar en 
gehuwd, zoekt gejiaste betrekking. 
Kan typen en heeft ruime ervaring. 

• D.V. 129. Jonge man, 27 jaar en 
ongehuwd, met diploma van H.M.O. 
menswetenschappen zoekt gepaste 
betrekking. 

• D V . 131. Bediende-dactyk). 
20 jaar. ongehuwd, zoekt gepaste 
betrekking. 2 jaar ervaring. 

• D.V. 135. Lasser. 25 jaar, zoekt 
gepast werk. 

• D.V. 136. Metser, 24 jaar. gehuwd 
en 1 kind, zoekt werk. 

• D V 137 Bediende, 18jaar.zoekt 
gepaste betrekking. Kantoor - steno-
daktylo. 

• D V 140. Graduaat in de kinema-
tografie. 23 jaar en militaire dienst
plicht vervuld zoekt gepast werk. 
Talen- Nederlands, Frans, Engels en 
noties van Duits 

• D V . 143 Bediende-daktylo. 
29 jaar, gehuwd en 3 kinderen, zoekt 
halftijdsa betrekking. Ruime ervaring. 

• D V 146. Verpleger, 23 jaar, on
gehuwd, zoekt werk in of rond 
Brussel 

• D.V. 148.18-jarige zoekt werk als 
inlegster, kassabediende of onder
houd 

• D V. 149 Licentiaat geschiedenis, 
24 jaar, ongehuwd en wonende te 
Lochnsti zoekt gepaste betrekking. 

• D V 154 Vrouw, 25 jaar, gehuwd, 
zoekt werk als schoonmaakster. 

• D.V 156 Vrouw, 30 jaar, gehuwd 
en 1 kind, zoekt werk als schoon
maakster 

• D V 157 Expert-boekhouder, 
21 ^ar , ongehuwd en militaire dienst
plicht vervuld, zoekt gepaste betrek
king. 1 jaar ervanng 

— Voor inlichtingen en kontakten 
z w tot volksvertegenw Daan Ver-
vaet Brabantsebaan 373, 1683 St -
Laurains-Bercham, met vermelding 
van het refertenummer. Tel 
02-53257.95 (van 1 8 u 3 0 tot 
21 u 30) 

VUJO-Tienen 1 jaar! 

Eén jaar lang 
boeiende aktiviteiten 

Zopas vierde de VUJO van Tie
nen haar eenjang bestaan Het past 
dan ook bij deze gelegenheid enkele 
gebeurtenissen aan te halen, en en
kele aktiviteiten te vermelden zonder 
dewelke de loop der gebeurtenissen 
een voor ons beslist minder voortref
felijk verioop zou hebben gekend. 

De VUJO van Tienen werd vong 
jaar heropgericht na gedurende drie 
jaar stilgelegen te hebben. Hiervoor 
waren er vele redenen: allereerst 
had de V U bij de gemeenteraadsver
kiezingen twee zetels behaald, en 
vormden zij de regerende koalitie 
met de SP en VSD Daarnaast voel
de men dat er nood was aan een po
litieke jongerenbeweging, niet alleen 
voor de VU, maar ook voor de ganse 
gemeenschap. De jongerenafdelin
gen van de tradltaonele partijen zijn 
immers gezakt tot het erbarmelijke 
niveau van politieke praatgroepen, 
wier aktiviteiten zich beperken tot 
het symbolische pot en pint gepala
ver. Vanuit deze bekommernissen, 
die gepaard gingen met een groei 
van de partij, en dan vooral bij jonge 
mensen, werd rond april vorig jaar de 
VUJO opgericht te Tienen. Een 
groep van zes mensen vormde het 
bestuur, met de bedoeling dit dne 
jaar vol te houden, maar toch een 
open bestuur te behouden: d . w i dat 
indien er mensen bijkwamen die ook 
gemotiveerd waren om een be-
stuursfunktie te bekleden, dat moge
lijk moest zijn. Op die manier groeide 
het bestuur gestadig, zodat men nu 
reeds met negen in dat bestuur zi t 
Ook werden enkele mensen uit het 
eerste bestuur reeds vervangen 
door jongere krachten 

Dossiers 
Een vereniging zou geen echte 

vereniging zijn, moest ze met regel
matig als dusdanig naar buiten ko
men. Ook op dit vlak kende de 
VUJO-Tienen een zeer degelijke 
werking: reeds een maand na de 
oprichting werd een volledig dossier 
op>gemaakt over de toestand waarin 
de fietspaden zich bevonden. Hieruit 
bleek dat het in de deelgemeenten 
zeer triestig gesteld was. Onze ge
meenteraadslieden konden dankbaar 
uit dit dossier putten om de vernieu
wingen door te voeren. Enkele we
ken later was de VUJO er echter 
met een nieuw dossier: Particijsatie -
van de burger in het gemeentebieleid 
- inspraak en informatie. Konkreet 
werd hier aangedrongen op het pu
bliceren van een stadskrant en het 
meer toegankelijk maken van het 
stadhuis. Het dossier kreeg ruime 
aandacht in de plaatselijke pers, 
maar werd helaas te laat verspreid in 
de gemeenteraad zelf (juist voor de 
vakantieperiode). Een andere sektor 
van het stedelijke leven waarin de 
VUJO zich bekwaamde was de kul-
turele. Met name het zingen van 
Vlaamse liederen. De VUJO organi-
zeerde in november een zangavond 
waarop maar liefst 150 mensen aan
wezig waren. Later, in januari, werd 
dit nog eens dunnetjes overgedaan, 
onder vorm van een cantus met de 
Vlaamse studenten van Leuven 
(KVHV dus). 

Uiteraard werd ook da Vlaamse pro
blematiek aangepakt: zo trok de 
VUJO met een sterke delegatie naar 
Overijse, ter gelegenheid van de 
aldaar georganizeerde betoging 
Ook achtte het bestuur het nodig om 
Voeren te gaan ontdekken, wat ge
beurde tijdens een" eendagsreis. 
Sommigen hadden de smaak toen 
zo te pakken dat er een weekje 
Voeren georganizeerd werd tijdens 
de vakantiemaanden, in de Vlaamse 
jeugdherberg Ook hier was er een 
grote belangstelling 

Rond de rakettenbetoging werd 
met gewerkt Het bestuur had eenpa-
ng beslist met langer mee te werken 
met het plaatselijke VAKA omdat 
deze mensen met het minste reke
ning vonden te moeten houden met 
onze mening over mogelijke akties 
Wel werd er door de VUJO op 

gewezen hoe belangrijk de hele pro
blematiek IS, maar de ganse vredes-
problematiek verengen rond de ra
ketten leek ons nogal engdenkerij. 
temeer daar de andere verenigingen 
van het VAKA niet geneigd waren 
om met ons te praten over bv. 
konvenbonele wapens. 

Vuur 
Tijdens de maand juli wierp de 

VUJO zich op de Guldensporenvie-
ring van de stad. Het bestuur vond, 
hierin bijgetreden door het bestuur 
van de VU. dat deze viering in het te
ken van alleriei dingen stond, behalve 
dan in dat van een herdenking van 
1302. 

De kritiek was gericht tegen het 
programma van de viering. Daar wa
ren nl. voorzien, een akademische 
zitting (met L De Pauw. die kwam 
beweren dat Vlaamse aktiegroepen 
niks te zoeken hadden in BrusseO, 
en daarna een optreden van Milksha
ke Banana, en nog een rockgroep. 
De VUJO stelde dat het lawaai, door 
die mensen geproduceerd, de aan
wezigen zou wegjagen, wat ook ge
beurde. Men had naar de jeugd 
gemikt beweerde het stadsbestuur. 
Hoger mikken, dacht de VUJO. Er 
werd een alternatief voorgesteld 
voor dit jaar. maar blijkbaar wil het 
stadsbestuur het anders. Er komt 
een gewijzigde formule met o.a een 
vuurvreter. De VUJO stelt ook nu 
dat het inderdaad een vooruitgang is 
t.o V. vorig jaar, maar dat het Vlaamse 
aspekt desalniettemin nog steeds te 
weinig aan bod komt De VUJO 
meent ook dat ze met haar zang
avond reeds voldoende bewezen 
heeft dat er wel degelijk mensen 
naar een „traditionele" sporenviering 
komen 

Als kroon op het werk werd de 
VUJO dan erkend door de kultuur-
raad 

Tijdens zijn eerste levensjaar 
heeft de VUJO Tienen zijn nut reeds 
voldoende bewezen het eerste jaar 
IS Immers bepalend voor een vereni
ging. Ook in de toekomst zal het 
bestuur proberen om de ingeslagen 
weg te volgen. VUJO Tienen... ad 
multos annos! W.V. 

• Dame, 21 jaar en wonende in de 
omgeving van Mechelen zoekt werk, 
diploma- geaggregeerde lager se
cundair onderwijs, afdeling lichamelij
ke opvoeding en biologie. Ref. 0213. 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoerings
plein 1 te 2800 Mechelen, tel. 
015-2095.14. Gelieve het refertenr. 
te vermelden. 

• 23 j gehuwde dame zoekt een 
betrekking als bediende in het Brus
selse Voor ml zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr. J Val
keniers, tel 02/56916.04. 

• Heer, 52 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk. 12 jaar erva
nng als kok en aanvaardt alle werk. 
Ref nr 0215. 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen, tel 
015-20.9514. Gelieve het refnr te 
vermelden 

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

28 JUNI 1984 
. - J 



Neofascisten 
ongewenst! 

Het IJzerbedevaartkomitee ver
zoekt ons melding te maken van 
onderstaand standpunt, dat reeds 
jaren terug in zes talen werd ver
spreid. 

Sedert enkele jaren hebben een 
aantal groepjes uit Frankrijk, Neder
land, Duitsland, Engeland, enz. de 
gewoonte aangenomen op de-A^oor-
avond en de dag van de IJzerbede
vaart te Diksmuide samen te komen 
teneinde er, misbruik makend van de 
toegestroomde massa's, hun mis
plaatste propaganda te voeren en op 
uitdagende wijze te paraderen. Dit 
optreden heeft niets te maken met 
de IJzerbedevaarten en is zelfs erg 
storend. 

De toegang tot de IJzerbedevaart-
weide werd aan die groepjes dan 
ook stelselmatig en radikaal gewei
gerd. Meerdere malen heeft het ko-
mitee hun optreden duidelijk afge
keurd. 

In sommige publikaties en tv-uit-
zendingen worden de IJzerbede
vaarten — allicht op grond van ver
keerde informatie — voorgesteld als 
belangrijke bijeenkomsten van ultra
rechts en neo-fascisme in Europa! 

De raad van beheer van de vzw 
„Bedevaart naar de Graven van de 
IJzer" wenst nogmaals duidelijk te 
onderstrepen wat volgt: 

1. De neo-fascistische groepjes 
die ter gelegenheid van de IJzerbe
devaart naar Diksmuide trekken 
worden niet uitgenodigd, doch inte
gendeel als ongewenst beschouwd. 

2. Hun motieven en doelstellingen 
zijn niet in overeenstemming te bren
gen met deze van de IJzerbedevaar
ten. 

3. De IJzerbedevaarten zijn funda
menteel gericht op de integrale be
vrijding en het volwaardige bestaan 
in eigen staatsinstellingen van onze 
volksgemeenschap — en van alle 
volkeren ter wereld — en op de 
vestiging van een duurzame vrede 
tussen de volkeren en dit in een 
geest van waarachtige demokratie, 
oprecht pluralisme en eerlijk pacifis
me. 

im 
in maatwerk 

ZO'VEEL BETER 
meesterkleerins iker 

Vérmees 
STEENHOUWERSVEST 52 
ANTWERPEN T.-231.35.83 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 
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VNOS vrijdag met primeur op TV 

Het Xingu-reservaat 
De indiaan heeft ruimte en tijd nodig: ruimte om vrij 

te bewegen, tijd om zich aan te passen aan de 
oprukkende kolonizatie. Daarom zijn initiatieven zo
als het Xingu-reservaat het enige middel om tege
moet te komen aan de noden van de oorspronkelijke 
bewoners van dat land. Over dit alles brengt de 
Vlaams-Nationale Omroepstichting vrijdag 29 juni 
om 19 u. 20 een primeur op uw TV-scherm (BRT 1X 

IN de negentiende eeuw 
drongen fortulnzoekende 
pioniers door in het binnen

land van Brazilië. Zij verdreven 
met geweld de indianen. Zo ont
stonden op tweeduizend kilome
ter van hun oorspronkelijk 
woongebied nieuwe nederzettin
gen die tot voor kort ontoegan
kelijk waren. 

Officieel erkend 
Het Xingu-reservaat werd in 

1961 officieel erkend. Het gebied 
is bijna zo groot als België. Daar 
leven nog tweeduizend indianen 
verdeeld over vijftien stammen. 
Zowel taal als geloof, ekonomie 
en dorpspolitiek verschillen 
sterk van stam tot stam. De 
Txikao en nog negen andere 
stammen bewonen het uiterste 
zuiden van het reservaat. Zij 
voeden zich hoofdzakelijk met 
vis en maniok. De Xingu rivier is 
voor hen van grote betekenis. Zij 
is een bron van vis en drinkwater 
en is een belangrijk transport en 
kommunikatiemiddel. Dit is van 
levensbelang om de onderlinge 

vrede en eenheid in dit kleine 
gebied te handhaven. 

In 1964 woonden de Txikao 
nog buiten het reservaat Omdat 
er goud werd gevonden over
rompelden meer dan tweedui
zend goudzoekers op korte tijd 
het Txikaoland. Ze ontredderden 
het sociale leven en voerden 
ziektes en prostitutie in. De Txi
kao verhuisden noodgedwon
gen naar het reservaat Het duur
de meer dan tien jaar vooraleer 
ze hun evenwicht terugvonden. 
Inderdaad, pas tien jaar later 
voerden de Txikao opnieuw de 
voor hen essentiële initiatiecere
monie op. Hierbij wordt de typi
sche tatoeage van de stam op 
het gelaat van de kinderen aan
gebracht 

In het zuidelijk deel van het re
servaat versmolt de stammen-
kuituur door onderling kontakt 
via de waterlopen. In het noorde
lijk deel van het reservaat was 
dit niet het geval. Daar wonen nu 
nog primitieve indianenstammen 
die vroeger diep in het oerwoud 
leefden en elk vriendschappelijk 

kontakt met de nabije nederzet
tingen vermeden. 

Honderdvijftig kilometer 
noordwaarts leven de Kaiapo. 
Het is de grootste stam van het 
reservaat Ze zijn krijgshaftig en 
leven semi-nomadisch. 1971 was 
een turbulent jaar voor de stam. 
Dwars door hun grondgebied 
werd een autoweg aangelegd. 
Daarom verhuisden deze india
nen noodgedwongen naar het 
zuiden binnen de nieuwe gren
zen van het reservaat Hun vroe
ger gebied werd verkaveld. Er 
wonen honderzestig Kaiapo-in-
dianen in het dorp. In het midden 
van het cirkelvormige dorpsplein 
staat het mannenhuis, waar alle 
politieke beslissingen worden 
genomen en het doen en laten 
van de stam wordt bepaald. 

Rituelen 
Ter ere van een ritueel berei

den twee oudere mannen het 
voedsel. De stukken vlees en vis 
worden met maniokbloem in ba-
nanenbladeren gewikkeld. Daar
na wordt het pak op voorver
warmde stenen gelegd om klaar-
gestoofd te worden. 

De houten schijf die sommige 
oudere mannen in de onderlip 
dragen is het symbool voor de 
krijgshaftigheid van dit volk. Ce
remonies zijn zeer belangrijk 
voor de indianen, want zij bevor
deren de eenheid van de stam. 
Deze plechtigheid kan weken 
duren en heeft een speciale be
tekenis. Zij wordt opgevoerd ter 
ere van een kind dat met dit 
ritueel zijn namen krijgt waar
door zijn plaats in de gemeen

schap wordt bepaald. De Kaiapo 
gaan over tot deze naamgeving 
wanneer het kind één a twee 
jaar is, omdat vóór die periode 
de levenskansen te klein zijn. 

Alhoewel het kind sterk genoeg 
wordt geacht om zijn naam te 
krijgen, staan enkele volwasse
nen het bij in deze kritieke le-
vensfaze. Het woud is het territo
rium van de Kaiapo, waar ze 
heer en meester zijn. Bij de 
aanleg van de weg aanvaardde 
slechts twee derde van de be
volking het regeringsvoorstel om 
zuidwaarts te trekken, binnen 
het reservaat De anderen beslo
ten te blijven maar dit gebied 
werd verkaveld en bedreigd 
door kolonizatie. Daarom be
sloot de regering het onteigende 
gedeelte terug aan de indianen 
te geven. Door het afbakenen 
van een reservaat werd de klei
ne Kaiapo-groep voorlopig ge
red. 

De uitzending wordt besloten 
met een gesprek met kineast 
Pascal Rosseels en antropoloog 
Gustaaf Verswijver over wat er 
kan worden gedaan om de Ama-
zone-lndianen een kans te geven 
om zich aan te passen aan de 
moderne beschaving. Gustaaf 
Verswijver is zopas terug naar 
het Xingu-reservaat vertrokken 
om er zijn werk voort te zetten. 

Een gesprek over de mensen
rechten met VU-senator Nelly 
Maes en VU-Europarlementslid 
Willy Kuijpers besluit dit in vele 
opzichten merkwaardig pro
gramma. 

Aanbevolen huizen 
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J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
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9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 
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sleutel op de deur. 
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DROOGKUIS -
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BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 
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014-31.13.76 
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Tel. 02-58213.12 

VERDELER 
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VAKANTIE 
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TE 
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•451 OOSTOUINKERKE 
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FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 
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ESOX 
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Marwitz 
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KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 
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Ijzerbedevaartvoorzitter Paul Daels: 

„Het neo-unitair 
offensief is een 
achtertioedegevecfit WW 

Een goeie vijftiger, zou je zo denken op het eerste zicht In werkelijkheid is hij 
reeds 63, de zoon van wijlen professor Daels. Gewezen voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging en nu zelf voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee. 
Notaris van beroep. 

Paul Daels' kollege- en studentenjaren zijn nauw verbonden met de 
geschiedenis van de Vlaams-nationale jeugdbeweging aan het eind van de jaren 
dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog twee jaar gevangenis, 
maar onmiddellijk daarna opnieuw biezonder aktiefin de niet-partijpolitieke, maar 
radikale Vlaamse Beweging. 

Daels: „Er is ongetwijfeld de 
jongste tijd te weinig uitgegaan 
van het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen. Dit zal in 
de toekomst echter ten goede 
kenteren. Dat wij evenwel te 
braaf zouden zijn geworden durf 
ik niet beweren. Ik wijs altijd op 
twee punten: de meeste harde 
akties tegen de lamentabele 
staatshervorming hebben wij ge
houden na het Egmontpakt. 
Sommige mensen in de VU stel
len dat wij slechts op straat zijn 
gekomen wanneer hun partij re
geringsverantwoordelijkheid 
droeg. Dit lijkt me onjuist De 
betoging in Gent was één van de 
meest radikale van de jongste 
jaren en greep plaats na de 
Egmontaffaire. Ook de betoging 
in Hasselt vorig jaar was radikaal 
tegen de huidige regering. 

Het is wél juist dat de proble
men ingewikkelder geworden 
zijn. De sociaal-ekonomische kri-
sis schijnt de bekommernissen 
op een ander vlak te hebben 
gebracht Mensen mee de baan 
op krijgen voor edelmoedig en 
kosteloos werk is niet makkelij
ker geworden. Die krisis weegt 
werkelijk zeer zwaar door. Rond 
de staatsstruktuur en het so
ciaal-ekonomische dossier kan 

^ • O N D A G staat Paul Daels 
^ ^ weer op het spreekge-
^ ^ " stoelte van de IJzertoren. 
Een voorbeschouwing over die 
57ste IJzerbedevaart. Een ge
sprek met „de stem van Diksmui-
de". 

WIJ : Hoe jong was u toen u 
voor het eerst naar de IJzerbe
devaart ging? 

Daels: „Ik was daar in 1930, 
negen jaar dus. Dat memorabele 
jaar. Wij waren evenwel met 
betrokken bij de rellen Gezeten 
in de oude Minerva van vader 
hebben we wel de schoten ge
hoord. Vader was toen al voor
zitter We hoorden het gejoel en 
zagen het vliegtuig dat de strooi
biljetten had uitgegooid, de 
„OOALE" Dit vliegtuigje was ge
stationeerd in Knokke het be
hoorde toe aan een toeristische 
maatschappij die tijdens de va
kantie vluchtjes deed met verlof-
gangers. Ik herinner me nog dat 
WIJ later, als kinderen met vakan
tie aan zee, vuistjes maakten 
telkens dit vliegtuigje overvloog." 

De witte 
wijtewagens 

WIJ: Wat herinnert u zich 
nog van die vooroorlogse be
devaarten? 

Daels: „Sinds dat jaar '30 ben 
ik altijd naar Diksmuide gegaan. 
Wij werden uiteraard nauw be
trokken bij de intense voorberei
dingen. W I J sliepen zelfs vaak op 
het sekretariaat van het komitee. 
W I J kolporteerden op de dag zelf 
uiteraard met ons blad „De 
Blauwvoet" Natuurlijk waren er 
de toespraken. Maar ook de 
witte wijtewagens zijn met sterk 
bijgebleven Onvergetelijk En 
de liederen, gedirigeerd door die 
meesterlijke Jef Van Hoof, zijn 
baard en haren wapperend in de 
wind" 

WIJ: Na de oorlog gebeurde 
dan die laffe dinamitering. 
Dacht ook u toen dat het defini
tief gedaan was? 

Daels: „Reeds kort na de oor
log speelde ik om en rond het 
Bedevaartkomitee een met on
aanzienlijke rol. Ik zat toen on
dergedoken in Antwerpen en 
deed één en ander om aan de 
kost te komen Ik onderhield 
nauwe kontakten met Jef Rom-

bouts, Juliaan Platteau en Sam 
de Vnendt Bij Platteau thuis zijn 
trouwens de eerste vergaderin
gen gehouden van het „Rompko-
mitee" Ik had een bnef gekregen 
van mijn ondergedoken vader 
waarin stond dat hij het volste 
vertrouwen stelde in Rombouts, 
Goossenaerts, De Vnendt en 
Platteau en alle volmachten aan 
hen overdroeg Ik heb die brief 
aan hen overgemaakt Ikzelf was 
met op die eerste vergaderingen 
aanwezig, omdat dit veel te ge
vaarlijk was. Ik werd immers op
gespoord Toch heb ik die nieu
we start van zeer dichtbij ge
volgd Ondertussen werd ik toch 
aangehouden en „mocht" ik 
twee jaar gaan zitten." 

WIJ : Geloofde u nog dat het 
weer zou worden zoals vroe
ger? 

Daels: „WIJ stelden ons die 
vraag niet: het moest eenvoudig
weg' In die periode waren wij 
zelf aktief begaan met het heel-
Nederlandse jeugdtijdschrift 
„Golfslag" op een klein kamertje 
te Antwerpen Hoofdredakteur 
toen was Manu Ruys.. Allen wa
ren WIJ het eens: het moest 
lukken! En wij waren ervan over
tuigd dat de Bedevaart in die 
heropstanding van de Vlaamse 
Beweging een grote rol zou spe
len. 

Wij werden overigens gekon-
fronteerd met de pogingen van 
de Belgische overheid om heel 
de boel te onteigenen en de 
toren af te breken Opdat er 
nooit meer een bedevaart zou 
kunnen gehouden worden. 

Die dynamitering heeft letter
lijk en figuurlijk een buitengewo
ne schok gegeven Toen werd, in 
brede kring, gezegd „Het moet'" 
De eerste jeugdbedevaart dn 
'46) had een belangrijke beteke
nis: men was opnieuw daar, in 
Diksmuide Tégen de zin van de 
Belgische autoriteiten Indien er 
een vacuüm van jaren zonder 
Bedevaart zou geweest zijn, dan 
had dit katastrofaal kunnen zijn." 

Volk, word staat! 
WIJ: Vandaag, veertig jaar na 

de oorlog, is die IJzerbedevaart 
er (gelukkig) nog. Wat is er 
wezenlijk veranderd in die ti jd? 

Daels: „De essentiële bood
schap IS dezelfde gebleven. Die 

Voorzitter Daels: „Met spanning wachten op de bedevaartdag..." 

morele bewogenheid — die zo 
sterk aanwezig was bij de Front
soldaten — over zeer konkrete 
bekommernissen en stellingna
men heen naar de grote doelstel
lingen toe IS gebleven. Het ver
schil IS natuurlijk dat de herinne
ring aan de Frontsoldaten ande
re vormen heeft aangenomen. 

Zondag gaat de 57ste Bede
vaart door onder het motto: 
„Volk, word staat!" Hierin is de 
staatswil overduidelijk vervat: de 
volwaardigheid van de politieke 
instellingen in het kader van een 
konfederale struktuur. Maar ook 
wat daarmee verband houdt- de 
verdraagzaamheid, het oprechte 
pluralisme En de wil om als 
Vlaamse gemeenschap naar het 
buitenland te treden. De Europe
se bekommernis en de vredes-
wil die, volgens ons, verbonden 
zijn met de staatsgedachte. Plus 
uiteraard de aktualiteitspunten. 
In het komitee en in de algemene 
vergadering wordt openhartig 
gesproken over de krachtlijnen 
van de toespraken." 

WIJ : Hebt u ook niet de in
druk dat de niet-partijpolitieke 
Vlaamse Beweging braaf ge
worden is? Is de slagkracht 
niet een beetje verdwenen? 

men inderdaad niet meer zoveel 
mensen mobilizeren als ten tijde 
van Leuven-Vlaams. 

En de tweede reden is er 
ongetwijfeld een gebrek aan ka
derleden: we moeten met 
slechts enkele mensen die zwa
re last torsen van de Vlaamse 
Beweging." 

Vlaamse temata 
niet loskoppelen 

WIJ: Is de verjonging verze
kerd? 

Daels: „De grote vervreem
ding die na '68 is ingetreden laat 
nu haar gevolgen zien. Maar ook 
hier geloof ik dat er een kente
ring ten gunste op komst is. Bij 
een groot aantal jonge mensen 
IS er een terugkeer naar de eigen 
gemeenschap toe. 

Heel wat jongeren maken de 
sprong van de eigen wijk naar de 
wereld, maar zij vergeten de 
eigen gemeenschap en haar poli
tieke orgamzatie. Thans meen ik 
dat er een zekere terugkeer is 
naar een realistischer inzicht Dit 
merken wij aan onze gesprek
ken met de verantwoordelijken 
van de jeugdbewegingen. De 
Vlaamse temata slaan inderdaad 

opnieuw beter aan bij jongeren, 
indien deze goed vertolkt wor
den. En op voorwaarde dat deze 
niet losgekoppeld worden van 
het welzijnsprobleem, het vre
desvraagstuk en de omgevings-
zorg." 

WIJ : Hoe voelt Paul Daels 
zich de avond vóór en de och
tend van de IJzerbedevaart? 
Alleen ten overstaan van die 
massa volk. 

Daels: „Uiteraard een beetje 
nerveus. Maar tegelijkertijd ook 
erg begeesterd, meegesleept. 
Telkenmale trouwens wanneer 
ik op de IJzervlakte kom ben ik 
sterk ontroerd. Een biezonder 
moment Maar ook bezorgd over 
wat zou kunnen mislopen." 

WIJ : Komt er zondag meer of 
minder volk dan gewoonlijk? 

Daels: „Ik hoop en denk dat 
de opkomst goed zal zijn. Wij 
beschikken slechts over een be
perkt aantal indikatoren om hier
over vooral uitspraken te doen. 
Wij kunnen wel vaststellen: er 
komen zoveel bussen uit die 
gemeente, maar verder weten 
wij niets. En toch zullen het er 
weer tienduizenden zijn. Een 
wonderlijk gebeuren" 

WIJ : Voelen vrijzinnigen zich 
ook thuis op de IJzerbede
vaart? 

Daels: „Hun plaats is zeker 
daar. Ook in het komitee zetelen 
een aantal vrijzinnigen. Altijd 
trouwens. En op elke bedevaart 
werd het pluralisme oprecht ver
dedigd. Daar mag toch geen 
twijfel over bestaan" 

WIJ : Komt u uit de kosten? 
Het organizeren van een Bede
vaart en de kosten voor het 
onderhoud van het monument 
nemen waarschijnlijk jaarlijks 
toe? 

Daels: „Het gaat Door een 
spaarzaam beheer én door de 
steun van vele mensen. De kol-
lekte op de IJzerbedevaart zelf 
levert eveneens veel op." 

WIJ : Denkt u dat die door 
ons zo gedroomde Vlaamse 
Staat er ooit echt komt? 

Daels: „De sociaal-ekonomi
sche krisis kan een tijdelijke ver
traging met zich meebrengen, 
maar de beweging is niet meer 
te stuiten. Vraag blijft wel of 
deze nieuwe staatsvorm er komt 
via een geleidelijke, positieve 
evolutie of — naar Belgische 
traditie — pas na botsingen en 
met schokken. 

Toch stellen wij eveneens een 
-duidelijk neo-unitair offensief 
vast Ik zal daarover spreken op 
de aanstaande bedevaart De 
architekten van dit offensief zit
ten in veel kringen: zowel in de 
politieke als in de zakelijke. Naar 
mijn gevoelen betreft het noch
tans achterhoedegevechten die 
alleen maar de onafwendbare, 
politieke evolutie tijdelijk kunnen 
hinderen." 

WIJ : Zi jn er nieuwe ingre
diënten aan de 57ste Bedevaart 
toegevoegd? 

Daels: „Er is een groet uit 
Noord-Nederland. En verder ver
loopt alles volgens het gewone 
stramien, met een uitzonderlijk 
zwaar beklemtonen van de zelf
bestuur-gedachte. Bovendien 
wordt het een echt sobere Be
devaart" (Pvdd) 
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