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t l Precies omdat onze welvaart en ons welzijn zwaar worden 
bedreigd, wijzen wij elke vertraging en elke sabotage 

op de weg naar het zelfbestuur radikaal af f' 
(Ijzerbedevaartvoorzitter Paul Daels, 1 juli 19841 

Tussen Diksmuide 
en Brussel... 

Tussen Diksmuide en Brussel ligt een lange weg... 
Onder massale belangstelling ging zondag voor de 57ste 

keer de IJzerbedevaart door. Krachtiger dan ooit voorheen 
werd daar uiting gegeven aan de radikale en onstuitbare 
Vlaamse wil tot zelfstandigheid: „Volk, word staat!". 

Volledig in de traditie van de vroegere Bedevaarten werd 
een eigentijdse vertolking gebracht van de eis van de Front
soldaten. De redevoering van Uzerbedevaartvoorzitter Daels 
liet weinig twijfels bestaan. 

Hij waarschuwde de Vlaamse Beweging voor het neo-
unitaire offensief dat vanuit de Brusselse machtscentra op 
gang werd gebracht. De daaraan gekoppelde bevriezingstak-
tiek van de Belgische regering is nochtans tot mislukken ge
doemd: eenmaal ontploft die ijskast, met alles erin, erop en 
errond. 

Vlaanderen betaalt vrij eenzijdig de instandhouding van 
de Belgische Staat. Ons volk dreigt de ekonomische reserves, 
opgebouwd dank zij hard werken, sparen en een onmisken
baar dynamisme, op te teren en zijn substantie te zien 
aantasten onder de dubbele last van de krisis en de eenzijdi
ge kompensaties in de Belgische huishouding. Vraag is of 
Wallonië nog tot een eerlijke samenwerking, een zakelijk 
partnership, binnen een konfederale struktuur bereid is. 
Blijkt het antwoord negatief, dan gaan beide volksgemeen
schappen best hun eigen weg. Vlaanderen is inderdaad sterk 
genoeg om op eigen benen te'staan. 

Het fabeltje dat Vlaanderen niet bereid zou zijn solidair te 
blijven met de ekonomische noodgebieden werd door Daels 
ontmaskerd: onze volksgemeenschap wil de volle verant
woordelijkheid en last hiervoor op zich nemen, omdat wij ook 
ten volle de financiële middelen opeisen waarop Vlaande
ren recht heeft. 

De Vlaamse zelfstandigheidswil is niet geïnspireerd door 
gevoelens van haat of afrekening, maar door de hartstochte
lijke drang om ons volk te bevrijden van alle onrecht, met een 
ruüne kijk op de wereld. Een autonoom Vlaanderen mag ech
ter evenmin een kleinschalige editie van de Belgische situatie 
worden. In het nieuwe Vlaanderen moet oprechte verdraag
zaamheid heersen, de grondregel van elk zindelijk politiek 
handelen. Het doorleefde pluralisme, in tegenstelling tot het 
vervlakkende neutralisme of de overheersing van slechts een 
ideologische visie, moet worden gewaarborgd. Openlijk uit
komen voor wat ons scheidt en dit positief waarderen. De 
oproep vanuit Diksmuide aan allen die zich levensbeschou
welijk bedreigd voelen om daadwerkelijk mee te bouwen aan 
de versnelde realizatie van het zelfbestuur mag niet onbeant
woord blijven. 

Ook de vredesboodschap, zo innig verbonden met de 
Ijzertragedie, kreeg zondag terecht ruime aandacht. Zolang 
er maar enigszins onderhandeld kan worden is het geboden 
de plaatsing van de kernraketten uit te stellen. 

De suksesvoUe manifestatie van zondag verheugt ons, 
maar mag ons niet overmoedig stemmen. Er is, jammer 
genoeg, weinig reden tot gejubel wanneer wij de reeks van 
Vlaamse nederlagen van de voorbije maanden evalueren. 
Heel recentelijk werd de hypokriete opstelling van de Vlaam
se regeringspartijen, andermaal, blootgelegd. In de Vlaamse 
Raad keurden CVP en P W lustig de DIRV-resoluties goed, 
maar uitgerekend diezelfde partijen lieten betijen toen de be
voegdheid over de industriële politiek aan de Vlaamse 
regering werd ontnomen. Euforie is dus zeker misplaatst. 

Volgende week woensdag viert de Vlaamse Gemeenschap 
haar nationale feestdag. Ook dan zullen ongetwijfeld weer 
stoere verklaringen afgelegd worden. De tijdsspanne tussen 
11 juli en de tweede week van oktober — moment waarop de 
politieke aktiviteit in de Wetstraat weer volop herbegint — is 
echter zo ontzettend groot. Maar precies vanuit die „zetels 
van de macht" moeten de Vlaamse eisen ook hard worden 
gemaakt. 

Tussen Diksmuide en Brussel ligt echter een lange weg. 

^ (pvdd) 

Foto van de week 

Zondag ging onder massale belangstelling de 57ste IJzerbedevaart door Een uitgebreid verslag over deze 
zeer geslaagde bijeenkomst leest u op de bladzijden 8 en 9 (foto studio Dann) 

Het gezin, hoeksteen 
van inleveringsbeleid 

„Door de regering werd in de voorbije maanden 
het gezin er steeds bijgehaald als het om inleveren 
en besparen ging. De grondige hervorming van de 
personenbelasting, beloofd door de regeringsploeg 
Martens, bleef vorig jaar en ook dit jaar uit Het gezin 
als hoeksteen van de samenleving werd in de 
beleidsopties niet waargemaakt..." 

R ONDUIT vernietigend 
voor het „gezinsbeleid" 
van de regering Mar

tens V IS de evaluatie die de 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen deze week dinsdag publie
kelijk maakte 

De premier zelf werd herin
nerd aan een van zijn gevleugel
de uitspraken „Het gezin moet 
de hoeksteen van de samenle
ving blijven" 

Na dertig maanden zoge
naamd herstelbeleid blijkt dat 
vooral de gezinnen met kinderen 
biezonder hebben moeten inle
veren En dat er ter zake nog 
hoegenaamd geen kentering te 
bespeuren valt 

Integendeel Onder het mom 
van bezuinigingen heeft de Bel

gische regering het gepresteerd 
de financienngsbasis voor de 
kinderbijslag kompleet uit te hol
len De aangelegde reserves 
werden met andere bestemming 
dan tegemoetkoming aan de ge
zinnen afgeroomd Het zou alle
maal maar even duren Het ging 
om „tijdelijke maatregelen" 

Maar die tijdelijke inleverings-
maatregelen (vooral via de kin
derbijslag) werd een definitieve 
operatie van koopkrachtvermin
dering Het werd allemaal ge
presteerd door beleidslieden die 
op publieke bijeenkomsten de 
mond vol hebben over een kind
vriendelijke en gezinsvriendelij
ke samenleving 

In breder perspektief moet de 
kntiek van de Bond gezien wor

den als een duidelijk negatief 
signaal over het gevoerde „so
ciaal" C ) beleid van de regering 
Maar de Bond beperkte zich 
zelfs met tot het eigen werkter
rein, namelijk de verdediging van 
de gezinsbeiangen 

Er werd bijkomend ook nog 
een vernietigend oordeel geuit 
over de politiek van de centrale 
regering die er in bestaat de 
beleidsmacht van de Vlaamse 
regenng zoveel als kan uit te 
hollen 

De Bond stelt zeer scherp 
„De balans van de gezinspolitiek 
van de Vlaamse regering moet 
gerelativeerd worden omwille 
van het gebrek aan middelen om 
de nadelige effekten van het 
nationaal beleid op te vangen en 
omwille van de beperkte be
voegdheden, vermits de Vlaam
se Exekutieve met bevoegd is 
inzake gezinsbijslagen en fiskale 
maatregelen ten aanzien van ge
zinnen met kinderen" 

Premier Martens, wat nu"? Hij 
zal het weer allemaal met willen 
geweten hebben (hds) 



TWEETALIGE 
KIESBRIEVEN 

Hoewel ik wist dat de kiesbrieven 
voor 17 juni l.l. tweetalig gingen zijn, 
deed het me toch wat in uw bloed
eigen, Vlaamsbrabantse gemeente 
een kiesbrief te ontvangen met tus
sen de franstaligen o.a. de naam van 
ene Happart, een man die zovele, tot 
hiertoe ongestrafte wandaden te
genover de Vlamingen op zijn kerf
stok heeft 

Een eerste vraag: hoe is het nog 
steeds mogelijk in 1984 om in een 
zuiver Vlaamse streek nog altijd die 
volksvreemde snoeshanen onder 
ogen te moeten krijgen? 

Ten tweede hoe kunnen mensen 
zoals Happart en Nols op die lijst ge
raken en daarenboven nog zoveel 
stemmen halen? Het kan m.i. alleen 
maar uitgelegd worden omdat de 
franstalige media dergelijke figuren 
dag-in dag-uit bewieroken en — 
soms letterlijk — in de bloemen 
zetten om hun fransdolheid. 

Als een Vlaming zich durft inzet
ten voor zijn volk, riskeert hij zijn 
werk kwijt te raken, in den bak te 
vliegen of erger! 

Ziet gij b.v. Erickson al op de lijst 
van 'de SP staan met de volgende 
verkiezingen en alle dagen bewie
rookt worden? In Wallonië ziet men 
er met Happart geen graten in, inte
gendeel! Erickson is daarbij vergele
ken nog een brave schooljongen. 
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Ten. derde: wanneer beginnen 
onze media en onze scholen ook 
eens met onze mensen wat Vlaams
bewuster te maken, met fanatiek 
maar fier op hun volksaard in plaats 
van ze te helpen verloederen? 

Tenslotte mijn driedubbele harte-
wens: dat er meer en meer Vlaams
bewuste mensen, jongeren en oude
ren, mannen en vrouwen, mogen 
komen die de traditionele lamzakken-
partijen verder afstraffen bij de ver
kiezingen. 

Dat er anderzijds 24-karaats 
Vlaamse politici mogen gekozen 
worden die voor hun volk, d w z . in de 
eerste plaats voor de gewone men
sen uit de straat, op de bres staan en 
verdedigen door dik en dun. 

En dat deze gekozenen de wetten 
zullen weten af te dwingen, ten koste 
van wat ook, om ons van de Bel
gisch-tweetalige knechtenbanden te 
bevrijden en ons te maken tot een 
fier zelfstandig volk! 

J.V.A., Eppegem 

DUITS-WAALS 
GEMEENSCHAPS
AKKOORD 

Naar aanleiding van het onderte
kenen door de vertegenwoordigers 
van de Duitse en van de Waalse 
Gemeenschap, van een akkoord tot 
samenwerking — kulturele en ande
re — komt het vele Vlamingen voor 
alsof onze Duitstalige landgenoten 
(de PDB niet te na gesproken) na al 

hun gejank over miskenning van hun 
eigen aard, taal en rechten door de 
Walen, nu met diezelfden zoete 
broodjes gaan bakken... 

Dit akkoord zit namelijk boordevol 
met mogelijkheden voor de Franstali
gen om het Duitstalig gebied hier in 
België verder te verfransen. 

Voor de plaatselijke kleurpartijen 
aldaar is dat echter heel normaal, zij 
kunnen en willen het niet anders, 
daar ze altijd te zeer afgehangen 
hebben van Verviers en Luik! 

Diegenen die gedacht hadden dat 
„onze Germaanse broeders" het lie
ver op een akkoord met de Vlamin
gen zouden hebben gegooid, zijn 
dus wel bedrogen uitgekomen... 

Tot zelfs Pierre Nothomb — vader 
van de huidige Charles Nothomb — 
die in 1931 in zijn ultra-Belgische en 
franstalige „Vingtième Siècle" 
schreef: „De Eupenaars voelen zich 
door hun taal, hun tradities en hun 
geest veel dichter bij de Limburgers 
dan bij de inwoners van Verviers". 

Voor hen echter die in Eupen heel 
de tijd alles van nabij konden volgen, 
was het natuurlijk geen verrassing. 
Ook hebben ze vroeger steeds 
skeptisch gestaan tegenover de in
spanning van wijlen Wim Jorissen en 
andere Vlaamse politici om de ver-
fransing in het Duitstalig gebied te
gen te houden. 

Wat zij enigszins verwacht heb
ben is dus ingetreden, de Vlamingen 
hebben stank voor dank gekregen, 
want in Duits-België zijn de kleurpoli-
tici geen haar beter dan in de rest 

• D.V 105. IVIecanicien A3, 36 jaar, 
ongehuwd, zoekt betrekking als be-
diende-magazijnier. Heeft ervaring. 

• 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. 

• DV. 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 gepaste 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-dactylo, 
20 jaar, ongehuwd, zoekt gepaste 
betrekking, 2 jaar ervaring. 

• D.V. Ï43. Bediende-daktylo, 
29 jaar, gehuwd en 3 kinderen, zoekt 
halftijdse betrekking. Ruime ervanng. 

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

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

• D.V. 149 Licentiaat geschiedenis, 
24 jaar, ongehuwd en wonende te 
Lochristi 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 jaar, ongehuwd en militaire dienst
plicht vervuld, zoekt gepaste betrek
king. 1 jaar ervaring 

— Voor inlichtingen en kontakten 
zw. tot volksvertegenw Daan Ver-
vaet, Brabantsebaan 373, 1683 St-
Laureins-Berchem, met vermelding 
van het refertenummer. Tel.. 
02-532.57.95 (van 1 8 u 3 0 tot 
21 u. 30). 

van het land... Ook bij hen gaan de 
eigen profijten vóór alles, zelfs vóór 
de algemene belangen! 

G.V.. Melle 

ACW-BINDING ~ 

Zowel de redaktie als lezers heb
ben gewezen op de binding tussen 
de kristelijke arbeidersbeweging en 
de CVP. Het A C W steekt deze 
binding ook niet onder stoelen of 
banken en wie het bestuur op deze 
toestand wijst krijgt steevast volgen
de passage uit de op 14 juni versprei
de persmededeling van het ACW: 
„Voor gans het A C W blijven de 
kongresbesluiten van kracht die in 
1979 demokratisch werden vastge
legd. Hienn wordt gesteld dat het 
A C W voor de realizatie van haar 
politiek programma kiest voor de 
Christelijke Volkspartij. Het Bureau 
roept alle leden en zoveel mogelijk 
kiezers op te stemmen voor kandida
ten van ACW-strekking op de CVP-
EVP-lijst" 

Waarvan akte! 

Naam en adres 
op de red. bekend 

ONGEZOND ~ 

Aangaande de voorbije Europese 
verkiezingen moeten me toch enkele 
bedenkingen van het hart. 

In „De Streekkrant" schrijft Her
man Le Compte wekelijks een artikel 
onder de titel „Gezond en Gelukkig". 
Zo ook op 14 juni II. 

Met als aanhef dat hij door een 

groot blad werd gevraagd te zeggen 
wat hij van J. Bultinck als Euro
kandidaat vindt, besloot hij zijn artikel 
met reklame voor deze SP-kandi-
daat Onderaan staat in vette druk 
o.a. „stem allemaal voor John Bul
tinck" (3.540 stemmen). 

Ik vind het ongehoord, dat een 
doktersartikel een valse inhoud be
vat, waarbij de titel een lading dekt 
die er absoluut niets mee te maken 
heeft. Door deze handelwijze be-
dnegt hij de lezers van „De Streek
krant" op ongepaste manier. 

In het vervolg betaalde verkie
zingscampagne voeren, op een wijze 
die ook andere, mindergegoede kan
didaten, moeten doen, Herman Le 
Compte, én, zo eerlijk blijven dat uw 
„Gezond & Gelukkig"-artikel alleen 
over uw vak gaat en geen verdoken 
reklame voert die met uw gezond-
heidspraatje niets te maken heeft. 

LU., Overmere 

iipin 
Wi) ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wi), 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de fessentle 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt m een lezersbrief. 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajr helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v.'aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vernield 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 
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Vic Anciaux 
antwoordt. 

„Grootste 
viezerik" 

De zg. „Groene Fietsers" heb
ben de VU aangeduid als de 
„grootste viezerik", bij hun eva
luatie van de voorbije verkie
zingscampagne. Zij beweren dat 
uitgerekend de Volksunie zich 
het meest bezondigd heeft aan 
wlldplakkerij. Voorzitter Anciaux 
werd uitgenodigd de daaraan 

overal (!) gehouden aan de par
tijvoorschriften. " 

Anciaux besloot zijn brief met 
nog eens te herhalen hoe zeer 
hij het natuurlijke leefmilieu als 
een grote rijkdom beschouwt en 
tevens veel sympatie koestert 
voor deze aktiegroep. „Zo kun
nen we elkaar helpen om hetzelf
de doel te bereiken: „niet alleen 
propere straten, maar tevens 
een propere samenleving." 

11 juli, 
een rampdag? 
„Op 11 juli wordt er een 

groots akkoord bereikt, of an
ders wordt het een regelrechte 
ramp." 

DEZE 
^ E E K DiT!gr 

De zevenenvijftigste 
IJzerbedevaart zal met goud 
versierd in mijn herinnering 
blijven. Niet alleen om de 
stralende zon die alle 
gezichten veel blijer en 
vriendelijker maakte. Vooral om 
de inhoud en heel de 
omkadering. Al de snaren van 
ons emotior eel hart werden 
betokkeld. E ir waren momenten 
van stille ontroering en 
opwellende vreugde. De 
poëtische teksten van Anton 
Van Wllderode getuigden 
andermaal van de hoge en 
edele waarde van deze 
woordkunstenaar. Paul Daels 
greep naar de kern van de 
zaak. Keihard en toch rustig. 
Onverbloemd tekende hij de 
weg naar de toekomst voor 
ons volk. Het streven naar een 
eigen staat voor een open, 
demokratische, sociaal 
rechtvaardige en verdraagzame 
samenleving. Met een blik op 
de wereld. Gedreven door de 
wil naar vrede tussen alle 
volkeren. Zijn rede leek wel 
geput uit het Vlaams-nationaal 
programma van de Volksunie. 
Wij staan er volledig achter. En 
met geestdrift. Het lied van 
Herman Elegast was heerlijk. 
Een meeslepende melodie. 

sober en zwierig 
geprezenteerd. Het bezielde de 
massa. Het werd al 
meegezongen. Het klonk over 
de IJzervlakte als een 
dwingende boodschap. „Volk, 
word staat! Word Vlaamse 
Staat!" Prachtig. Een waar 
hoogtepunt. Ik ben 
rechtgesprongen om mijn 
applaus te onderstrepen. Om 
aan te tonen hoezeer ik wens 
dat deze roep zou verder 
klinken over heel Vlaanderen. 
Want daar komt het nu op 
aan. De IJzerbedevaart mag 
geen feest van één dag blijven. 
De oproep moeten we heel 
ernstig opnemen. Als een 
bevel dat we dienen uit te 
voeren. Elke dag van het jaar. 
Volgens eigen mogelijkheden 
en kwaliteiten. De levende 
krachten van ons volk waren 
aanwezig op de IJzervlakte. In 
al zijn verscheidenheid. De 
bedevaarders zijn geen 
oubollige troep mensen van 
gevorderde leeftijd of 
achterhaalde ideeën. Evenmin 
een elitaire kaste van 
intellektuelen of onwezenlijke 
romantiekers. Bijlange niet. Dit 
is een bewering van nijdige 
tegenstrevers, die zelf 
verkrampt geraken in hun 

ongelijk. Zondag was heel ons 
volk bij elkaar. Van de 
ondernemer tot de arbeider. 
Van de vrome gelovige tot de 
overtuigde vrijzinnige. Van de 
hupse en moderne jonkvrouw 
tot de stilwerkende en 
lieftallige huismoeder. Al wie je 
kan ontmoeten in het dagelijks 
leven. Al deze mensen hebben 
nu een opdracht leder op zijn 
of haar plaats. Volgens eigen 
temperament. Maar met 
eenzelfde wil tot slagen. 
Ik besef en begrijp dat het 
engagement van onze 
militanten niet elke dag even 
hoog gespannen kan staan. 
Iedereen kent zijn ogenblikken 
van moeheid. Toch durf ik 
vooral van hen vragen steeds 
weer op te springen. Indien wij, 
Vlaams-nationale militanten, 
dragers van de politieke 
verantwoordelijkheid voor dit 
volk, onze plicht vervullen met 
een volgehouden inzet, dan, , 
maar dan alleen, wordt dit volk 
inderdaad een Staat! 

Vic ANCIAUX 

verbonden prijs in ontvangst te 
komen nemen, maar andere ver
plichtingen maakten dit onmoge
lijk. De VU-president heeft hier
op wel schriftelijk gereageerd. 

Anciaux twijfelt eraan of de 
„landelijke raadpleging" van de 
Groene Fietsers wel een objek-
tieve maatstaf inhoudt, maar 
toch wenst hij hun bewering niet 
tegen te spreken. Niettemin wijst 
Vic Anciaux op de relativiteit van 
de uitspraak. „Naar mijn beschei
den maar „propere" mening zijn 
er grovere en viezere scheef
trekkingen in onze maatschappij 
dan een verkeerd geplakte pro
paganda. Zeker tijdens de re
cente verkiezingcampagne." Hij 
verwijst hierbij naar de miljoenen 
verslindende 20m2-borden die 
door de traditionele partijen bij 
honderden (duizenden) werden 
volgeplakt. „Dit lijkt me, in krisis-
tijd waarin zovele mensen moei
te hebben om de eindjes aan 
elkaar te knopen, veel viezer." 

Ook vanuit demokratisch oog
punt is deze praktijk van de 
„rijke" partijen veel meer te laken 
als een ware diskriminatie ten 
overstaan van de „armere" par
tijen, dan het militante werk van 
de VU-propagandisten. 

... tijdens 
campagne? 

Voorzitter Anciaux verwees 
ook naar het wetsvoorstel van 
de VU over de beperking en 
kontrole van de verkiezingsuit
gaven. Indien dit voorstel ware 
goedgekeurd of indien alle par
tijen zich met de VU akkoord 
hadden verklaard om de 20*m2-
borden-propaganda weg te la
ten, dan hadden onze dynami
sche militanten geen enkele be
hoefte gevoeld buiten de voor
ziene perken te treden. „Dan 
hadden ze zich zonder twijfel 

ACV-voorzitter Houthuys 
heeft in die bewoordingen zijn 
verwachtingen geopperd ten 
aanzien van de „interprofessio
nele onderhandelingen" die be
gin deze week net niet zijn afge
sprongen. 

Nochtans bleef de vakbonds
wereld strak de eis aanhouden 
om de werktijd te verkorten met 
behoud van dezelfde maand-
weddes. 

De werkgeversdelegatie 
heeft daar nu gretig op ingepikt 
Men zou werk maken van veral
gemening van de deeltijdse ar
beid. Een goede zaak voor veel 
gezinnen uiteraard. Meteen zou
den zowat 100.000 mensen niet 
onmiddellijk voltijds werk vinden, 
maar toch voor part-time werk 
geëngageerd worden. 

Evenwel, deze wending in de 
sociale onderhandelingen is 
vooral van aard om bijkomende 
aanwervingen in voltijds dienst
verband in aanzienlijke mate op 
de zeer lange krisisbaan te 
schuiven. 

Doorzichtig 

In „WIJ" van 10 mei jl. brach
ten wij verslag uit over de suk-
kelgang van een voorstel van 
VU-gemeenschapsminister 
Schiltz m.b.t. de werkloosheids-
begeleiding. Reeds meer dan 
een jaar geleden besliste de 

Vlaamse regering, eveneens op 
voorstel van Hugo Schiltz, dit 
probleem te onderzoeken. 

Twee maanden geleden vroeg 
Schiltz dat er nu eindelijk een 
„Vlaams Centrum voor Werk-
loosheidsbegeleiding" zou opge
richt worden, in analogie met wat 
reeds langer in Nederland be
staat Dit centrum zou moeten 
zorgen voor een deskundige en 
financiële praktijkondersteuning 
van de diverse werklozenwer-
kingen. Schiltz moest het echter 
meemaken dat de CVP-er 
Geens (hierin bijgesprongen 
door de meerderheid in de 

Schiltz' 
voorstel 

Vlaamse Regering) dit voorstel 
andermaal naar een zoveelste 
werkgroep doorschoof... 

En wat stellen we deze week 
vast? Dat volksvertegenwoordi
ger Ansoms, namens de CVP-
fraktie in de Vlaamse Raad, een 
voorstel van dekreet indient dat 
bijna woordelijk de ideeën van 
het VU-voorstel overneemt 

Dit grenst aan het ongelooflij
ke. Ja, zelfs aan het belachelijke 
Amper enkele weken geleden 
stelde VU-gemeenschapsminis

ter Schiltz dit VOO en toen vond 
de CVP het nodig deze sugges
tie voor de zoveelste keer uit te 
stellen. Nu dient de CVP echter 
zélf dit voorstel in... 

Dit lijkt op een heruitgave van 
de komedie rond het uitroepen 
van Brussel tot hoofdstad van 
Vlaanderen. Dit idee, afkomstig 
van VU-voorzitter Vic Anciaux, 
werd een jaar lang tegenge
werkt. Tot Gaston Geens zijn 
handtekening eronder zette en 
het aldus op zijn naam wou 
schrijven. 

Dit kinderachtig gewriemel is 
al te doorzichtig. En bovendien 
hoogst kleingeestig! 

Schoon schip 
Iemand die de voorbije dagen 

konstant in het nieuws blijft is de 
gezakte Euro-kandidaat Eric Van 
Rompuy. Na zijn emotioneel op
treden voor de BRT-kamera's 
mag hij zich toch met één ding 
gelukkig prijzen: hij heeft terug 
werk. Zijn ex-werkgever viste 
hem weer op. 

Dit weerhoudt Van Rompuy 
echter niet krasse verklaringen 
af te leggen. In een vraagge
sprek met „Gazet van Antwer
pen" heeft hij een tipje van de 
CVP-sluier op. Hij wijst zijn partij 
terecht voor haar hypokriete op
stelling: „Men kan niet ongestraft 
Happart tot burgemeester be
noemen om een jaar later een 

parlementsfraktie te laten zeg
gen dat diez ilfde Happart beter 
niet benoemd was" Ook de dub
belzinnigheid van de CVP over 
de rakettenaffaire, over Cocke-
rill-Sambre, over de inleverings-
politiek tégen de gezinnen, enz. 
vinden geen genade in de ogen 
van de gewezen jongerenvoor-
zitter. 

Verder pleit hij voor „nieuwe 
mensen" (waarbij hij natuurlijk 
ook aan zichzelf denkt). Zijn 
naam wordt trouwens genoemd 
als mogelijke kandidaat-voorzit
ter van de CVP. Al voegt hij er 
direkt aan toe dat misschien wel 
zijn eigen broer Herman hier
voor beter geschikt zou zijn. 

Geen kermis 
Dat bendeleider-burgemees

ter, en sinds kort ook Europarle
mentslid, José Happart het 
nieuw nauw neemt met de de
mokratische gebruiken is al lan
ger bekend. Herinner u maar het 
vernietigen van stembrieven op 
verkiezingsdagen. 

Enige tijd geleden heeft Hap
part nu ook de wens uitgedrukt, 
om, als „observateur", te mogen 
deelnemen aan de werkzaamhe
den van de Kamerkommissie 
voor Binnenlandse Zaken van 
het Belgische parlement Stel u 
voor... 

Kamervoorzitter Defraigne, 
een Franstalige liberaal, reageer
de echter prompt: „Mef iedereen 
kan zomaar het parlement bin
nenstappen alsof het een kermis 
faefro/".'" Daarenboven dient Hap
part dringend het Kamerregle
ment te herlezen. Daarin staat 
dat Europarlementsleden wel 
toegang kunnen krijgen tot de 
kommissie voor Buitenlandse 
Zaken, maar pas nadat deze 
kommissie hiermee heeft inge
stemd. 
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Belgische 
klucht 

Hoe lang kan dit nog blijven 
duren? De gemeenteraad van 
de Vlaamse faciliteitengemeente 
Wezembeek-Oppem heeft voor 
de derde keer dezelfde Neder-
landsonkundige OCMW-leden 
aangeduid. Daardoor wordt an
dermaal ingegaan tegen de uit
spraak van de Raad van State én 
tegen de beslissing van de Be
stendige Deputatie van Brabant. 

Het trieste verhaal is bekend. 
Na een klacht van de Vlaamse 
oppositie dienden de OCMW-
leden van de lijst van de burge
meester hun taalkennis te gaan 
bewijzen voor de opperste 
rechtbank van dit land. Aange
zien zij dit weigerden, werden de 
betrokken OCMW-leden van 
hun mandaat vervallen ver
klaard. Desondanks werden zij 
vorige week toch opnieuw ver
kozen door de Franstalige meer
derheid. 

Deze voortdurende „comme
dia del!' arte" moet nu eindelijk 
eens ophouden. De schandalige 
verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt bij de centrale regering en 
meer speciaal bij de Vlaamse 
regeringsleden. Zij moeten op
treden tegen deze flagrante 
overtredingen van de w e t Des
noods moeten zij een regerings-
kommissaris naar Wezembeek-

Oppem sturen om een einde te 
stellen aan deze Vlaamse verne
deringen. 

Wachten op dergelijk optre
den vanwege de Vlaamse leden 
van de Belgische regering zou 
echter wel eens langer kunnen 
duren dan wachten op Godot.. 

De CVP of de 
chaos... 

De verkiezingsresultaten van 
17 juni doen het CVP-Tweeker-
kenhuis op zijn grondvesten da
veren. Er is inderdaad grote hei
bel tn het CVP+iuishouden. Lees 
er de katolieke pers van de 
jongste dagen maar op na. Als 
uit één mond slaken zij de kreet: 
de kristendemokratie is in haar 
toonaangevende rol bedreigd. 
En bijgevolg riskeert Vlaanderen 
te vervallen in een komplete ruï
ne. Volgens hen althans... 

De broer van de gebuisde 
Eurokandidaat CVP-studie-
dienstdirekteur Herman Van 
Rompuy, gewaagt in een vrije 
tribune zelfs van „De CVP of de 
chaos". Hij stelt de Vlamingen 
voor de keuze: ofwel keren zij 
massaal terug naar de CVP-stal, 
ofwel ontaardt Vlaanderen in 
een chaotische situatie. Wel 
geeft Van Rompuy toe dat de 
CVP haar autenticiteit moet her
winnen, maar dan wel „vanuit de 
macht". 

.^fl»^ lusaatx 
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Er waren dit jaar op de Bedevaart niet alleen bloemen voor onze geliefde doden. Edward Clauw, lid van het 
IJzerbedevaartkomitee, werd deze week 100 jaar Fronter, organizator van vele werkkampen, medebou
wer van de twee torens. Aan hem werden voor ieder levensjaar een roos geschonken. Van harte. En uit 

oprechte dank. (foto: studio Dann) 

Afgezien van het bedenkelijke 
niveau waarop deze „studiedax" 
zich in dit artikel begeeft valt hier 
vooral uit te onthouden dat de 
CVP zich — ondanks alle af
straffingen — blijft beschouwen 
als het enige houvast in dit land. 

In pure „De Gaulle-stijl" stelt de 
CVP-partijtop zichzelf voor als 
de Messias in nood, zonder wie 
geen leven noch redding moge
lijk is. 

...of de chaos in 
de CVP? 

Dergelijke nonsens behoeft 
uiteraard weinig kommentaar. In 
tal van ons omringende landen, 
evenals in vele gemeenten, 
wordt dagelijks bewezen dat an
dere politieke formaties min
stens evengoed het beleid kun
nen waarnemen, zoniet nog veel 
beter. Of anders gesteld: een 

Dinsdagavond 10 juli om 21 u. 30 op BRT 1 

VNOS brengt eeuwling-fronter 
4 

op het scherm 
De Vlaams-nationale Omroepstichting brengt dins

dagavond een TV-programma dat haast volledig 
gewijd zal zijn aan „Diksmuide". Centraal in het pro
gramma staat de IJzerbedevaart van zondag II, maar 
het meest in het oog springende element is ongetwij
feld de nu honderdjarige fronter uit Diksmuide 
Eduard Clauw. 

HET kan niet anders dan 
dat het leven van deze, 
zeg maar, stoere West

vlaming njkelijk gevuld is met 
Vlaams-nationale data. 

Stoomtram 
Het voor de bedevaart be

langrijkste ogenblik zal wel in het 
midden van de twintiger jaren 
gelegen hebben want in 1924 
kwam Clemens De Landtsheer 
Clauw vragen of hij lid wilde 
worden van het IJzerbedevaart
komitee: in 1924 werd hij kom-
missaris en in 1984 is hij nog 
steeds lid van het komitee. Wan
neer moest beslist worden waar 
men de IJzertoren zou bouwen, 
wilde de latere provinciegoever-
neur Buickaert deze bouwen te 
Veurne, Leuridan vond dat het 
te Westvleteren moest maar 
Eduard Clauw stelde Diksmuide 
voor. Veurne kreeg weinig bijval, 
want daar had men niet gevoch
ten. Het komitee reed met de 
stoomtram naar Westvleteren 
kijken maar het werd Diksmuide: 
Eduard Clauw kreeg de op

dracht om de grond aan te 
kopen. 

Dodengang 
Eduard Clauw werd op 27 juni 

1884 op de Paaphoek in Diks
muide geboren. In 1902 tekende 
hij voor drie jaar vrijwilliger bij de 
lanciers en voor vijftien jaar re
servist bij het uitbreken van de 
oorlog in 1914 kwam hij bij een 
transportdivisie terecht 

De hele oorlog door zou hij 
met zijn met twee paarden be
spannen wagen, meestal 's 
nachts, tot aan het station van 
Kaaskerke rijden, met vers wa
ter naar de waterputten van Let-
tenburg, gekwetsten ophalen op 
de „Poste de Secours" van de 
Boyeau de la Mort, een echte 
dodengang. 

Het is in die tijd dat Clauw 
dokter Daels leerde kennen en 
dat hij terug Joe English onmoet-
te, met wie hij reeds van voor de 
oorlog te Brugge bevriend was. 
Wanneer in 1918 het offensief 
begon „ligt" Clauw in de school 
van Alveringem, die dienst deed 
als hospitaal en gelegen was 

juist naast het huis van Cyriel 
Verschaeve. Hij heeft de Front
beweging dus helemaal meege
maakt 

Tijdens de tweede oorlog 
werd Clauw sekretaris van de 
KOO en was gelast met Winter
hulp. Voor de voortreffelijke wij
ze waarop hij deze taak in oor
logstijd volbracht kreeg hij na de 
oorlog, naast de talrijke militaire 
dekoraties die hij reeds bezat 
nog een biezondere vereremer-
king. 

In 1949 ging Eduard Clauw 
met pensioen. Voor hem bete-

Eeuwling Clauw op zijn honderd
ste: bloemen voorde IJzertoren! 

kende dit dat hij zich, aanvanke
lijk samen met Clemens De 
Landtsheer, nog een kwarteeuw 
dagelijks bezighield met „zijn" 
IJzertoren. 

„Gulden doek" 
Hij was de verantwoordelijke 

en de bezieler van de werkkam
pen waar studenten weken lang 
kwamen werken. Hij was elke 
dag aanwezig op de werf toen 
men de nieuwe IJzertoren bouw
de. Tot tien jaar terug was hij de 
bezielende gids voor talrijke be
zoekers. 

Wat velen echter niet meer 
weten is toch wel dat Eduard 
Clauw het „Gulden Doek van 
Vlaanderen" gered heeft. Nog 
voor het einde van de oorlog 
trok hij naar Antwerpen om dit 
schildenj van Luyten en gedu
rende twintig jaar bleef het on
der zijn zorgen op de zolder. 
Thans prijkt het in het museum 
van de IJzertoren. 

Naast het portret van deze 
merkwaardige eeuweling brengt 
het VNOS-programma verslag 
van de aktiviteiten in de rand van 
de bedevaart zoals het neerieg-
gen van bloemen op de militaire 
kerkhoven van West-Vlaande-
ren en de vredesfietseling van 
de VUJO 

Op de vooravond van 11 juli 
1984 zal voorzitter Vic Anciaux 
zich eveneens tot de kijkers rich
ten met een boodschap n.a.v. 
onze Vlaams-nationale feestdag. 
Kijken dus naar de VNOS-uit-
zending van dinsdag 10 juli om 
21 U.30 op BRT1. 

nuchtere evaluatie van de toe
stand op vandaag laat bitter wei
nig entoesiasme bestaan over 
de „noodzaak" van de CVP aan 
de macht 

De CVP doet er goed aan 
eerst haar Interne moeilijkheden 
op te lossen en uit te kijken naar 
geloofwaardiger figuren. Zelfs 
Manu Ruys Choofdredakteur van 
„De Standaard") moest toege
ven dat CVP-voorzitter Swaelen 
er helemaal niet in geslaagd is 
zijn partij een scherpe profile
ring, laat staan een Vlaamse 
weerbaarheid, mee te geven. 

Kan het ook anders? De CVP 
is aan een grondige bezinning 
toe, heet het Ongetwijfeld. In
dien deze partij het elektorale tij 
wil keren, dan moet zij dringend 
een einde stellen aan haar 
machtsgeilheid, aan haar einde
loos gefoefel met partijkaarten 
en dito benoemingen, aan het 
stelselmatig verioochenen van 
de eigen standpunten, aan het 
achternahollen van een a-sociaal 
liberaal beleid en bovenal moet 
zij ophouden elk rechtmatig 
Vlaams belang te negeren. 

Nog een partij? 
Alois Gerio (gewezen kommu-

nist socialist, liberaal... en wat al 
meer) heeft naar aanleiding van 
een prijsuitreiking een bizar num
mertje opgevoerd. 

Vorige week werd Lode Cam-
po in de Gotische Zaal van het 
Brusselse stadhuis terecht ge
huldigd voor zijn grote verdien
sten op Vlaams gebied. Hij 
mocht er de „Orde van de 
Vlaamse Leeuw" in ontvangst 
nemen. 

De gelegenheidstoespraak 
werd gehouden door prof. GerIo, 
ere-rektor van de VUB. Hij deed 
een oproep om de huidige 
staatshervorming dringend te 
wijzigen in de richting van een 
volwaardig federalisme. Er moet 
inderdaad een einde komen aan 
de niet te stelpen geldstroom 
naar Wallonië' en de Vlaamse 
ekonomie behoeft een eigen 
aanpak. 

Hij vroeg echter ook dat er 
een nieuwe partij — de „Vlaam
se Demokratische Alliantie" — 
zou worden opgericht „die de 
rechten van de verschillende le
vensbeschouwingen zou waar
borgen". Fel in kontrast met deze 
verdraagzaam klinkende ver
zuchting stond zijn zeer scherpe 
aanval tegen de hele vredesbe
weging. 

Het IS droevig te moeten vast
stellen dat dergelijk intelligent 
man zo kankaturaal denkt 
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4.000 miljard overheidsschuld gepresteerd 

Het wrakhout 
begint boven te drijven 

Omdat premier Wilfried Martens vorige week hoogdringend een bezoek 
moest brengen aan de stad Charleroi kon het sociaal-ekonomisch kernkabinet 
slechts een korte tijd vergaderen. Dringend af te handelen 's lands problemen 
konden maar wachten... 

Nochtans blijven de sociaal-ekonomische miseriedossiers zich torenhoog op
stapelen. Niet in het minst wat betreft de opmaak van de begroting voor volgend 
jaar Naar verluidt zullen we pas in oktober echt vernemen in welke mate de 
inleveringsoffers een maat voor niets blijken. 

Onder meer het „plaatsen" door de Schatkist van een eeuwigdurende lening 
was volgens insiders dringend geboden om oude en dure leningen terug te 
betalen. 

Minister van begroting May-
stadt heeft bekend dat de in
trestlasten (dus nog geen frank 
afbetaling') van de rijksschuld, 
van ekonomische zaken en van 
openbare werken volgend jaar 
zullen oplopen tot nagenoeg 480 
miljard. 480 miljard voor betaling 
van intrest op de aangegane 
leningen... Tegenover dit jaar be
tekent zulks een toename met 
92 miljard, of zowat 24 procent...! 

Hoe IS zulks mogelijk? De 
bevolking levert gedwongen 
zwaar in. De intrestvoeten zijn 
nu niet bepaald aan een forse 
verhoging toe, vergeleken met 
vorig jaar... En desondanks. 

Budget-experten wijzen op 
het grote verzuim, grenzend aan 
wanbeleid, van de huidige rege
ring. Immers, vooral op de begro
ting van ekonomische zaken 
worden nu de rode cijfers merk
baar van de gigantische leningen 
die de voorbije jaren werden 
aangegaan. Leningen voor onder 
meer de zogenaamde vijf natio
nale sektoren. In overwegende 
mate: leningen om Cockerill-
Sambre van het faillissement te 
redden. 

Want bij voorbeeld aan Co-

ER gebeuren in de vakantie
periode weer hoogst ei
genaardige dingen. Die 

jammer genoeg te maken heb
ben met miljardentransakties. 

Dé blikvanger is ongetwijfeld 
het aangaan, door de Belgische 
schatkist, van een lening in Euro-
dollar zonder vervaldatum voor 
terugbetaling. De zoveelste bui
tenlandse lening zal zo'n 300 
miljoen dollar, hetzij 17 miljard 
frank, belopen. Na Zweden is 
ons land er als de kippen bij om 
de jongste nieuwigheid op de 
Euro-kapitaalmarkt te beproe
ven. 

Om te beginnen betreft het 
een grote lening die noodge
dwongen moet dienen om ande
re leningschulden prompt af te 
betalen. Voor gezinnen betekent 
zo'n financiële operatie het begin 
van het einde. 

Maar bovendien gaat het nu 
om een lening waarbij de banken 
de dure wetten kunnen dikteren 
op het moment dat het hen 
belieft. 

Het enig voordeel dat niet de 
schatkist maar de regering er 
kan uit putten is dat op de 
volgende rijksmiddelenbegroting 
geen rekening moet worden ge
houden met afbetaling van deze 
zoveelste miljardenschuld. 
Slechts het betalen van de in
tresten dient ingeschreven te 
worden. 

Het is een schrijnend voor
beeld van de kortzichtige en 
opportunistische politiek die erin 
bestaat de volgende generaties 
alsmaar te blijven belasten met 
stapels schulden. 

Blindelings 
De regering Martens V speelt 

het spel nu zelfs zo grof dat ze 
het beheer van de schatkist voor 
een klein deel in handen van de 
bankiers speelt. 

Dat het zou gaan om een 
„eeuwigdurende lening" is uiter
aard grove onwaarheid Kapitaal
verstrekkers hebben immers al
tijd een bepaald moment dat zij 
het uitgeleende geld terug opei
sen. Hetzij voor andere bestedin
gen, hetzij voor op dat moment 
veel betere beleggingen. Vooral 
vanaf '86 bestaat de mogelijk
heid dat meteen de miljardenfak-
tuur geprezenteerd wordt. 

Van dit jaar tot dan zal onze 

Meer dan 4.000 miljard geldstukker) is de rijksschuld die vooral dank zij debudgettering (ministers die 
centen uitgeven buiten hun begroting) en door financiering van Waalse staalputten tot op heden werd op

gestapeld. Een hypotekaire donderwolk van jewelste, (foto Zafar) 

ckerill-Yards wordt reeds lang 
geen halve frank meer toege-
reikt. Het was Eyskens die 
prompt de curator naar dit 
Vlaamse scheepsbouwbedrijf 
stuurde. Terwijl inmiddels, haast 
wekelijks, ministeriele beslissin
gen werden genomen om het 
Waalse staal met miljarden-
checks te bedenken. 

Om nog slechts de intrestlas
ten van die leningen te kunnen 
afbetalen grijpt Martens V nu 
naar de nieuwste toverformule: 
het aangaan van een „eeuwigdu
rende lening". Het is een grandio
ze truuk om de schabouwelijke 
politiek van debudgettering te 
blijven camoufleren. 

Ook de begroting '84 die vorig 
jaar werd opgemaakt blijkt van
daag te steunen op volksbedrog. 
De ministers hebben zich volop 
beijverd aan debudgettering; 
hetzij goedkeuren van uitgaven 
die niet op de rijksbegroting wer
den voorzien. Veel van die extra
uitgaven konden duidelijk wel 
voorzien worden, maar werden 
bewust achter de hand gehou
den. 

Het is precies die debudgette-
ringspolitiek die momenteel de 
grootste oorzaak is van het fi
nancieel debacle van de schat
kist en van de verarming die in 
verhaast tempo in ons land om 
zich heen grijpt 

De globale overheidsschuld 
(zo wees het VBO in zijn jongste 
konjunktuurnota erop) over
schreed de kaap van de 4.000 
miljard frank. In de eerste vijf 
maanden van dit jaar werd een 
stijging van de rijksschuld met 
liefst 326 miljard gepresteerd. 

Men heet dit dan nog immer 
onverstoord een bezuinigings-
politiek 

Wat wél een uitgemaakte 
zaak is (zelfs voor het Verbond 
van Belgische Ondernemingen) 
is dat de regering ons heeft doen 
versukkelen in een grandioze 
verarmingsspiraal. De koop
kracht blijft met alleen verminde
ren, maar onverminderd blijft 
ook de schuldenlast verder toe
nemen. 

Inderdaad, mijnheer Eyskens, 
het wrakhout van de Belgische 
kompensatie- en verspillingspoli-
tiek begint onmiskenbaar boven 
te drijven, (hds) 

stijgende schuldenlast in belang
rijke mate afhangen van de 
koers van de dollar. Twee keer 
per jaar zal de intrestlast aange
past worden... Een bedrijfsleider 
die dergelijke soort van lening — 
als het ware blindelings schul
denlast opstapelen — zou dur
ven presteren zou zijn geloof
waardigheid als bekwaam mana
ger prompt verliezen. Bij andere 
instanties zou hij meteen ook zijn 
kredietwaardigheid verliezen, 
want er is op dat moment geen 
enkele zekerheid meer dat de 
ondertekende schuldbrieven 
ook nog op het ultieme moment 
gehonoreerd kunnen worden. 

Een staat kan natuurlijk nooit 
failliet gaan. Zegt men. Maar, in 
navolging van de vorige gelijkna
mige regeringen (en ook Mark 
Eyskens moet nu niet betweterig 
konferenties houden) presteert 
Martens V het vooral het land 
nog dieper te storten in een 
uitzichtloze financiële krater. 

Waarvoor hebben dan al die, 
toch wel zware, inleveringen van 
de gezinnen gediend? 

Het wordt alsmaar duidelijker: 
slechts om nog groter onheil te 
voorkomen. 

Eén belastingfrank op 
drie voor schuldeisers 

Zelfs het ministerie van Financiën heeft nu publie
kelijk opgebiecht dat de ministers van de Belgische 
regering zich schabouwelijk te buiten gegaan zijn aan 
onverantwoorde uitgaven. Nu wordt de rekening 
geprezenteerd. 

DE rijksschuld is sinds '81 
(op drie jaar tijd) ver
dubbeld van 2.000 naar 

4.000 miljard frank. Momenteel 
moet zowat 400 miljard betaald 
worden, elk jaar voor de vergoe
ding van de intrestlasten op die 
gigantische schuld. Het betekent 
ook nog dat in feite op elke drie 
frank die de staat aan belastin
gen int één harde frank meteen 
moet doorgegeven worden aan 
de schuldeisers vat» de Belgi

sche staat. Niet voor afbetaling 
van die enorme leningen, maar 
slechts voor betaling van de ver
schuldigde rente. 

90 procent 
van BNP 

In andere cijfers uitgedrukt 
ziet onze toekomst er evenmin 
rooskleurig uit België boekt een 
schuldenlast die nagenoeg 90 

procent van het bruto nationaal 
produkt beloopt Samen met nog 
andere s<Siulden van overheids
instellingen' kan gesteld worden 
dat alle verdiensten (het BNP) 
die op één jaar in dit land worden 
opgebracht amper goed zijn om 
de schulden af te betalen. Waar
bij dus geen frank overblijft voor 
vergoeding van de g,ezinnen In 
Franknjk en de Bondsrepubliek 
is de schuldenlast „amper" opge
lopen tot 20 ten honderd van het 
bruto nationaal produkt Als alle 
Belgen één jaar lang een win
terslaap doen, maar inmiddels 
wel evenveel belastingen beta
len in de mate dat de citroen mo
menteel jaarlijks uitgeperst 
wordt dan zouden we meteen 
van elke schuldenlast bevrijd 
zijn.. 

Een nachtmerne van formaat! 
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Firmin Debussere: 

„DIRV-woorden 
omzetten in dappere 
DIRV-daden!" 

Vorige week keurde de Vlaamse Raad de beleidsnota „DIRV-aktie" goed. 
DlRV staat voor Derde Industriële Revolutie Vlaanderen. Eigenlijk zou deze ak-
tienota ons moeten gelukkig en fier maken. Hij zou moeten beschouwd worden 
als het credo van de Vlaamse natie, van de werkgever, van de werknemer, van 
de gepensioneerde... als zijnde de wil van een volk om zichzelf te zijn, om op te 
staan uit de krisis van de jaren tachtig. We kunnen deze droom echter slechts 
koesteren. Zovele faktoren belemmeren of dwarsbomen hem. Bovendien 
worden de vele dappere woorden al te zelden omgezet in dappere daden. 

zijn met apparatuur, waarvoor 
sedert jaren geen wisselstukken 
meer te vindeo zijn? Gaat het 
nog op dat een leerling van de 
technische school een jaar lang 
moet vijlen aan een stuk metaal 
en met kan beschikken over de 
technologische ontwikkelingen? 

Dat alles ligt Debussere 
dwars: „Jaarlijks worden er hon
derden miljarden besteed aan 
het onderwijs, maar er komt 
geen doorstroming van de uni
versiteit naar de onderneming, 
noch omgekeerd." 

Naast deze dne interne fakto
ren die een geslaagde DIRV-
aktie doorkruisen, zijn er uiter
aard een aantal externe elemen
ten die in een belangrijke mate 
de „ideeën" zullen bepalen en 
beperken. In dat opzicht pleitte 
de VU-senator voor een bezin
ning over de drie ekonomische 
stromingen die zich in Vlaande
ren manifesteren: de geleide 
staatsekonomie, het konsump-
tiemodel en het aanbodmodel 
dat sterk liberaal gekleurd Is. 
Deze drie modellen beschikken 

DAARMEDE is meteen in 
een notedop de motiva
tie aangegeven van de 

onthouding van de VU-fraktie. 
De faktoren die het „dromen
land" Vlaanderen vooralsnog on
bereikbaar maken, werden net
jes opgesomd door Firmin De
bussere. Een eerste reeks putte 
hij uit de aktie-nota zelf. 

DIRV vergt 
durf 

Zo IS er de wil om de staats
hervorming versneld en volledig 
uit te voeren Daartegenover 
staat echter dat bij de recente 
begrotingsdebatten en de be
spreking van de herstelwet zeer 
duidelijk naar voren kwam dat de 
centrale regering steeds meer 
bevoegdheden naar zich toe
trekt of opnieuw wil toe-eigenen. 

Oswald Van Ooteghem diep
te deze vaststelling nadien ver
der uit Zijns inziens oefent de 
Vlaamse regering onvoldoende 
druk uit op de centrale regering 
om meer bevoegdheden te ver
werven. „Het volstaat niet langer 
de Vlaamse Raad te paaien; de 
dappere woorden moeten in 
dappere daden worden omge
zet 

De VU-fraktie pleitte dus voor 
een heel wat konkretere aanpak. 
„Niet alleen DIRV is nodig, ook 
DURF!" In die zin verwees Van 
Ooteghem naar het versassen 
van de hoogtechnologische 
kompensaties naar Wallonië, 
naar de uitholling van de Vlaam
se bevoegdheden inzake weten
schapsbeleid, naar de herstelwet 
die het industrieel beleid her-
unitarizeert... Dat alles wordt ge
duld door de Vlaamse regering, 
dat alles gebeurt met de toe
stemming van de Vlaamse meer
derheid. 

Als tweede remmende faktor 
stipte Debussere de onoverzich
telijke wirwar van instellingen en 
fondsen aan. De hefbomen van 
het industrieel beleid, het toege
past wetensci lappelijk onder
zoek, de investerings- en com
merciële instellingen zijn zo tal
rijk dat ze niet langer effi
ciënt zijn. Een poging om ze 
allemaal op te sommen, loopt al 
snel uit de hand het prototype
fonds, Alinvest Sidinvest, Boelin-
vest, FIV, NIM, GOM, Participa
tiefonds, GIMV, BDBH, Copro-
mex. Fonds voor Buitenlandse 
Handel, SERV, VESOC, IWONL, 
R-en-D-kontrakten... En er zijn er 
nog veel meer. Niemand lijkt in 
staat ze allemaal op te sommen, 
laat staan te onthullen wat er 
allemaal schuil gaat achter de 
afkortingen. In ieder geval is het 
pakket zodanig groot dat niet 
één ondernemer nog weet waar 
of bij wie hij zich moet wenden! 

Verouderd 
onderwijs 

Als derde dwarsbomer moet 
het onderwijs worden vermeld. 
In heel wat gevallen werkt dit 
eerder remmend dan wel stimu
lerend. En daarbij denkt Debus
sere met alleen aan het uitblijven 
van de federalizering van het 
onderwijs. Er zijn nog heel wat 
andere zaken die wijzen op een 
verouderde toestand van ons 
onderwijs. Gaat het bij voor
beeld nog op dat een afgestu
deerde van het hoger middel
baar met vertrouwd is met de 
elementaire begnppen van infor
matica? Gaat het nog op dat 
duizenden proefschriften van 
universitairen opgestapeld lig
gen in de kelders van de univer 
siteiten? Gaat het nog op dat 
universiteits-laboratoria uitgerust 

'i'»/. '"'W'i, fi-"i ,;-4'i"i s * * <f IV' ' ' \t lie aktualiteit, nu in 
Wervik sedert een aantal dagen opnieuw metingen verricht worden. 
Zal de „prijs" voor het Vlaamse schooltje in Komen dan toch moeten 
betaald worden? Michel Capoen bracht deze onverkwikkelijke affaire 
reeds ter sprake in de Vlaamse Raad. Hij herinnerde de Vlaamse 
regering aan haar beslissing van juni 1983 om het gewestplan leper-
Poperinge te herzien en aldus de aanleg op Vlaamse grondgebied uit 
te sluiten. Gemeenschapsminister Akkermans verzekerde hem dat 
deze beslissing nog steeds geldt en dat inderdaad gewerkt wordt aan 
de wijziging van het gewestplan. Toch maar nauwlettend in het oog 

houden... 

F. Debussere, een rotsvast ver
trouwen in het Vlaamse volk. 

elk over een propagandist de 
SP, de CVP en de PVV. Met hun 
opbod-demagogie zullen zij de 
uitvoering van de beleidsnota in 
een niet geringe mate negatief 
beïnvloeden. Volgens Van 
Ooteghem is dat nu reeds merk
baar. De oorspronkelijke DIRV-
resoluties, op zichzelf reeds een 
kompromis, werden in de kom
missie fel afgezwakt door een 
aantal matigende PVV-amende-
menten. 

Vlaamse kracht 
Een laatste bedenking van De

bussere betreft de wereldeko-
nomie. Welke plannen Vlaande
ren ook ontwerpt, het mundiaal 
gebeuren kan niet buitengeslo
ten worden. Bij iedere stijging 
van de olieprijzen weerklinken 
luide jammerklachten en worden 
de financiële problemen almaar 
groter. Maar er is meer: de nieu
we internationale verdeling van 
de technologie, van de arbeid en 
van.de groei, zowel tussen de rij
ke landen, als tussen de oude in
dustriële staten en de ontwikke
lingslanden. Deze vaststelling 
wint steeds aan belang, en blijk
baar wordt ze door de Europese 
landen lastig verwerkt. Er is zelfs 
een soort pamekreaktie ont
staan, in de zin van redden wat 
er te redden valt en trachten te 
behouden, haast verkrampt, van 
wat dreigt weg te glijden. Dat 
leidt uiteraard tot immobilisme, 
onmacht en een onverbiddelijk 
vasthouden aan aloude reme
dies die niet langer genezen 

Het Is, aldus Debussere, 
vooral een kwestie van inge
steldheid, van mentaliteitsver
andering. Indien dat niet moge
lijk blijkt, zal elke DIRV slechts 
woordenkramerij blijven. Hij
zelf evenwel blijft rotsvast ge
loven In de werkkracht, de Intel
ligentie, de morele kracht van 
de Vlamingen. Aan de Vlaamse 
regering om deze zinvol aan te 
wenden. 
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KIMER 
Centrale 
regering her-
unitarizeert 
alom! 

Het niet aflatend aanklampen 
van Willy Desaeyere heeft niet 
kunnen beletten dat de herstel-
wet goedgekeurd werd. Er komt 
dus geen sanering van de over
heidsuitgaven en het unitarisme 
zet een flinke stap vooruit op het 
terrein van het industrieel beleid. 

Die stemming vond woensdag 
plaats. Maar dat belette de 
Vlaamse leden van de meerder
heid niet om daags nadien in te 
stemmen met de Vlaamse DIRV-
aktie. Na de bevoegdheidsgift 
die de herstelwet aan de centra
le regering doet, zal die aktie wel 
bij woordenkramerij blijven. 

Vodje papier? 
Voor het overige handelde de 

kamer nog over de gemeen
schappelijke kulturele zaken. 
Frans Baert greep dit begro
tingsdebat aan om eksellentie 
Tindemans definitief op zijn 
plaats te zetten. Waar haalt deze 
mister Europe het recht om de 
volksgemeenschappen van dit 
land te vertegenwoordigen op 
de EEG-Raad van de ministers 
van kuituur? Meer zelfs, waar 
haalt hij het lef om de Gemeen
schappen échte toegang te wei
geren tot deze Raad? Ze kon

den slechts mee als „lid" van de 
delegatie van zijne eksellentie! 

Volgens de VU-fraktievoorzit-
ter doet Tindemans er best aan 
de grondwet eens na te lezen. 
En dat is toch geen vodje pa
pier? De grondwet is formeel: de 
kulturele aangelegenheden be
horen tot de bevoegdheid van 
de gemeenschappen. Op dat 
vlak kan ons land naar de buiten
wereld enkel optreden via die 
gemeenschappen. En dat wordt 
door het internationaal recht ner
gens tegengesproken. Kortom, 
de centrale minister van welke 
betrekkingen dan ook kan de 
gemeenschappen op geen enke
le manier geldig vertegenwoordi
gen, laat staan er verbintenissen 
voor aangaan. 

En alsof Baert hiermede defi
nitief op dreef was gekomen, 
nam hij ook de rest van die 
laatste agenda voor zijn reke
ning: een aantal wetsontwerpen 
die de bestaande gerechtelijke 

F. Baert: „Tindemans, blijf bij uw 
leest!" 

achterstand zouden moeten op
lossen, een wetsvoorstel dat de 
strafrechtelijke bepalingen inza
ke het overspel schrapt en tot 
slot de hervorming van het be-
drijfsrevisoraat 

Daarmede kwam een einde 
aan het zittingsjaar van de volks
vertegenwoordiging. Alhoewel... 
op 27 juli zal zij nog eenmaal sa
mengeroepen worden om de op
volging te regelen van de kamer
leden die naar Europa trekken. 
Maar veel verkozenen zullen 
daarvoor hun vakantie niet laten. 

SENAAT 
Over kippen 
zonder kop 

Vorige week maakten we 
reeds melding van het wetsont-

PARLEMENIAIRE 

SftOKKElS 
Op de agenda van de Vlaamse 

Raad waren twee dringende 
mondelinge vragen toegevoegd. Een 
eerste van Michel Capoen betref
fende de autoweg Pecq-Armentiè-
res. Ten gevolge van de metingen te 
Wervik staat deze opnieuw in de 
aktuallteit De VU-senator herinner
de aan de beslissing van de Vlaamse 
regering, in juni 1983, om het gewest
plan leper-Poperinge te herzien ten
einde de aanleg van de autoweg op 
Vlaams grondgebied onmogelijk te 
maken. Gemeenschapsminister Ak-
kermans verzekerde hem dat die 
procedure lopende is. 

DE tweede handelde over de 
jongste EG-Raad van de minis

ters van Kuituur, waar België werd 
vertegenwoordigd door de centrale 
Tindemans van Buitenlandse Be
trekkingen. Nochtans was, aldus 
Poma in antwoord op de vraag van 
André De Beul, de uitnodiging ge
richt aan hemzelf en aan zijn Fransta
lige kollega Moreaux. De centrale 
regering heeft geen minister van 
Kuituur. Tindemans oordeelde ech
ter dat gemeenschapsministers Bel
gië niet kunnen vertegenwoordigen. 
EENPARIG aanvaardde de Vlaam

se Raad een resolutie van An
dré De Beul, waarin de bezorgdheid 
wordt uitgedrukt over de goede wer
king van de Vaste Nationale Kultuur-
paktkommissie. De Vlaamse rege
ring wordt verzocht overleg te ple
gen met de centrale regering en met 
de Franstaligen om zo snel mogelijk 

deze kommissie opnieuw op dreef te 
krijgen. 

OOK keurden de Vlaamse verko
zenen een dekreet goed dat 

de wet op de ruimtelijke ordening en 
de stedebouw aanvult De VU-f raktie 
onthield zich, omdat het volgens An
dré De Beul overhaast werd doorge
drukt en de gewestplannen kan uit
hollen. Hij drukte de hoop uit dat 
geen misbruik zal worden gemaakt 
van de mogelijkheden die het de
kreet biedt 

DE vele amendementen die zijn 
kollega Johan De Mol indien

de, werden een voor een verworpen. 
Wat het VU-lid onder meer de be
merking deed maken dat hij van het 
autonoom Vlaanderen beter had ver
wacht dan van het vroegere Bel
gisch beleid. 

MELDEN we tot slot dat Jef 
Valkeniers een voorstel van 

dekreet indiende tot oprichting van 
subregionale vertrouwensartsen
centra ter voorkoming en behande
ling van kindermishandeling en kin
derverwaarlozing. 

Ook Joos Somers legde een 
voorstel neer. Dit heeft tot doel, 
normalizatietoelagen toe te kennen 
aan gezinnen en bejaarde alleen
staanden waarvan het normaal inko
men sterk werd verminderd en/of 
beneden het bestaansminimum ligt 
ten gevolge van de maatregelen in 
het kader van de repressie en epura-
tie. 

werp betreffende de toestand 
van de vreemdelingen en de 
invoering van het wetboek van 
de Belgische nationaliteit. VU-
woordvoerder Guido Van In 
drong er fel op aan om het 
eerste deel van het ontwerp — 
de vreemdelingenproblematiek 
— op te schorten, omdat de 
inzichten terzake al te vaag en 
weinig konkreet zijn. Zijn voor
stel werd evenwel verworpen. 

Ook Walter Luyten kwam tus
senbeide. Inzonderheid pleitte hij 
voor de Spaanse Basken die 
thans in de Antwerpse gevange
nis opgesloten zitten. Omwille 
van hun mogelijke uitlevering 
aan Spanje gingen zij in honger
staking. Bij middel van een aantal 
getuigenissen en dokumenten 
bewees de VU-senator dat de 
geïnterneerde Basken, na een 
uitlevering, het risiko lopen gefol
terd te worden. 

Het antwoord dat hij van mi
nister Gol op dit menselijk plei
dooi kreeg, tart elke verbeelding. 
Hij begon met te zeggen dat de 
hongerstaking op hem niet de 
minste indruk maakt: „Het is niet 
omdat enkelingen in hongersta
king gaan, dat zij een rechtvaar
dige zaak behartigen". Vervol
gens stelde hij dat hongerstakin
gen slechts zin hebben in landen 
waar er geen demokratie be
staat En als toemaatje: „Indien 
de graad van fysische weer
stand bepaalt wie gelijk heeft, 
dan zouden de parakommando's 
het gezag moeten uitoefenen". 

Cynischer kan moeilijk! Naar 
aanleiding van zijn bezoek aan 
ons land betitelde eerste minis
ter Gonzalez Walter Luyten als 
„iemand die raaskaalt als een kip 
zonder kop". Dat was na diens 
verklaring over de folteringen in 
Spanje. Ondertussen is die ver
klaring door verschillende bron
nen bevestigd. Zelfs de Franse 
regering weigert om die reden 
uit te leveren. 

Slechts Gol schijnt van niets 
te weten. Wie is eigenlijk de kip 
zonder kop? 

Kunst
beleid, een 
noodzaak 

Niemand betwist dat de overheid in deze krisistijd 
de tering naar de nering zet en de budgetten 
herdenkt in funktie van hun maatschappelijl^belang. 
Slechts kredietposten met een uitzonderlijk nut 
kunnen rekenen op een verhoging. 

Naar onze mening verdient de kulturele sektor 
deze kwalifikatie. In werkelijkheid echter bedraagt 
het kultuurbudget slechts 0,7 th. van het bruto 
nationaal produkt Dat de schone kunsten dan ook 
amper aan bod komen, vergt weinig kommentaar 

DE Vlaamse Gemeenschap 
moet dringend de plaats 
van de kunst in de maat

schappij bepalen en een kohe-
rente visie op het kunst- en 
kultuurbeleid ontwikkelen. Vol
gende bondig samengevatte 
stellingen kunnen daarbij een lei
draad zijn. 

Kuituur is een belangrijk maat
schappelijk verschijnsel. Elk volk 
heeft recht op een kulturele 
identiteit De financiële middelen 
voor kuituur moeten minimaal 
1 th . van het bruto nationaal pro
dukt Ipedragen, zodat een ver
nieuwd kunstbeleid mogelijk is. 
Daarbij moet de absolute priori
teit gaan naar het stimuleren van 
de eigen kultuurproduktie. Parti-
kulieren en bedrijven die kunste
naars of kunstmanifestaties 
steun verlenen, moeten fiskaal 
worden aangemoedigd. 

Nog steeds is de fiskale en so
ciale situatie van de scheppende 
kunstenaars zelf zeer bescha
mend. Meer dan 10 jaar reeds 
kloppen zij aan met konkrete 
suggesties. De overheid mag 
hen niet langer aan het lijntje 
houden. 

Van doorslaggevend belang 
voor een goed beleid is dat de 
minister zich omringt met uitste
kende advizeurs. De politizering 
van de administratie moet wor
den doorbroken. Ook de op
dracht en de middelen van de 
advieskommissie dienen geher
oriënteerd. 

En dan is er de promotie. Op 
binnenlands vlak moet de over
heid de rol van financieel bege
leider, koördinator en organiza-
tor op zich nemen, wanneer het 
privé-initiatief te kort schiet Een 
degelijke binnenlandse promotie 
leidt trouwens tot een represen
tatief en waardevol aanbod, 
waarmede men in het buitenland 
terecht kan. Een goed uitge
voerd buitenlands kultuurbeleid 

Raf Declercq 

kan dan een reële inhoudelijke 
verrijking en een marktverrui
ming tot stand brengen voor de 
scheppende en herscheppende 
kunstenaars. 

De overheid moet zich dus 
ernstig met kuituur- en kunstbe
leid inlaten Zij mag zich echter 
niet uitspreken over de artistieke 
inhoud. Wel integendeel moet zij 
ruimte laten voor alle stromingen 
en de kunsten laten gedijen in 
een geest van artistiek pluralis
me. 

Dat alles bevordert een posi
tief klimaat, waarin de kunste
naar zich ten volle kan ontplooi
en. En écht scheppende kunst 
waarborgt de vrijheid en stimu
leert de geest Het is het middel 
om de degradatie van het indivi
du tegen te gaan, vooral is het 
een enig wapen om een diktato-
riaal-geleide technokratische sa
menleving onmogelijk te maken. 

Raf Declercq, 
VU-kamerlid 
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57ste IJzerbedevaart: 

Zelfbestuur, 
vrede, pluralisme 

Een heerlijk zomerweertje, ontzettend veel volk, in-
houdelijk-krachtige toespraken, een gezellige sfeer 
Kortom: een biezonder geslaagde editie van de 
IJzerbedevaart. Niemand zal dit tegenspreken. We 
kunnen slechts hopen dat het daarbij niet blijft. Dat er 
na een lange vakantie nog iets blijft natrillen... 

TOT in de cenakels van de 
politieke besluitvorming. 
Diksmuide ligt weliswaar 

een heel eind van Brussel, maar 
anderzijds kan men „in Brussel" 
toch niet doen alsof er niks ge
beurd is De konkrete vragen en 
eisen, entoesiast ondersteund 
door tienduizenden Vlamingen, 
die op deze eerste juli-dag wer
den geformuleerd, kunnen niet 
achteloos genegeerd worden 
door de Wetstraatgangers. Zelfs 
al duurt het nog verschillende 
weken alvorens de wetgevende 
vergaderingen weer op volle 
toeren draaien. 

Nozem naast 
non 

Het klinkt als een cliché, maar 
feit is dat er dit jaar meer men
sen naar Diksmuide afgezakt 
waren dan tijdens vorige bede
vaarten. Uiteraard speelt het 
mooie weer hierbij een belangrij
ke rol Maar bovenal is het een 
onomstotelijk bewijs van de le
venskracht van het IJzergebeu-
ren. Ruim 50.000 mensen, uit 
werkelijk alle hoeken van het 
land, komen volkomen vnjwillig 
naar die IJzerweide. Niemand 
hoeft immers, om beroeps- of 
familiale verplichtingen, naar 
Diksmuide te gaan. Ook qua 
vorm IS zo 'n bedevaart eigenlijk 
een stereotiepe manifestatie, 
sensatie-zoekers zijn vlug ont
goocheld. 

Een bijna magische ervaring. 
Duizenden mensen begeven 
zich nu reeds zovele jaren naar 
een dodenveld, met een verhak-
kelde én een nieuwe kruistoren. 
Om hun trouw, hun vredeswil en 
hun Vlaamse overtuiging te belij

den. Jaar na jaar. Bovendien 
betreft het hoegenaamd geen 
steeds ouder wordende men
senmassa. Maar wel een bonte, 
kleurrijke mengeling van het ei
gentijdse Vlaanderen. Net uitge
doste heren en fnvool geklede 
dames, evenals kruipende peu
ters en overtuigde jeugdbewe-
gers Groot en klein. Klassiek 
naar non-konformist. De nozem 
naast de non. 

Er zijn natuurlijk ook de over
volle kroegen en dichtbezette 
terrasjes, de verkooptafeltjes 
met leeuwtjes in alle vormen en 
alle maten. Je ziet er steevast 
Willy Kuijpers met weer iets 
nieuws: jarenlang waren het 
badhanddoeken waarop de 
„made in den belgiek" werd geïl
lustreerd, dit keer was er die 
knappe VU-EV A-zelfklever. 
Dichter bij de brug wordt het 
steeds langer aanschuiven, ter
wijl je overdonderd wordt door 
oproepen voor steun aan edele, 
maar ook al eens minder fraaie 
doeleinden. Gelukkig neemt het 
aantal extremistische splinter; 
frakties — die het hele IJzerbe-
devaartgebeuren vaak in diskre
diet brachten — met het jaar af. 

Je ontmoet altijd wel iemand 
van, „Waar is de tijd gebleven?" 
Sommige mensen zien elkaar 
het hele jaar door met, behalve 
op die IJzervlakte. De overgrote 
meerderheid is VU-sympatisant. 
je hoort, voelt en ziet dit. Heel de 
VU-partijleiding is overigens aan
wezig Na de manifestatie, die dit 
jaar tot bijna half twee uitliep, 
maken de meeste families er een 
dagje uit van Naar zee, de West
hoek of het Heuvelland. Echter 
met zonder een bakje friet of een 
barbecue-stickje te hebben bin-

Willy Kuijpers, sinds kort Europarlementslid, altijd aktief op de weg 
naar de Bedevaartsweide. 

nen gewerkt op de speelplaats 
van de plaatselijke technische 
school. Een VU-VOVO-aktiviteit, 
die op een steeds grotere be
langstelling kan refkenen. 

„'t Was wel!" 
Van deze 57ste bedevaart zul

len de toespraken en de grote 
volkstoeloop in het geheugen 
na-blijven. Maar ongetwijfeld 
ook de verzen van Anton van 
Wilderode, de samenzang, de 
prachtig-meezwepende stem 
van Nolle Versyp, de ontelbare 
bloemen, de puike koreografie 
an de kunstgroep Incar, de eed 
van trouw en uiteraard het suk-
sesrijke optreden van Herman 
Elegast. Deze kleinkunst-zanger 
slaagde erin het tema van deze 
bedevaart (Volk, word staat!) op 
een biezonder pittige wijze te 
vertolken. Het ondersteunend 
handgeklap en het meezingen 
dwongen hem trouwens tot een 
bis-uitgave. 

In het naar buiten drummen 
hoor je dan de meest verschil-

Onder de vele, vele kransen ook een opgemerkt bloemstuk namens de 
„Vlaemsche Federalistische Party", een zustergroep van de VU. „Van 

over de schreve". 

lende kommentaren. „Hoe vond 
je 't?". En dan het klassieke, maar 
eerlijke antwoord: „'t Was goed. 

hél". Of op z'n Westvlaams: „'t 
Was wel. Zéér wel!". 

(pvdd) 

Ondervoorzitter Van de Sompel: 

...ten voordele van 
ons aller memoriaal! FF 

Rik Van de Sompel, ondervoorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee, valt jaarlijks de „eer" te beurt 
de mensen op te roepen tot financiële steun. Dit jaar 
greep hij terecht, de kans aan om op een aantal fei
ten en schandalen te wijzen. 

VAN DE SOMPEL wees op 
het treurige feit dat het 
nog steeds niet voluit tot 

de „machtigen" is doorgedron
gen dat de evolutie van de 
staatsvorm in dit land precies 
ontstond op de IJzervlakte en 
nadien op deze plaats meer dan 
een halve eeuw lang beginsel-
vast werd voorgehouden door 
de testamentuitvoerders. 

Vossenmandjes... 
„Dat de volbloed Waal op Bin

nenlandse Zaken hiervan mets 
kan of wil snappen, daar kunnen 
wij nog inkomen. Maar wij noe
men het schandalig dat de Belgi
sche minister en een Belgisch 
parlement met een Vlaamse 
meerderheid geen arme 150.000 
fr per jaar, d.w.z. minder dan het 
jaarlijkse vakantiegeld van een 
levende generaal, overheeft 
voor het onderhouden van de 
graven van Vlaamsbewuste jon
gens die, dikwijls als vrijwilligers 
in Belgisch uniform, hun jong en 
beloftevol leven offerden bij de 
verdediging van dit ondankbare 
land". Van de Sompel had woor

den van lof over voor de akties 
van de VU-senatoren Luyten en 
Vandezande die vruchteloos ge
poogd hebben hieraan iets te 
verhelpen. Vooral het Davids-
fonds, dat 500.000 fr. schonk, 
werd geprezen. 

Hij voegde er eenwel direkt 
aan toe dat ook zonder over
heidshulp de IJzertoren (en alles 

daarrond) zal standhouden: „Wij 
hebben het volle zestig jaren in 
goede en slechte tijden samen 
voor mekaar gekregen en de 
eindjes aaneen geknoopt: als 't 
moet zullen wij het nog zestig ja
ren samen volhouden!" Van de 
Sompel eindigde met te wijzen 
op de zeer zware werken en 
hoge kosten die het onderhoud 
van het IJzermonument vergen. 
Hij verzocht de tienduizenden 
aanwezigen bijgevolg zeer mild 
te zijn. 

Een bescheiden blik op de 
Vossenmandjes toonde aan dat 
zijn oproep goed beantwoord 
werd.. Gelukkig. 

De VU-partijtop was er ook bij Uiteraard. 

5 JUU 1984 



Ijzerbedevaartvoorzitter Paul Daels: 

..België afbouwen, door en om 
Vlaanderen op te bouwen!'" 

Er bestaan sprekers die jarenlang hetzelfde verkondigen. En die daardoor op 
de duur vervelend worden. Er bestaan evenwel ook goeie redenaars die jaar na 
jaar iets nieuw weten te vertellen. Zonder hierbij te gaan kletsen en zonder af te 
wijken van de essentiële boodschap. Ijzerbedevaartvoorzitter Paul Daels 
behoort duidelijk tot de tweede kategorie van referaathouders. Zondag is hij er 
op een knappe wijze in geslaagd het „Testament van de IJzer" eigentijds te ver
halen en te aktualizeren. 

DE drie centrale gedachten 
waren: écht zelfbestuur, 
wereldvrede en ver

draagzaamheid. Maar dan uitste
kend toegespitst op de situatie 
van Vlaanderen anno 1984. 

Geen bevriezing 
Mr. Daels begon met te wijzen 

op het feit dat het tema van dit 
jaar „Volk word Staat" aansloot 
bij deze van de vorige bedevaar
ten. De Vlaamse welvaart wordt 
zwaar bedreigd en precies ook 
daarom moet de volheid van de 
politieke macht in versneld tem
po aan de eigen Vlaamse instel
lingen worden overgedragen. 
Ook het voorbije jaar stak im
mers boordevol nederlagen van 
en voor onze Vlaamse gemeen
schap. 

Hij waarschuwde de centrale 
regering die erop rekent het 
kommunautaire dossier in de ijs
kast te kunnen houden. „Als er 
teveel buskruit in de ijskast 
wordt gestopt, dan, vroeg of laat 
ontploft de ijskast zelf, met al wat 
errond, eracfiter of erboven 
staat!" Daels verwees naar de 
wetenschappelijke studies die 
onomstotelijk bewijzen dat het 
unitaire bestel aan Vlaanderen 
ruim 50 miljard per jaar kost. 
Maar hij waarschuwde onmidde
lijk ook tegen een ekonomische 
opsluiting: „Wij keren niet terug 
naar de vorige eeuw 'en spreken 
toch niet van autarkie, maar van 
ekonomische federalisme". En 
dit sluit uiteraard geen nauwe 
bindingen uit met de buurlanden, 
zoals Wallonië. Vraag is alleen of 
Wallonië de regels van een eerlij
ke samenwerking zal willen nale
ven. 

In niet mis te verstane be
woordingen hekelde voorzitter 
Daels de schandalig grote ver
antwoordelijkheid van het unitai
re beleid en van het Belgisch 
grootkapitaal bij de moeilijkhe
den van Limburg en de Kempen: 
„Ze vergeten dat het probleem 
van de Kempische steenkoolmij
nen veel minder scherp gesteld 
zou zijn indien met miljarden, 
grotendeels Vlaams geld, zou
den vergooid zijn in de Waalse 
staalnijverheid!" Voor iedereen 
die hieraan nog zou twijfelen 
herhaalde hij dat Vlaanderen wel 
degelijk de verantwoordelijkheid 
én de zware lasten wil opnemen 
voor Limburg, voor de Kempen 
én voor de steenkoolmijnen, 
„omdat wij meteen ook de vol
heid van de Vlaamse financiële 
middelen opeisen, zodat zij nu 
eindelijk door, voor en in Vlaan
deren besteed kunnen worden!". 
Vooral de parleméhtsleden die 
zich steevast anders opstellen 

naargelang zij in de Vlaamse 
Raad of in het Belgische Parle
ment zetelen, moesten het ont
gelden. .Al le Vlaamse parle
mentsleden moeten er integen
deel voor ijveren dat het volgen
de parlement een radikale 
grondwetsherziening kan door
voeren. Want het enige nog aan
vaardbare stelsel is een konfe-
derale struktuur. „Een staten
bond, waarin Vlaanderen en 
Wallonië volwaardige staten 
worden met al de hieraan ver-
^bonden bevoegdheden en mid
delen, en die vanuit deze vol
waardigheid vrij zullen overeen
komen wat zij nog zinnig samen 
zullen doen, en onder welke 
voorwaarden." 

Maar een zelfstandig Vlaande
ren moet een verdraagzaam 
Vlaanderen zijn, in de traditie van 
de „Godsvredegedachte". Hij 
verwees naar de jarenlange in
zet van het IJzerbedevaartkomi-
tee voor opbouwend pluralisme: 
„Elk volk dat geen eerbied heeft 
voor alles en allen die zijn rijke 
verscheidenheid vormen, eerbie
digt zichzelf niet en verdient 
geen zelfbestuur". Tot allen in 
Vlaanderen die zich levensbe
schouwelijk bedreigd voelen zei 
Daels: „Werk krachtig mede aan 
de versnelde uitbouw van het 
zelfbstuur, dan zult gij mee uw 
stempel drukken op de nieuwe 
instellingen, dan zult gij uw gees
telijke vrijheid vrijwaren in een 
volledig bevrijd Vlaanderen". 
Hieraan koppelde Daels ook de 
eis voor ruime politieke amnes
tie. 

Ook de Vlamingen in Brussel, 
in Brabant in Komen en in Voe
ren kregen van Daels de belofte 
van volle steun. Het besluit van 
de Vlaamse Raad om Brussel uit 
te roepen tot Vlaamse hoofd
stad (een voorstel van VU-voor-
zitter Anciaux) noemde Daels 
verheugend en belangrijk. Maar 
dit legt ook aan alle Vlaamse 
politici de plicht op al het nodige 
te doen opdat Brussel ook wer
kelijk een Vlaamse hoofdstad 
zou zijn. Hij betreurde in dit 
verband de afwijzing door de 
Vlaamse Regering van de NCC-
begroting en pleitte voor een 
verdubbeling van de financiële 
middelen. 

Plaatsing 
verdagen 

Een andere konstante van de 
bedevaart naar de Graven van 
de IJzer is de bede voor vrede. 
Voorzitter Daels stelde duidelijk 
dat de bewapeningswedloop 
moet ophouden: „Zolang er 
enigszins onderhandeld kan 

worden is het zeker verant
woord en geboden de plaatsing 
van de kernkopraketten in dit 
land te verdagen.. En er moet 
onderhandeld worden! Zonder 
enige voorafgaande voorwaar
de. Het gaat trouwens om meer 
dan om de kernraketten! Het 
„nooit meer oorlog" van deze 
Toren verwerpt alle oorlogswa
pens en elk beroep op geweld 
tot beslechting van konflikten". 
De Ijzerbedevaartvoorzitter 
wees op de dringende noodzaak 
van een Europees veiligheids- en 
vredesbeleid. Hij vroeg aan de 
nieuwe Vlaamse Europarle
mentsleden dat zij werk zouden 
maken van een aktief veiligheids
beleid. 

Daels verwees ook naar de 
betekenis van het bezoek van 
een Tsjechische minister (samen 
met VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz) aan de IJzertoren. 

. De kleinere volkeren van Oost 
en West moeten elkaar inder
daad kunnen vinden in de geza
menlijke zorg en inzet voor de 
veralgemeende, evenwichtige 
en versnelde ontwapening. Mr. 
Daels deed ook een warme of)-
roep tot de Paus om volgend 
jaar een bezoek te brengen aan 

Herman Elegast, swingend en meeslepend. 

ons eigen en uniek vredesmonu-
ment 

Hij besloot zijn markante toe
spraak met een woord tot de 

jongeren in Vlaanderen. Opdat 
wij allen zouden bouwen aan 
een wereld van vrede, een huis 
van hoop, een eigen Vlaamse 
staat. 

Nederlandse ere-konsul van Laake: 

„...elkaar opzoeken 
en ontmoeten" 

Vorig jaar was er een spreker namens de jeugd, 
dit jaar mocht men een krachtige en verrassend-
frisse toespraak beluisteren uit Noord-Nederland. 
Mr F.J.A. van Laake, de Nederlandse ere-konsul, 
hield een warm pleidooi voor intenser „staatsgren-
zenoverschijdende kontakten". 

MET die befaamde Ne
derlandse vlotheid on
derhield de ere-kon

sul de tienduizenden toehoor
ders. „Nederland mag niet op 
deze 57ste bedevaart ontbre
ken, zeker niet in het jaar waarin 
prins Willem van Oranje wordt 
herdacht en gehuldigd, want Ne
derland is dank verschuldigd aan 
Vlaanderen, als bolwerk tegen 
de verfransing en bastion voor 
de verdediging van de Neder
landse Gemeenschap". 

Hij sprak de wens uit, de har-
tewens, dat „wij elkaar beter 

leren kennen. Ons Nederlands 
Gemenebest kan namelijk met 
gedijen zonder wederzijdse ken
nis, achting en waardering". Van 
Laake wees echter op de gemis
te kansen: het niet-werken van 
een Delta-zender, het ontbreken 
van een Nederlands kultuurcen-
trum in Brussel, het gebrek aan 
samenwerking tussen de 37 (24 
Nederlanders en 13 Vlamingen), 
Grootnederlandse parlementsle
den in het Europarlement Ik 
zou wensen dat zij meer gingen 
samen doen, want de komende 
Europese eenmaking zal de 

macht van de staten uithollen, 
zodat de kulturele eenheden een 
extra-belangrijke taak krijgen om 
hun eigenheid te bewaken". 

Hij had verder woorden van 
lof over voor de campagne-aktie 
in de Nederlandse kranten m.b.t 
de Vlaamse kust, „terwijl de Ne
derlander vroeger zo veel naar 
de „Belgische kust" ging". Vooral 
een popularizatie van het begnp 
„Vlaanderen" lijkt hem noodza
kelijk. „De wezenlijke eenheid 
der Nederlanden moet naar de 
gewone man worden gebracht 
ook via de volkskultuur, het ont-
spanningsleven en de sport". 

De ere-konsul besloot met te 
stellen dat wij aan de onwetende 
Nederlanders zullen moeten le
ren dat Vlaanderen écht bestaat 
en dat dit gezegende en dierba
re land, deel van ons Gemene
best ons aller eerbied en bewon
dering verdient 

Van Laake mocht een sympa-
tiek applaus ih ontvangst nemen 

1 
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Ontevredenheid groeit met de dag 

Twee harde klappen 
voor Mitterrand 

Het verstrijken van de Europese verkiezingen betekent in Frankrijk niet dat de 
politieke wereld, nu die elektorale strijd gestreden is, stilaan de boeken dichtdoet 
en zich op vakantie voorbereidt Integendeel, men verwacht juist dat president 
Mitterrand werk zal maken van een grondige wijziging van zijn regering en van 
zijn politieke aanpak. 

MEN verwacht dat omdat 
de president en zijn 
socialistisch-kommu-

nistische regering de afgelopen 
weken met één maar twee kaak
slagen te verwerken kregen: de 
uitslag van de Europese verkie
zingen en de massale opkomst 
— anderhalf miljoen mensen — 
op de betoging voor het privé-
onderwijs en tegen het wetsont-
werp-Savary op zondag-24 juni. 

Meerderheid af? 
In de Europese verkiezingen 

behaalden Mitterrands socialis
ten met 21 t.h. een erg matte 
score en de kommunisten met 
11 t.h. een ronduit katastrofaal 
resultaat — ze bleven maar en
kele tienden van een percent 
voor op de uiterst-rechtse partij 
van Jean-Marie Le Pen 

Het rekensommetje is gauw 
gemaakt de twee partijen die — 
met de kleine links-radikale MRG 
— de regeringsmeerderheid 
vormen behaalden samen nau
welijks een derde van de stem
men Reden genoeg voor de 
parlementaire oppositie om te 
gaan roepen dat de regering 
fatsoenlijkerwijs met meer kan 
beweren nog een meerderheid 
in het land achter zich te hebben. 

Die oppositie, waarin de neo-
gaullistische RPR en de liberale 
UDF op een gemeenschappelij
ke lijst opkwamen aangevoerd 
door Simone Veil, juichte ook 
met dadelijk over haar eigen uit
slag 43 t h wat minder was dan 
het totaal dat beide partijen be
haalden toen ze in de vorige 
Europese verkiezingen afzon
derlijk opkwamen. 

Maar in elk geval behaalde ze 
tien th . meer dan de beide rege-
nngspartijen en in het meerder-
heids-kiesstelsel dat voor de bin
nenlandse parlementsverkiezin
gen geldt zou die 43 th . meer 
dan genoeg zijn voor een ruime 
volstrekte meerderheid in de As
semblee — de PS haalde in 1981 
immers een absolute meerder
heid met een score van 36 t h 
Het grote nieuws in de Franse 
euroverkiezingen was dan ook 
niet een enorm sukses van de 
parlementaire oppositie maar 
wel het feit dat de rechtse Parti 
du Front National van Jean-Ma-
rie Le Pen boven de 10 t.h. uit
kwam en dus afgevaardigden 
naar Straatsburg stuurt. 

Slecht uitgelegd... 
De zondag na die voor haar 

erg slechte euroverkiezingen 
kreeg de regering een tweede 
klap- niet minder dan anderhalf 
miljoen mensen kwamen in Pa
rijs betogen tegen het wetsont-
werp-Savary, dat zeer zeker niet 

het eind betekent van het be
staan van de, voor 97 t.h. katolie-
ke, privé-scholen maar dat wel 
inhoudt dat de staat, in ruil voor 
zijn financlenng van dit onder
wijs, meer kontrole over de daar 
gehanteerde normen krijgt, wat 
niet zo onlogisch is. De oppositie 
greep de kontroverse rond de 
privé-scholen met beide handen 
aan om Mitterrand in het defen
sief te drijven op een gebied dat 
tot dan toe juist één van zijn 
sterke punten was. dat van de 
vnjheden. 

Het feit dat Mitterrand juist op 
dat gebied in het gedrang komt 
toont dat er op zijn minst iets 
fout IS gegaan met de wijze 
waarop zijn regering haar beleid 
toegelicht en uitgelegd heeft 
voor het publiek. Een publiek dat 
zich in het algemeen minder zor
gen maakt over de vrijheden, 
maar wiens grote bekommernis 
— zoals dat trouwens overal het 
geval is — in de eerste plaats de 
ekonomische situatie geldt. Een 
stijgende werkloosheid, een in
flatie die maar met de grootste 
moeite' onder de 10 th . komt 
een zwaar deficit op de buiten
landse handel, een soberheids-
beleid dat de koopkracht be
perkt dat zijn de voornaamste 
redenen van ontevredenheid in 
Frankrijk. 

Het beleid van Mitterrand ver
schilt met erg van dat wat in de 
andere EG-ianden wordt ge
volgd en IS heel wat „socialer" 
dan dat van Reagan of Thatcher. 
Maar de achterban van deze 
linkse regering had uiteraard iets 

heel anders gehoopt en Mitter
rand en zijn ploeg waren ook 
met iets heel anders begonnen, 
nl. een relancebeleid dat via op
drijven van de interne koop
kracht de ekonomie moest aan
zwengelen. 

Dat het bewind na een jaar 
het roer moest omgooien was 
vooral te wijten aan de interna
tionale konjunktuur, maar zoiets 
is niet gemakkelijk uit te leggen, 
en het was onvermijdelijk dat de 
regering zelf het slachtoffer 
werd van de vele teleurgestelde 
verwachtingen van haar eigen 
achterban, terwijl de oppositie 

triomfantelijk kon aanvoeren dat 
links duidelijk geen geloofwaar
dig ekonomisch alternatief had 
Premier Pierre Mauroy probeer
de wel uit te leggen dat een 
„linkse" soberheid nog iets an
ders IS dan een „rechtse" sober
heid maar die boodschap kwam 
bepaald niet duidelijk over. 

Tijd dringt 
Dat IS de grote taak die Mitter

rand nu heeft als hij tenminste 
wil proberen tegen de parle
mentsverkiezingen die ten laat
ste in 1986 moeten plaatsvinden 
de zaken wat recht te trekken: 
een herwerkte regeringsploeg 
naar voor brengen en een nieu
we kommunikatie vinden met de 
bevolking i.p.v. louter defensief 
te reageren op een hele reeks 
aanvallen, van de ekonomie tot 
de kontroverse rond de vnjhe
den. De Franse president neemt 
de tijd om na te denken en naar 
verluidt aarzelt hij ook om zijn 
trouwe vriend en bondgenoot 
Pierre Mauroy op te offeren. 
Maar zeer veel tijd heeft hij niet 
meer. 

H. Oosterhuys 

Het „ja" en „neen" van de grootmachten 

Danspasjes rond 
atoomwapens 

Ook op de IJzerbedevaart is kritiek geuit op de 
nieuwe Amerikaanse raketten in Europa en is gepleit 
voor een serieuze aanpak van bewapeningskontrole. 
Maar die verzuchting, die door vele Europeanen ge
deeld wordt, zal nog een tijd op vervulling moeten 
wachten. 

E twee supermogendhe-
den hebben de jongste 
dagen wel een soort 

dansje opgevoerd van een pasje 
vooruit en weer een pasje ach
teruit, maar met echte onderhan

delingen heeft dat weinig te 
maken. 

Ja en Nee 
De Sovjetunie stelde vorige 

week voor dat beide supermo-

ledereen doet zijn best natuurlijk. Reagan probeert de Sovjets rond de onderhandelingstafel te krijgen, 
Jackson bevrijdt, een dominee waardig, VS-gevangenen.. (foto UPD 

gendheden in september in We
nen zouden gaan onderhandelen 
over een beperking en uitscha
keling van alle wapens in de 
ruimte President Reagan zei ver
rassend snel ja, maar met een 
voorwaarde dat tegelijk ook de 
andere onderhandelingen, over 
beperking van de strategische 
atoomwapens (START) en van 
de raketten voor de middellange 
afstand (INF) in Europa worden 
hervat. Maar dat is onaanvaard
baar voor Moskou dat die onder
handelingen afgebroken heeft 
uit protest tegen de installatie 
van eerste kruisraketten en 
Pershing-2's in Europa en ze pas 
wil hervatten als die installatie 
wordt ongedaan gemaakt. Dus 

, zei Moskou dan weer nee. 

Star wars... 
De Sovjetunie deed haar 

voorstel omdat ze zich grote 
zorgen maakt over Reagans 
plannen voor bewapening in de 
ruimte en zijn „star wars"-pro-
gramma dat een anti-raketten-
schild in de ruimte moet aanleg
gen. Reagan zei onmiddellijk ja, 
met omdat hij bereid is dat pro
gramma op te schorten maar 
omdat hij in dit verkiezingsjaar 
best het image kan gebruiken 
van iemand die bereid is over be
wapeningskontrole te onderhan
delen. En verbond daar onmid
dellijk voorwaarden aan die voor 
Moskou, dat toch al met geneigd 
IS Reagan een verkiezingsca
deau te doen, de zaak helemaal 
onaantrekkelijk maken Beide su-
permogendheden gingen dus te
rug naar af, en het laat zich 
aanzien dat tot de presidentsver
kiezingen in de Verenigde Sta
ten achter de rug zijn mets se
rieus op het gebied van kontrole 
van atoomwapens moet worden 
verwacht Alle Europese bekom
mernissen en verzuchtingen ten 
spijt 

H.O. 

S JULI 1984 



11 

do&c-darweek^ 

„Door arm Vlaanderen" 
is de titel van een werk 
van socialist Aug. De Wln-
ne (vertaling van artikelen 
in „Le Peuple" versche
nen). De 19de-eeuwse 
leef- en werkomstandighe-

— den, er konkreet in toege
licht, doen ons de haren 
ten berge rijzen. 

De Vlamingen van de 
19de eeuw waren overwe
gend kleine boeren die 
hard labeurden op een lap 
grond, van de kasteelheer 

A ^ ^ 1 gehuurd. Hun magere 
I ^ ^ V ^ oogst moesten zij vaak la-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ten afvreten door het wild 

A ^ ^ ^ ter wille van de jachtge-
^ ^ ^ i noegens van de heer. Wie 
^ ^ ^ ^ hem niet behaagde werd 

van zijn land gejaagd. 

De eerste industriële revolutie 
deed fabrieken ontstaan. Zij leken 
meer op ongezonde strafinrichtin
gen dan op werkplaatsen. Daar
naast was er huisarbeid waarbij 
ouders, kinderen en zuigelingen in 
één stinkend vertrek samenhokten. 

Arm 
Vlaanderen 

Handwerk met primitief getuig 
voor spinners, twijnders van naai-
garen, wevers die koppig met hand-
getouwen optornen tegen de eerste 
machines, haarsnijders, velbewer-
kers, touwslagers, mandenmakers, 
klompenmakers, arbeiders in het 
zwavelzure lucifersbedrijf, steen
bakkers. 

De arbeidstijd duurt 12 tot 14 uur 
per etmaal, ofwel in de met chemi
sche stoffen vervuilde lucht bin
nenshuis, ofwel in openlucht 's win
ters en 's zomers, mannen, vrouwen 
en kinderen soms vanaf vijf jaar. 
Een slaaptijd van soms maar vier 
uur. 

Aan de kust hebben de garnaal
vissers en nettenbreiers het niet 
beter en de vissers zijn soms we
ken van huis in hun kleine sloepen 
die niet altijd uit de stormen terug
keren. 

En dan de kantwerksters, uren en 
uren gebogen, kant aan het klossen 
voor de rijke dames. 

Koninklijke Besluiten op onge
zonde bedrijven worden evenmin 
nageleefd als manke taalwetien. 

Deze mensen verdienen honger-
lonen. Zij worden daarbij in hun 
loon bestolen doordat het in natura 
wordt uitbetaald of ze verplicht zijn 
in de fabriekswinkel of herberg van 
de baas slechte of dure waar te ko
pen. Dit werd pas in 1887 verboden. 

De huisgezinnen zijn kroostrijk 
al lag de kindersterfte hoog. 

Zolang de kinderen nog klein zijn 
is honger troef. Het betert zodra 
grotere kinderen mee verdienen 
maar eenmaal deze uitgetrouwd 
zijn leeft het oudere echtpaar weer 
in ellende. 

In de volgende aflevering van 
Terugblik vertelt Maurits van 
Haegendoren wat de aanleiding was 
tot de Vlaamse hongermars op 
Brussel in 1846 
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Jean Sorel als een jonge graaf en francine Berge als een gevierde ak-
trice die bekend staat als zeer gul met haar gunsten, in „La Ronde", film 
van Roger Vadim (1964). Zaterdag 7 juli om 23 u. 30 op Nederland 1. 

Zaterdag 7 juli 
• BRT 1 - 18.00 
De Bubblies, serie 
• BRT 1 - 1900 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
De levende planeet, dok. 
• BRT 1 - 2110 
Joe, de vergeten Kennedy; serie 
• BRT 2 - 15.00 
Tennis, Ronde, atletiek; reportages 
• BRT 2 - 21.00 
Knokke-Cup 84, show 
• Ned. 1 - 18.55 
Goochel mee, shov»/ 
• Ned 1 - 19.02 
Knight rider, serie 
• Ned 1 - 2028 
Te land, ter zee en in de lucht, show 
• Ned. 1 - 21.20 
Onze ouwe, serie 
• Ned 1 -2220 
Tros Aktua/Tros Sport 
• Ned 1 - 2255 
No soap, radio; serie 
• Ned 1 - 23.30 
La ronde, film 
• Ned. 2 • 19.20 
De KRO play-back show 
• Ned 2 - 20.25 
De gelukszoeker, serie 
• RTB 1 - 22.05 
Paris aux bord des lèvres, Parijs 
van 1900 tot 1968 

Zondag 8 juli 
• BRT - 11 00 
Konfrontatle, debat 
• BRT 1 - 15.30 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 17.20 
Sint-Godelievestoet, reportage 
• BRT 1 - 18.30 
De Bubblies, serie 
• BRT 1 - 18.50 
Kalahari: wildernis zonder water; 
dok 
• BRT 1 - 20.35 
De Hindenburg, film 
• BRT 1 - 22.25 
Over fotografen, Walter De Mulder 
• BRT 2 - 18.45 
Atletiek, reportage 
• Ned 1 -20.15 
Ja, natuurlijk; dok. 
• Ned. 1 - 21.05 
Magie in Midden-Afrika, dok. 
• Ned. 2 - 17.20 
Vijftig jaar bekeken, uit film
archieven 
• Ned 2 - 20.10 
Princess Daisy, serie 
• Ned 2 -2215 
Veronica zeezeilrace, reportage 
• Ned 2 - 22.40 
Kenny Everett, nieuwe serie 

Maandag 9 juli 
• BRT 1 - 15.00 
Ronde van Frankrijk, reportage 

' • BRT 1 - 18.00 
De Bubblies, serie 
• BRT 1 - 18.20 
De haas, dok. 
• BRT 1 - 20.15 
Sukses, nieuwe serie 
• BRT 1 - 22.10 
Afrika, dok. 

• Ned. 1 - 19.00 
Beestenboel, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
De Carsons, serie 
• Ned. 1 - 22.25 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
Magie op Broadway, show 
• Ned. 2 - 20.00 
De gelukszoeker, sene 
• Ned 2-21.00 
Tommy, een spoor na 40 jaar; dok. 
• Ned. 2 - 21 25 
Nolan, film 

Dinsdag 10 juli 
• BRT 1 - 1545 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 18.20 
De Smurfen, serie 
• BRT 1 - 18.45 
Walt Whitman, D.W. Griffith; dok. 
• BRT 1 - 19.10 
Mr. Smith, serie 
• BRT 1 -20.15 
Condo, sene 
• BRT 1 - 20.40 
De blauwe planeet, dok. 

• 
De 

BRT1 - 2t.30 
Vlaams-Natlonale 

stichting over de 
Omroep-

IJzerbedevaart 

• BRT 1 - 22.15 
It's music, it's fun, it's hoffnung; 
show 
• Ned 1 - 20.28 
Nero Wolfe, serie 
• Ned. 1 - 21.21 
Niks aan de hand, serie 
• Ned 1 - 21 46 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 22.16 
Nicholas Nickleby, serie 
• Ned. 2 - 15.00 
Willem de Zwijger-Herdenking 
• Ned. 2 - 1912 
Kop en staart, sene 
• Ned. 2 - 19.30 
Het kleine huis, serie 
• Ned. 2 -2050 
Op expeditie naar de Negev, dok. 
• RTB 1 - 20.00 
Mens en dier in de Camargue, dok. 

Woensdag 11 juli 
• BRT 1 - 1545 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 18.00 
De Bubblies, serie 
• BRT 1 - 20.15 
Met Mike in zee, praatshow 
• BRT 1 - 21 30 
De Leeuw van Vlaanderen, poppen
spel 
• Ned. 1 - 1530 
De Smurfen, serie 

• Ned. 1 - 18.55 
Vrienden, serie 
• Ned. 1 - 20.33 
Schulden, serie 
• Ned. 1 - 21.18 
Saturday night live, show 
• Ned. 1 - 21.53 
Krijgt de Klub van Rome toch ge
lijk? dok. 
• Ned. 2 - 19.35 
De Peel, een herinnering; dok. 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 12 juli 
• BRT 1 - 15.45 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 1800 
De Bubblies, serie 
• BRT 1 - 18.05 
Rebecca vermist, jeugdfilm 
• BRT 1 - 20.15 

Isaura, serie 
• BRT 1 - 2045 
Panorama 
• BRT 1 - 21.35 
Hotel, serie 
• Ned. 1 - 16.00 
Het geheim van de levensbron, 
serie 
• Ned. 1 -21.15 
Kennedy, serie 
• Ned. 1 - 22.30 
Televizier magazine 
• Ned. 1 -2310 
Alleen als ik lach, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
De stijfkop, jeugdfilm 
• Ned 2 - 20.40 
Humor uit Hollywood, serie 
• Ned. 2-21.30 
Flevofestival met Sheila, show 

Vrijdag 13 juli 
• BRT 1 - 16.15 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 1800 
De Bubblies, serie 
• BRT 1 - 20.15 
De toffe ploeg, sportsatire 
• BRT 1 - 21.50 
Hitchcock, de donkere zijde van 
genialiteit; dok. 
• Ned. 1 - 16.00 
De luchtakrobaat, natuurfilm 
• Ned. 1 - 16.50 
Het toppop hitarchief, show 
• Ned 1 - 1855 
Internationale folkloristische para
de 
• Ned 1 - 20.28 
De gelukszoeker, serie 
• Ned. 1 -21.55 
fn Grote roofoverval, thriller 
• Ned 2 - 20.22 
Knokke cup '84, show 
• Ned. 2 - 21.27 
Nicholas Nickleby, serie 

• Ned. 2 - 22.45 
China - land zonder broertjes en 
zusjes, dok. 
• Ned. 2 - 23.30 
Buffalo Bill en de indianen, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 7 juli 
De Rondedans der liefde 

Franse film van Roger VadIm 
uit (1964). In zijn werk beschreef 
de Oostenrijkse ronnancier 
Schnitzler de dubbelmoraal, hui-
chelanj, hebberigheid en vergan
kelijkheid van de liefde en het 
geluk In het Wenen op het einde 
van de vorige eeuw. Vadim ver
plaatste dat gegeven naar het 
Parijs van 1914... (Ned. 1 om 
23 u. 30) 

Zondag 8 juli 
De Hindenburg 

Amerikaanse rampenfilm uit 
1975. Het passagiersluchtschip 
Hindenburg geldt zowat als het 
symbool van de Duitse suprema
tie op luchtvaarttechnisch ge
bied. Voor de komende vlucht 
vreest men voor sabotage. Er 
wordt een veiligheidsagent aan
gesteld die op zijn beurt een 
bewaker van de Gestapo toege
wezen krijgt... (BRT 1 om 
20 u. 35) 

Maandag 9 juli 
Operation Daybreak 

Britse oorlogsfilm uit 1975. De 
film is een vrije vertaling van een 
gebeurtenis uit de Tweede We
reldoorlog waaraan weinig rucht
baarheid werd gegeven: de 
moord op Heydrich, rechterhand 
en mogelijke opvolger van Hit
ler... Gevolgd door een debat 
over politieke aanslagen. 
(RTBF 1 om 20 u.) 

Dinsdag 10 juli 
Chinesisches Roulette 

Duitse film van Rainer Werner 
Fassbinder uit 1977. Derde film 
In de reeks „Neuer Deutsche 
Film". Een drama van haat en 
waanzin, dat speelt in een luxu
eus afgelegen landgoed. De 
dochter van de eigenaar heeft 
het zó gearrangeerd dat haar 
vader met zijn minnares er zijn 
vrouw In de armen van zijn naas
te medewerker aantreft... (Duits-
land 2 om 22 u. 05) 

Woensdag 11 juli 
Die Fledermaus 

Duitse film uit 1945 naar de 
gelijknamige operette van Jo-
hann Strauss. De bekende 
Weense teaterdirekteur Falke 
belandt na een karnavalsnacht, 
vermomd als vledermuis in de 
gevangenis. Hij besluit zijn vnend 
von Elsenstein die hem dit aan
gedaan heeft, een en ander te
rug te betalen. (Duitsland 1 om 
20 u. 15) 

Donderdag 12 juli 
Das zweite Erwachen der 
Christa Klages 

Duitse dramatische film van 

Margaretha von Trotta uit 1978. 
Het verhaal Is gebaseerd op een 
waar gebeurd feit. In de film 
overvalt Chnsta Klage, opricht
ster van een kindertehuis, een 
bank om haar zaak draaiende te 
kunnen houden... (Duitsland 1 
om 23 u.) 

Vrijdag 13 juli 
De toffe ploeg 

Amerikaanse film uit 1976. 
Morris is een gewezen honkbal
speler die sterk aan de drank is. 
Een gemeenteraadslid doet een 
beroep op hem om het plaatselij
ke honkbalploegje dat lelijk aan
moddert te trainen. Morris pakt 
de zaak op zijn manier aan. De 
vraag Is echter of dat wel de 
goeie Is voor die jonge kinde
ren... (BRT 1 om 20 u. 15) 

Nieuw op 
tiet sctierm 

De vergeten 
Kennedy 

Altijd is er wel één of ander 
van de beroemde Kennedy-clan 
in de belangstelling. En meestal Is 
dat In weinig opgewekte of posi
tieve zin. Dit geldt al evenzeer 
voor de jongere generatie als 
voor de ouders. De Kennedy die 
minder bekend Is, was de oud
ste, Joe. Hij schijnt de briljantste 
van de hele bent te zijn gewest. 
Over deze verongelukte „verge
ten" Kennedy brengt de BRT 
een biografisch TV-spel: „Joe, de 
vergeten Kennedy". Zaterdag 7 
juli om 21 u. 10 op BRT 1 

„Succes" 
De driedelige TV-reeks „Cele

brity" die op de BRT komt als 
„Succes" gaat over drie mannen 
die beroemd zijn geworden en 
bij een moordzaak betrokken 
raken. De reeks is gebaseerd op 
de gelijknamige roman van Tho
mas Thompson, die zeventien 
weken lang In de bestsellerslijst 
heeft gestaan. Van de paper-
back-ultgave werden meer dan 
anderhalf miljoen exemplaren 
verkocht. Maandag 9 juli om 
20u. 15 op BRT1 

Hitchcock 
geportretteerd 

BRT zendt een portret uit van 
de geniale filmmaker Alfred 
Hitchcock. M.m.v. de auteur Do
nald Spoto die al twee boeken 
schreef over het fenomeen 
„Hitchcock". Vrijdag 13 juli om 
21 u. 50 op BRT1. 

Eén kind 
per gezin 

De dok. China, land zonder 
broertjes en zusjes, behandelt 
de gevolgen van de drastische 
geboortenbeperking in het Chi
nese stadje Changzou waar het 
verboden is méér dan één kind 
ter wereld te brengen... Vrijdag 
13 juli om 22u. 45 op Ned. 2. 

5 JULI 1984 
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Het gebouw Foyer-Remy in Wijgmaal waarover 
wij het in een vorige WIJ zo uitvoerig hadden is een 
bijzonder waardevol voorbeeld van kwaliteitsvolle ar-
chitektuur uit de twintiger jaren in België. Het dateert 
uit een periode waarin de architektuurwereld koorts
achtig aan het zoeken was naar nieuwe uitdrukkings
vormen. 

DE modernen, o.l.v. Le Cor-
busier, Gropius, De Stijl 
(o.a. Mondriaan, Van 

Doesburg, Oud) en in ons land 
Huib Hoste, Victor Bourgeois, 
LH. De Koninck... hadden tijdens 
en vlak na de Eerste Wereldoor
log definitief afgerekend met de 
burgerlijke architektuur van de 
19de eeuw. Er ontstond een ar-
chitektuurkunst bereikbaar voor 
iedereen; hygiëne, komfort door 
licht, lucht en kleur, beleving van 
zuiver afgebakende ruimten... 

Een heroïsche periode waarin 
men waarschijnlijk te veel wou • 
veranderen op korte tijd opdat 
het brede publiek zich ten volle 
met de nieuwe ideeën en vor
men zou kunnen vereenzelvigen. 

Een tweede erg brede en 
even internationale strekking 
binnen de architektuur van de 
jaren 1920-1930 was veel lyri
scher en romantischer. Ook 
deze groep van architekten — 
waaronder Jean De Ligne — 
was op zoek naar een nieuwe 
taal in de architektuur. 

Hun gemeenschappelijke 
voorkeur ging uit naar het zicht
bare gebruik van baksteen waar
mee meestal monumentale volu
mes werden opgebouwd. Deko-
ratieve elementen werden niet 
toegevoegd maar verwerkt in 
hetzelfde materiaal. Een archi
tektuur die door Louis Van Der 
Swaelmen gekarakterizeerd 
werd als „het herstel van het 
zuivere volume". Van Der Swael
men noemt reeds in 1925 als 
belangrijke exponenten van 
deze beweging in België de ar
chitekten Eggericx, Acke, De Lig
ne en Nyst. De Ligne moest op 
dat ogenblik zijn belangrijkste 
werken nog bouwen. 

In 1929 ontwerpt hij voor de 
fabrieken Remy te Wijgmaal het 
gekende Foyer. Hoe „modern" 
het ontwerp toen wel was be
wijst de „Baksteenprijs 1984" 
waarbij een Antwerps architek-
tenbureau geprezen wordt met 
een gebouw dat opgevallend 
veel gelijkenis vertoont met dat 
van De Ligne, uit 1929... 

nibteften 
De nog jonge werkgroep VVV-Lo biedt dit jaar, 

onder de slogan „Vriendelijk Voor Vreemden", een 
aantrekkelijk zomerprogramma aan, zowel voor 
eigen mensen alsook voor Westkustbezoekers die 
van wat afwisseling houden. 

Op vrijdag 13 juli is het 
middeleeuwse, rustige 
Lo in feeststemming 

want om 20 uur worden de eer
ste danspasjes gezet door de 
Finse gaste, de „Toerkoe-groep" 
uit Martila. Zij brengen een 
waaier van ambachtdansen met 
een eigen muzikale begeleiding. 

Van Vlaamse zijde is er de 
Brusselse volksdansgroep De 
Garve veertig jaar jong en een 
grote bekende in de internatio
nale volksdanswereld. De Grave 
brengt typisch Vlaamse volks
dansen, maar dan zonder toe te 
geven aan het showelement. Zij 
blijft trouw aan de originele 
volksdansen, zoals de „Tarwan-
tel", een zwaardendans uit de 
14de eeuw, gedanst door man
nen, waarin de zwaarden door 
stokken werden vervangen. Ook 
de nieuwe, originele Brusselse 
Kwadril staat op het programma. 
De Garve zorgt ook voor een ei

gen muzikale begeleiding en een 
traditionele klederdracht. De 
mannen gaan gekleed als gilde-
lieden van de Brusselse boog
schutters en de meisjes als bloe-
menverkoopsters, beide uit 
1835. 

Het Fins-Vlaams volksfeest 
gaat door op het 15de eeuwse 
Vateplein van Lo. Het Vateplein, 
naast de Markt en omringd door 
het Klooster en het oude stad
huis vormt een volmaakt decor. 

Wat dit feest zo aantrekkelijk 
maakt, is dat na de 2 optredens 
alle omstaanders en kijklustigen 
uitgenodigd worden om mee 
„volks te dansen"! De Finse en 
Brusselse gasten zullen hierbij 
helpen. Een unieke gelegenheid 
dus voor mensen die houden 
van een boeiend en smaakvol 
spektakel en tevens ook eens 
graag de benen uitslaan op de 
maten van muziek die eeuwen 
geleden gemaakt werd maar nu 
nog steeds aktueel is. 

De vermaarde St.-Godelieveprocessie beleeft op 
zondag 8 juli 1984 zijn 6 a 7 eeuwen oude uitgave. 
Het woord eeuwenoud wordt vlug gebruikt of zelfs 
misbruikt doch uit stadsrekeningen in het Brugs 
archief blijkt dat de processie reeds in 1459 door de 
Gistelse straten trok. 

VOOR dagjesmensen, 

strandtoeristen of cara
vanbewoners uit binnen-

en buitenland een unieke gele
genheid om het hinterland van 
de kust te verkennen. 

Ze kunnen er getuige zijn van 
een historische evokatie waarbij 
dansende, musicerende en akte-
rende groepen in prachtige his
torische kostumes, het leven en 
de marteldood oproepen van de 
Vlaamse volksheilige die in 1070 
in opdracht van haar echtgenoot 
Bertolf werd gewurgd. Elke op
stappende groep is een verhaal 
op zich. Bijzonder in het 
oogspringend is de evokatie van 
het vroegmiddeleeuwse Vlaan
deren. 

Op een boogscheut van het 
centrum ligt de St.-Godelieveab-
dij, een eeuwenoud slotklooster 
van de zusters Benedictinessen, 
de plaats waar het historische 
drama zich afspeelde. Om de 
toerist in de gelegenheid te stel
len de unieke abdij te bezoeken 
wordt door de toerdienst een 
gratis busdienst ingelegd tussen 
het stadscentrum en de abdij. 
Deze bus, die vertrekt van het 
oude stationsgebouw aan de 
Heyvaertlaan staat vanaf 14 uur 
ter beschikking. 

Voor groepen van min. 12 
personen stelt de toerdienst een 
gids beschikbaar voor geleide 
bezoeken aan de gerestaureer
de Oostmolen, de abdij ten Putte 
en de O.-L-V.-Hemelvaartkerk 

waarvan de rechterbeuk toege
wijd is aan de H. Godelieve. 

Zitplaatsen kunnen gereser
veerd worden tegen 50 fr. per 
persoon door storting van 
voornoemde bedrag op PRK 
000-058110-50 van A. Ghysel-

brecht, Tempelhofstraat 14 met 
vermelding „zitplaats processie" 
of door tel. kontaktname met de 
toerdienst. 

Op 8 juli is er een permanent 
toerbureau in het stadhuis (vlak
bij de markt) waar je steeds 
terecht kunt voor toerdokumen-
tatie en inlichtingen over de St-
Godelieveprocessie. 

Wie niet naar Gistel kan hoeft 
niet te treuren. De BRT toeft 
zondag zowat de hele dag in 
Gistel en zendt rechts t re^s uit: 
om 10 u. een plechtige eucharis
tieviering en de St-Godelieve-
stoet vanaf 17 u. 20. 

Beloften maecken 
't volck tot alle dinghen 
graeg. 

Joost van den Vondel 

Ulula 

Trots tandgecknars in de Tweekercken 
en 't sacht vermaen der opperclercken-. 
daer hij gheen kiesvoick wilt bedrieghen, 
den kerckuyl sal naer Straetsburgh vlieghen. 

^Mes^pelBTi 
In „Meespelen (38)" zochten wij 

inderdaad de Vlaamse komponist 
Edgar Tinel. Deze puzzel werd kor-
rekt opgelost door 29 Wij-lezers. 
Onder deze noeste vorsers werd 
mevrouw Marie-Louise Thiebaut 
aangeduid als winnares van ons 
wekelijkse boekenpakket. Me
vrouw Thiebaut woont in Berg 
(Kampenhout), waar zij trouwens 
schepen van kuituur en Sport is! 
Hieronder hebben wij opnieuw een 
zoekverhaaltje klaar Stuur uw op
lossing naar WIJ, „Meespelen (40)', 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
Vóór 16 juli a.u.b. 

DE man die wij deze week 
zoeken was journalist 
van beroep. Hij werd ge

boren te Jette in maart 1894. Hij 
overleed in Nederland, zo'n acht
tien jaar geleden. 

Als leerling aan de Vlaamse 
afdeling van het Brusselse ate-

neum richtte hij in 1911, samen 
met anderen, de vereniging 
„Help U Zelf" opnieuw op. Tij
dens de Eerste Wereldoorlog 
koos hij voor het activisme. In 
september 1916 stichtte hij te 
Brussel, als onderafdeling van 
„Volksopbeuring", de vereniging 
„Volksontwikkeling", waarvan P. 
Tack voorzitter en hijzelf sekre-
taris werd. Deze instelling orga-
nizeerde tot 1918 kulturele akti-
viteiten voor de Brusselse Vla
mingen en had als doel een 
volksuniversiteit op te richten. 
Behalve van de „Help U Zelf" 
was hij tevens voorzitter van de 
afdeling „Groeningherwacht" te 
Brussel. 

In juli 1918 werd hij hoofdre-
dakteur van de „Gazet van Brus
sel", waarin hij schreef in unionis
tische zin, onder de schuilnaam 
Balder en Wate. In november '18 
week hij uit naar Nederland. 

Door een administratieve nalatig
heid (namelijk doordat de bij 
hem in beslag genomen stukken 
op het politiebureau van Jette 
waren blijven liggen) werd tegen 
hem geen gerechtelijke vervol
ging ingesteld. 

Deze man vestigde zich te 
Amsterdam, waar hij bij de re-
daktie van het „Financieel Week
blad" kwam, waarvan hij in 1929 
hoofdredakteur -werd. Sinds 
1930 bezat hij de Nederlandse 
nationaliteit. In '43 keerde hij naar 
Brussel terug om hoofdredak
teur te worden van „Het Laatste 
Nieuws". Op 3 maart '45 werd hij 
door de Krijgsraad van Brussel 
bij verstek ter dood veroordeeld. 

In november '46 werd hij te 
Amsterdam gearresteerd, doch 
op grond van zijn Nederlandse 
nationaliteit kon hij niet aan Bel
gië uitgeleverd worden. Door het 
Amsterdams Bijzonder Ge
rechtshof werd hij in '48 tot acht 
jaar gevangenis veroordeeld, 
maar in '50 werd hij vrijgelaten. 
Tot zijn pensionering in '59 was 
hij nog werkzaam bij een bank te 
Amsterdam. 

Hij schreef ook „Catlijne Mey-
blom". Wie zoeken wij? 
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Tentoonstelling en boek met 

De treurige klowns 
van Floris Jespers 

Nog tot zondag 8 juli, 17 u, loopt te Antwerpen 
een merkwaardige tentoonstelling van het etsoeuvre 
van de Antwerpse artiest Floris Jespers. Gelijktijdig 
met de tentoonstelling verschijnt bij de Stichting 
Mercator-Plantijn het prachtboek van Griet Carpen-
tier-Lebeer waarin het etswerk van Jespers afge
drukt en geduid wordt Een gelegenheid dus om 
tentoonstelling, boek en kunstenaar van nabij te 
bekijken. 

W IE herinnert zich met 
het zo moeilijk van 
buiten te leren, maar 

ach zo mooie, huidegedicht aan* 
Singer van Paul Van Ostaijen? 
Daarin herhaalt de dichter tot 
driemaal toe „ dat Floris Jespers 
een Smger-naaimasjien heeft ge
kocht " Maar wie was die Floris 
Jespers' ' 

Music hall 

Floris Jespers werd geboren 
te Borgerhout op 18 maart 1889 
als zoon van de beeldhouwer 
Emiel Jespers en broer van 
beeldhouwer Oscar Jespers. Op 
elfjange leeftijd volgde hij de 
middag- en avondkursussen aan 
de akademie voor Schone Kun
sten te Antwerpen en leerde hij 
cello spelen. 

Op zijn vijftiende ging hij wer
ken en leerde ook sieraadschil-
deren. Vanaf 1909 was hij stu
dent aan het hoger instituut voor 
Schone Kunsten te Antwerpen, 
waar hij de landschapsklas van 
baron Franz Courtens volgde. In 
1911 expozeerde hij voor de 
eerste keer te Antwerpen, terwijl 
hij in levensonderhoud voorzag 
als cellist. Het was als cellist in 
een music-hall dat Jespers en 
Van Ostaijen bevriend raakten. 

Na de eerste wereldoorlog 
trad Jespers toe tot „Selection" 
en „Kunst van Heden" Hij ver
bleef te Antwerpen maar schil
derde veel aan de kust, vooral in 
Oostende, De Panne en Knokke. 

Voor de wereldtentoonstelling 
te Brussel in 1935 schilderde hij 
een groot paneel, dat een syn-
tese van de grotten van Han-sur-
Lesse voorstelde Voor het 
Belgisch paviljoen op de wereld
tentoonstelling te Parijs in 1937 
vervaardigde hij dne grote 
wandtapijten en verwierf de gro
te prijs. Twee verdere wandtapij
ten versierden later de Jespers-
zaal van de Kredietbank te Ant
werpen In de erezaal van het 
Belgisch paviljoen op de wereld
tentoonstelling te New York in 
1939 hingen zijn vijf laatste grote 
wandtapijten, die later naar de 

Hoover Library gingen. Een 
overgroot paneel sierde het 
Kongolees paviljoen op de we
reldtentoonstelling te Brussel in 
1958. 

Werken van Jespers werden 
tentoongesteld in alle grote ste
den van de wereld. 

Tussen de jaren 1952 en 1958 
ondernam hij verschillende rei
zen naar Belgisch Kongo. In de 
jaren zestig schilderde hij nog in 
Spanje Floris Jespers overleed 
te Antwerpen op 16 apnl 1965. 
Hij was ndder in de kroonorde 
en in de „Legion d'Honneur", 

groot-officier in de Leopoldsorde 
en lid van de koninklijke Vlaamse 
akademie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten. 

...onbekrompen 
De tentoongestelde etsen ko

men allen uit priyé-verzamelin-
gen en dateren tussen 1926 en 
(herdrukken) uit 1978. Het is een 
rijk gestoffeerd overzicht en 
dient ons inziens op meerdere 
plaatsen in het kulturele centra
rijke Vlaanderen tentoongesteld. 
En waarom niet naar Wallonië en 
de Europese steden. De ten
toonstelling toont hoe rijk en 
onbelemmerd het Vlaams kunst-
gebeuren tussen de twee oorlo
gen wel was 

Over Floris Jespers is blijk
baar nog niet zo heel veel gepu
bliceerd. Het pas verschenen 
werk IS dan ook welgekomen. 
Het boek kwam tot stand op 
basis van een licentiaatsverhan-
deling, zeker is dat het voor de 
verdere studie van de kunste
naar en zijn tijd een onmisbaar 
naslagwerk is. Het is ook een 
zeer hanteerbaar boek gewor-

Floris Jespers' werk blijft jongere generaties aantrekken. 

den voor wie ets per ets wil 
achterhalen wat datum en maten 
zijn. 

Het werk van Jespers blijkt 

Ik ben de oudste van zes kinderen vijf jongens en 
een meisje Vader was buurtwegkommissans, hij 
stond namens de provincie ten dienste van de 
gemeenten inzake de infrastruktuurwerken Moeder 
bleef huisvrouw Op de foto was ik amper 13 
maanden jong en woonden we nog in Sint-Truiden, 
van waaruit we in '55 verhiuisden naar Bilzen 

Ik was heus met de braafste, geregeld heerste er 
in en om het huis een groot kabaal wegens het 
geruzie onder de broers Ons gezin was als een 
halve jeugdvereniging 

Ik zag onze kleine stad grondig van uitzicht 
veranderen, evenwel niet verbeteren Een van onze 
heerlijkste speel-plaatsen was een uniek stuk groen 
met rietvelden en vijvers Vandaag is dit echter ver
vallen tot een industrieterrein Vroeger kon je ook 
voetballen op straat Vandaag is dit eenvoudigweg 
onmogelijk. Bilzen is een verzorgings- en handels
centrum, gelegen op de overgang tussen de Kem

pen en Haspengouw, middenin een landelijke omge
ving. Tijdens de vakantie ging ik trouwens geregeld 
helpen bij mijn grootvader die hovenier was in Alken. 

De lagere school doorliep ik in de plaatselijke jon
gensschool evenals mijn humaniora. Ik leerde mak
kelijk en hield vooral van voetballen en droomde er
van „koereur" te worden. Wij speelden ook dolgraag 
toneel Tijdens die kollegetijd werd ik KSA'er en ge
durende korte tijd was ik ook lid van het „jeugd-
Marialegioen". Dit was een godsdienstige vereniging 
die, behalve paternosters op blote knieën prevelde, 
ook echt zieken ging bezoeken en helpen. 

Via de KSA kreeg ik een flinke scheut Vlaamsge-
zindheid. Vooral die prikkel in me om het steevast op 
te nemen voor de kleinere, de zwakkere, dreef me 
hierbij vooruit Een elementair rechtvaardigheidsge
voel Zo koos ik ook altijd partij voor de voetbalploeg 
van Sint-Truiden, tégen het veel sterkere Anderlecht 
Het ageren tegen de gevestigden, tegen het ver
molmde establishment... 

Op mijn zestiende was ik ook betrokken bij de 
stichting van de Vlaamse Aktie-Groep. Het was de 
tijd dat de Voerstreek andermaal in de belangstelling 
stond, evenals de perikelen rond Leuven-Vlaams. In 
'68 organizeerden we hier zelfs een Vlaamse beto
ging waaraan meer dan 3.000 scholieren meededen' 
Verder was ik ook nauw betrokken bij het memora
bele Jazz-Bilzen 

Aan de unief in Leuven, was ik getuige van de 
woelige „rode" jaren '70-'75 Zelf werd ik nergens lid 
van, alhoewel wij aanwezig waren tijdens de mijn-
werkersakties in '70 En vanuit ditzelfde sociaje 
engagement werkte ik ook mee bij de oprichting van 
de eerste Wetswinkel 

In '74 stapte ik dan in de aktieve partijpolitiek: de 
Volksuniejongeren, waarvan ik in '76 nationaal voor
zitter werd 

Het mollige kereltje in zijn kinderwagen is Johan 
Sauwens (°1951), toen dertien maanden jong. 
Thans is hij jurist en burgemeester van Bilzen. 
Tevens VU-parti jbestuurslld. 

mssgHaBÊmnmmtmmrmms^ 

een zekere aantrekkingskracht 
uit te oefenen op jonge vorsers. 
Zo wordt op dit ogenblik een 
licentiaatstesis samengepend 
over de achterglasschildenngen 
van Jespers terwijl een Oscar en 
Floris Jespersstichting met grote 
plannen de toekomst tegemoet 
ziet. 

Hier de illustraties bespreken 
is onmogelijk, toch een paar 
hoogtepunten. Floris Jespers, 
klowns en akrobaten, zijn eroti
sche taferelen (waarbij „de drie 
naar een naakt sluipende heren" 
wel het meest tot de verbeelding 
spreken), maar ook het Vlaams 

De ten-
^ toonstelling 
]J met etsen van 

Floris Jes
pers loopt tot 
zondag 8 juli 
van 14 tot 

17 u. In Galerij Brabo, Desguinlaan 
100 te Antwerpen (03-237.50.07). De 
Oscar en Floris Jespersstichting 
zetelt in de Jan Ympijnstraat 13 te 
2030 Antwerpen (03-542.3a67) en 
het boek met de etsen van Fl. 
Jespers kost 2375 fr., duur maar 
waardevol! Te verkrijgen bij de 
Stichting Mercator-Plantijn, Des
guinlaan 100 te 2018 Antwerpen. 

landschap tonen hoe scherp 
Jespers kon waarnemen en 
met gevoel weergaf wat hij 
had „gezien". 

Ten gerieve van degenen die 
het werk en de tijd van Floris (en 
Oscar) Jespers beter willen le
ren kennen werd een stichting 
opgericht die zich tot doel stelt 
aktiviteiten, studies en tentoon
stellingen rond beide kunste
naars te promoveren en aan te 
moedigen 
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Alvorens Alpen beslissen... 

Tellen we 
nog mee In 
de Ronde? 

Na het EK-voetbal, de Ronde. Frankrijk schijnt wel 
de navel van de sportwereld. De Ronde blijft inder
daad de kapstok van het wielerjaar Wie voor het 
geel strijdt verhoogt zijn handelswaarde, wie ritten 
wint hoeft zich geen zorgen te maken over kontrak-
ten voor de criteriums in augustus... 

ONZE renners begonnen 
helemaal met kwaad 
Ritoverwinningen en 

kortstondig een gele trui In de 
vlakke aanhef schijnen we toch 
nog mee te tellen Zolang het 
asfalt maar met gaat klimmen 

Geen hiërarchie 
meer 

Het moet normaliter een goe
de, een spannende Tour worden 

Toch vrezen we dat onze ren
ners weer helemaal uit het 
koersbeeld zullen verdwijnen 
wanneer de klappen worden uit
gedeeld Regelmaat in de inspan
ning, veelzijdig in de aanleg, ver
betenheid en moed de onze 
blinken er zeker met in uit 

Ene Vanderaerden, de kam
pioen waar niemand hoogte van 
krijgt, ziet deze Tour als een 
uitdaging Hij wil over het ge
bergte, hij wil echt leren afzien, 
hij wil bewijzen dat hij nog wat 
meer kan dan spurten en uitleg 
geven Het is allemaal best mo
gelijk maar we wachten toch nog 
liever even af Vanderaerden 
moet anders wel begnjpen dat 
het tijd wordt eindelijk wat te 
„presteren" De Limburger moet 
nooit naar woorden zoeken en 
op geregelde tijdstippen ver
stuurt hij krasse uitspraken Hij 
kan zichzelf echter maar blijven 
verkopen wanneer daar ook nog 
daden op volgen Nationaal kam
pioen worden is mooi maar bete
kent in de huidige Belgische kon
tekst toch met veel Bovendien 
trok zijn gevaarlijkste tegenstan
der voor hem de spurt aan 

De afrekening 
Neen, Vanderaerden, de kam

pioen die vaker verwondert dan 
beroert, heeft de hoge verwach
tingen nog met ingelost Het is 
bovendien duidelyk dat hij van 
niemand geschenken moet ver
wachten Tot onze en wellicht 
ook zijn verbazing heeft hij in 
korte tijd veel tegenstanders te
gen hem in het harnas kunnen ja
gen De gave van de diplomatie 
IS hem inderdaad met aangebo
ren en hij spreekt door zijn ma

nier van doen zeker niet tot het 
hart van de massa Dit is geen 
verwijt, het is gewoon een vast
stelling 

Deze Tour, die meer dan 
waarschijnlijk in de Alpen zal 
worden beslist, wordt een afre
kening tussen Franse ploegen 
De ploeg Fignon-LeMond, de 

Zolang de Ronde vlak ligt spelen we mee De Jonckheere (links) en Vanderaerden (rechts) Maar morgen 
beslissen de Alpen 

ploeg Simon, de ploeg Hinault 
ZIJ dragen het gewicht van de 
wedstrijd De ploeg Raas, de 
ploeg Vanderaerden-Planckaert, 
de Spanjaarden en de Columbia-
nen zij kunnen het wedstrijdver
loop beïnvloeden maar met echt 
domineren of oriënteren 

Over de Italianen praten we 
met omdat die al jaren systema
tisch het grote avontuur vermij

den Ze leven opgesloten op hun 
schiereiland Ze verdienen er nj-
kelijk veel geld en zien niet in 
waarom ze elders hun reputatie 
in de weegschaal zouden wer
pen 

Ook dat IS een teken des tijds 
en een verklaring waarom de 
wielrennerij moeite heeft om in
ternationaal te overleven De 
grote konfrontaties worden als

maar zeldzamer en zonder grote 
verliezers zijn er ook geen grote 
winnaars Alhoewel er in deze 
Tour nog ruim genoeg kwaliteit 
aanwezig is om de massa te 
kunnen boeien Spijtig dat onze 
renners niet lang zullen meetel
len Want als we Criquielion de 
allures van de hele groten moe
ten aanmeten is het toch echt 
ver gekomen Of met soms 

Hoe dun tandvlees mag zijn... 

Frankrijk geen 
onkwetsbaar kampioen 

Frankrijk is dus Europees voetbalkampioen ge
worden. Zoals werd verwacht Het homevoordeel 
stutte deze keer de onmiskenbare kwaliteiten van de 
Franse voetballers en met Platini beschikten zij over 
een heuse vedette. 

DE in vroeger jaren zo vaak 
om zijn talent geroemde 
en om zijn weekheid om

streden klassevoetballer Platini 
IS in het Italiaanse calcio zowaar 
gaan groeien Hij heeft leren 
vechten, tiij heeft karakter ge
kweekt Platini IS een „komplete" 
speler geworden en van die 
soort vindt men er nagenoeg 
geen meer 

Wie deze bladzijde geregeld 
leest, weet dat wij de Franse stijl 
altijd hebben gewaardeerd Dat 
WIJ, de vele nederlagen ten spijt, 
altijd zijn blijven geloven in de 
Franse manier van spelen Met 
de nadruk op technische vaar
digheid, op snelle balcirkulaties, 
op offensieve impulsen 

Dun tandvlees 
Toch geloven we met dat de 

Fransen in de toekomst toonaan

gevend zullen blijven in het Euro
pese en het wereldvoetbal Ze 
blijven kwetsbaar en zullen in 
minder gunstige omstandighe
den nog geregeld (precies zoals 
in het verleden) door hun tand
vlees zitten 

De serieuze journalisten 
hoopten in hun nabeschouwin
gen dat het Franse voorbeeld 
inspirerend zou werken Daar
omtrent maken wij ons weinig 
illusies De tactici op de bankjes 
in de dug-outs schuwen risico's 
en sportieve avonturen als de 
pest Zolang het geld de top
sport regeert — en dat zal altijd 
zo zijn — zullen we ons moeten 
behelpen met Franse en Brazi
liaanse Robin Hoods Wanneer 
ZIJ, al of niet geholpen door de 
omstandigheden, de buit binnen
halen krijgt het topvoetbal nog 
even de bekoorlijke glans, de 
begeesterende impuls van de 
jaren vijftig en zestig 

Opmerkelijk afwezig in de 
vele kommentaren bleef een 
specifiek aspekt van het Franse 
voetbal BIJ onze zuiderburen be
staat het klassieke transfersys
teem met meer De spelers slui
ten er kontrakten af met de 

klubs en wanner die verstreken 
zijn kijken zij zelf uit naar een 
nieuwe werkgever Bij ons, en 
ook elders, werd altijd beweerd 
dat zo'n systeem fataal tot de on
dergang van het voetbal moest 
leiden Waarom ontkennen dat 
WIJ dat zelf ook een tijd lang 
hebben geloofd"? 

Het blijkt dus wel degelijk an
ders te kunnen Het Franse voet
bal heeft er zijn eigen gelaat en 
zijn kracht met door verloren 

'/Wa, ' •"/// yf '/ 

Integendeel En voor zover wij 
ons daar rekenschap kunnen 
van geven heeft het ook nog 
geen echte „leegloop" voor ge
volg gehad Tigana en Giresse 
bijvoorbeeld voetballen nog 
steeds in eigen land Veel van de 
argumenten die worden aange
voerd om het bij ons en de 
meeste anderen nog loodrecht 
overeind staande transfersys
teem te verantwoorden werden 
door de Franse praktijk onder
graven en ontkracht Het wordt 
tijd dat daar eens luidop over 
gepraat wordt 

Amnestie 
Het EK '84 is dus voltooid 

verleden tijd geworden Het 
doek IS over het veel te lang aan
slepende voetbalseizoen geval
len Ook bij ons want op de 
algemene vergadering van de 
KBVB kwam het amnestiever-
zoek van de spelers van Stan
dard en Waterschei eigenlijk 
nooit echt ter sprake Voorzitter 
Wouters ontkrachtte bij voor
baat het eventuele in overwe
ging nemen De betrokken klub-
afgevaardigden reageerden am
per Hopelijk uit eerlijke schaam
te De betalende toeschouwers 
werden al genoeg bedrogen De 
trieste komedie behoefde echt 
geen verlengstuk meer De 
schuldigen zijn zich immers als 
slachtoffers gaan opstellen en 
dat op zichzelf tast de geloof
waardigheid van de topsport al 
meer dan genoeg aan 't Is zo al 
wel geweest 
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Het verhaal 
van de Vlaamse Natie 

in wording,,, 
B3P 

wmmir 
VOmSUNIE 

Een boeiend lees- en kijkboek, een 
onmisbaar naslagwerk. Minstens 350 
blz.. groot formaat 30 x 21 cm. Stevig 
vollinnen band. 

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

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

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

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

verklaar hierbij, in ie schrijven op de 
luxe-editie van '.% jaar Volksunie op de 
barrikaden' Ik verbind er mij toe. bij het 
verschijnen in het najaar 1984 op eenvoudig 
verzoek de voor-intekenprijs van l.'iOO fr ie 
kwijten 

(Handtekening) 

D Door deze verbintenis en mils betaling word 
ik in het bezit gesteld van een genummerd 
exemplaar van de bibliofiele uitgave, 
persoonlijk voor mij gesigneerd door de drie 
VU-voorzillers 
D Ik ben solidair en wens vermeld te worden (1) 
niel vermeld te worden (1) 
in de m hel boek afgedrukte li)st van de 
voor-intekenaars 
Ik verlang vermelding in de liist in deze vorm 

(naam en voornaam ot initialen) 

(gemeente) 

(mei of functie) 

(1) Schrjppen wal met pjst 

Haalt dubbelfestival de 100.000? 

Torhout-
Werchter 
géén Vlaamse 
groep 

Volgend weekeinde is het weer menens: het 
dubbelfestival Torhout-Werchter staat immers voor 
de deur Hoogtijd dus om meteen naar de grote 
platenzaak te rennen en een kaartje in voorverkoop 
te halen. 

ZO'N kaartje kost 550 sna
ren, maar aan de inkom 
mag je er twee briefjes 

bijleggen. Maar 750 fr. voor 
twaalf uur muziek is precies het
zelfde wat je voor Bob Dylan 
alleen of een andere grote naam 
moet neertellen. 

100.000? 
Zaterdag te Torhout (aan de 

Heidestraat) en zondag aan de 
Haachtsesteenweg te Werchter 
wordt het weer zoeken naar een 
parking en de kortste weg om 
erin te komen. Want je bent er 
niet alleen; waar men in '82 res-
pektievelijk 24.000 en 40.000 be
zoekers telde werd vorig jaar dat 
rekord verpulverd met niet min
der dan 72.000 koppen. Zodat 
het dubbelfestival is uitgegroeid 
tot een der belangrijkste van 
Europa, waarbij niet enkel het 
aantal maar vooral de kwaliteit 
van de programmatie wordt ge
roemd. Telkenjare prijkt een uit
gekiende lijst op de affiche waar 
goede smaak en favoriete na
men aan bod komen. Een andere 
goede zaak Is dat de fouten van 
Bilzen zijn vermeden, en Is reke
ning gehouden met de vragen 
van het publiek. Studenten 
smeekten om het festival later te 
programmeren wegens de late 
eksamenperiode, ook het sa
menvallen, zoals vorig jaar, met 
de IJzerbedevaart werd verme
den. 

Geen Vlaamse 
groep! 

Het dubbelfestival is alweer 
een treffend voorbeeld van 
Vlaamse ondernemingsgeest, 
zin voor samenwerking en veel 
psychologisch doorzicht. Spijtig 
genoeg staat er ook dit jaar geen 
Vlaamse groep op het podium. 
Na Raymond, T.C. Matic, De 
Kreuners, Allez-allez en de 
Diestse „Scabs" is er blijkbaar 
geen Vlaamse topgroep meer 
voorhanden, hoewel de Brabant
se Polizei, de Antwerpse Nacht 
und Nebel of rockrally-finallsten 
Beau Geste geen mis figuur zou
den slaan. 

Maar terug naar het program
ma van het dubbelfestival '84. Je 
kan zowel te Torhout als te 
Werchter van 11 uur tot net 
voor middernacht luisteren en 
kijken naar acht namen die stuk -
voor stuk de moeite waard zijn. 
Zo zijn daar de revelaties '84, de 
Britse groep The Alarm, de funk-
show van Nona Hendrix, de jon
ge superster Paul Young en bij 
valavond de Simple Minds. Met 
telkens tussendoor een meer 
rustige en muzikaal „betere" act 
zoals Chris Rea, zanger op solo
toer David Johansen en Joe 
Jackson die de experimentele 
jazzrichting insloeg. Blikvangers 
op een rijtje dus, dat wordt afge
rond met Lou Reed die de tradi
tionele kampvuren met sfeer zal 
omlijsten. ' Sergius 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
Oe 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. 
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11 juli om 20 u. op de Brusselse Grote Markt 

„Brussel is het waard!" 

Een voorsmaakje van de 11-juliherdenking op de Brusselse Grote Markt de dekormakette met Peter 
Benoit en Willem van Oranje (foto H Poeimans) 

Ook dit jaar heeft in het hartje van 
Brussel, op de Grote Markt, een 
Guldensporenviering plaats 

Onder het motto „Brussel is het 
waard" begint op woensdag 11 juli 
om 20 u een groots programma 
waaraan tal van Vlaamse artiesten 
en groepen meewerken Een greep 
uit het lijstje Wim De Craene 
't Kliekske, Jef Burm, Kris Lomme, 
het koperensemble Kreato, de ballet-

groep Olivia Geerole, de vendeliers-
groep Don Bosco-Woluwe, de volks
dansgroep Pajottenland, tal van 
Brusselse en Vlaamse koren, de 
solist Gust Teugels en dingent 
Juliaan Wilmots De teksten zijn van 
Gijs Van Rhode en de regie is in han
den van Herman Slagmulder Voor 
het decor zorgt St-Lukas-Brussel 

Muzikaal voorprogramma vanaf 
19u 

Hulde aan Peter Benoit, Emanuel 
Hiel, Arthur Meulemans en Willem 
van Oranje 

De toegang tot de Grote Markt is 
gratis en iedereen is van harte wel
kom 

De redaktie roept haar lezers op 
deze Vlaamse manifestatie bij te 
wonen, de Vlaamse aanwezigheid in 
onze hoofdstad kan er best door 
benadrukt worden i 

Het VU-partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 2 |uli heeft alge

meen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan ten overstaan 
van de pers 

IJzerbedevaart 
Het partijbestuur van de Volks

unie verheugt zich ten zeerste over 
het sukses van de jongste IJzerbe
devaart Het schaart zich volledig 
achter de temata die op deze massa
bijeenkomst en in de toespraak van 
voorzitter Daels vooropgesteld wer
den 

De IJzerbedevaart heeft bewezen 
dat het levende aktieve Vlaanderen 
voor de idee van Vlaamse staatsvor-
mng gewonnen is De Volksunie 
heeft deze stelling sinds jaar en dag 
verdedigd De VU acht de Vlaamse 
staatsvorming overigens best reali-
zeerbaar binnen een konfederale 
struktuur van België dit wil zeggen 
binnen een Belgische statenbond 

De Vlaamse Beweging dient zich 
nog te bezinnen over de definitieve 
verhouding van Vlaanderen ten op 
zichte van Wallonië en de rest van 
Europa 

Euforie 
De Volksunie wenst echter te 

waarschuwen voor eufone Het feit 
dat op de jongste IJzerbedevaart de 
eis voor een ver doorgedreven 
staatsvorming tot uiting kwam mag 
ons met doen besluiten dat de 
Vlaamse natie nu snel gerealizeerd 
zal worden of reeds gerealizeerd is 

De Volksunie verwijst in dit ver
band naar de belachelijke doch to
taal onaanvaardbare evolutie in de 
zaak Wezembeek-Oppem Na de af
zetting van een aantal OCMW-
raadsleden door de Raad van State 
en de Brabantse Bestendige Depu
tatie blijkt dat de bevoegde ministers 
en het gemeentebestuur zich daar 
hoegenaamd met aan storen en dat 
dezelfde Franstaligen opnieuw wer
den aangeduid 

De regering en regeringspartijen 
beweren dat hier enkel jundische 
aangelegenheden op het spel staan 
en schuiven alle verantwoordelijk
heid van zich af De Volksunie stelt 
dan ook de vraag aan CVP- en PVV-
leiding of deze klucht strookt met 
hun opvattingen over de rechtstaat 

WOENSDAG 
11 JULI 

...een dag om 
te vlaggen 

met 
de leeuw! 

Dat de Vlaamse staatsvorming 
geen aanleiding geeft tot eufone 
wordt verder bewezen door de dub
belzinnige houding van CVP en PVV 
in de Vlaamse Raad Terwijl zij in de 
Vlaamse Raad de DIRV-resoluties 
goedkeurden hebben zij in het Belgi
sche parlement de bevoegdheid 
over de industnele politiek toege
kend aan de centrale Belgische en 
ontnomen aan de Vlaamse regenng 

De schijnheiligheid van beide par
tijen wordt lachwekkend wanneer 
blijkt dat ZIJ zelfs de moed met meer 
hebben om te spreken van een 
Vlaamse regering CVP en PVV ver
lagen zich tot kollaborateurs met het 
centraal Belgisch regime 

Pecq-Armentières 
De Volksunie protesteert ten slot

te met klem tegen de dreigende 
aanleg van een trajekt van de auto
weg Pecq-Armentieres De VU be
zweert de Vlaamse regenng en in 
het biezonder de verantwoordelijke 
minister Akkermans om het hele 
trace van de bewuste weg dus ook 
de westelijke ring rond Menen uit 
het gewestplan te schrappen 

De VU kan zich in geen geval 
akkoord verklaren met deze auto
weg die naar haar overtuiging alleen 
een Waalse provocatie is en geens
zins vereist is voor de ontsluiting van 
de Meense industnezone 

Jaarlijkse trefdag beste WIJ-wervers 

Top-20 
bijeen te Izegem 

Naar goeie jaarlijkse traditie 
ging vorige zaterdag het feestje 
van de beste WlJ-w^ervers door 
Zoals vorig jaar beloofd, waren 
WIJ dit jaar te gast in West-
Vlaanderen, met name te Ize
gem 

Om half twaalf verzamelen de 
beste wervers van abonnemen
ten op dit weekblad m het 
„Vlaams Huis" te Izegem Daar 
werd hen een drankje aangebo
den door de plaatselijke VU-
afdeling Nadien werd het gezel
schap ontvangen op het stad
huis Sinds 1982 zetelt de VU in 
deze stad inderdaad in de meer
derheid en bekleedt zij liefst drie 
schepenambten Zij werden er 
welkom geheten door schepen 
Geert Bourgeois hierbij geflan
keerd door de VU-schepenen 
Depoorter en Enk Vandewalle 
Een korte rondleiding door dit 
merkwaardige gemeentehuis 
werd afgesloten met een glas in 

, t Oud Stadhuis", waar ook VU-
senator Firmin Debussere te 
gast was 

Hoofdbrok betrof uiteraard 
het etentje Tijdens deze maaltijd 
gaf Maurits Van Liedekerke na
mens het redaktiekomitee een 
overzicht van de talrijke aktivitei-
ten waarbij de WIJ-redaktie be
trokken was tijdens het afgelo
pen jaar Ook ging hij eventjes in 
op de initiatieven die nog op 
stapel staan Hierop nam alge
meen voorzitter Vic Anciaux het 
woord HIJ dankte en feliciteerde 
redaktie en topwervers voor hun 
aanhoudende inspanningen 
Ook wees hij op de moeilijkhe
den van het weekblad 

Tot zover het officiële Van het 
„officieuze maar minstens even 
gezellige deel van deze ronduit 
geslaagde dag verhalen wij lie
ver mets Misschien bent u er 
volgend jaar (ook) bij En dan 
merkt u het zelf wel 

De ontvangst op het stadhuis Naast de plaatselijke schepenen 
bemerkt u ook top-werver en kamerlid-kwestor Jan Caudron 
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Demokratie in gevaar te Zandhoven 
Het arrondissementele Volksunie-

bestuur van Antwerpen is in spoed
zitting bijeengekomen op 30 juni om 
zich te beraden over de meest ele
mentaire demokratische rechten die 
gevaar lopen in de gemeente Zand
hoven 

Inderdaad, op donderdag 28 juni 
1984 werden aan VU-gemeente-
raadslid Leo Thys uit Zandhoven 
twee fundamentele rechten ontno
men Enerzijds werd hem door het 
schepenkollege geweigerd inzage te 

nemen van een bundel dat moest 
worden behandeld tijdens de ge
meenteraad (schending van artikel 
69, lid 3 van de gemeenteweü An
derzijds werd hem tijdens de be
spreking van de gemeenterekening 
van het dienstjaar 1983 zonder enige 
geldige reden na twintig sekonden 
spreektijd door de burgemeester 
jpreekverbod opgelegd, zodat de 
raad geen kennis heeft van het 
standpunt van de Volksunie in deze 
belangrijke aangelegenheid 

Het arrondissementele VU-be-
stuur betreurt de feiten, protesteert 
met klem tegen de handelswijze van 
het homogene CVP-schepenkollege 
en zal alles in het werk stellen om bij 
te dragen tot het herstel van de 
demokratie in Zandhoven 

Ander nieuws uit Ant
werpen op biz. 21. 

MAGAZINE 

Ze noemen 
het herstel 
Om de haverklap stuurt de regering optimistische 
boodschappen de wereld in: het herstel is volop 

in de maak. Is dat wel zo ? Knack trok de werkelijke 
cijfers na en vergelijkt die met de cijfers van het 

kabinet-Martens. 

Bovendien 
Parlement: CVP-fraktieleider Bob Gijs 

kijkt terug op een jaar parlements- en regeringswerk. 
Media: Komt er een tweede „onafhankelijk" 

televisie-journaal ? 
Energie: De raffinaderij van Feluy 

raakt maar niet verkocht. 
Jubileum: Hoe leven en werken de Norbertijnen? 

In Knack Weekend: 
Film: „Indiana Jones", de nieuwste film van 

Steven Spielberg. 
Winkelen: Koopjes kopen in de zomer. 

Fietsen: Knack fietst met zijn lezers in Knokke 

knack 
MAGAZINE 

ANTWERPEN 
JULI 

10 

11 

11 
11 
11 

11 

11 

28 

SCHOTEN: 11-julivienng in zaal Forum om 20 u Met Will Ferdy 
en als feestredenaar Noel De Cramer uit Komen Pnjs 150 fr 
Kaarten op het sekretanaat, Fortbaan 34 
AARTSELAAR: 11 -juliviering, om 19 u h mia in de kerk Om 20 u 
feestzitting in gemeentelijke feestzaal met de groep Harbalonfa 
Toespraak door de heer L Vandenberghe Samenzang 
AARTSELAAR: 11-julivienng, om 21 u openlucfitbal op het Laar 
met orkest „The Scarfs" Inr gemeentebestuur Aartselaar 
HOVE: Guldensporenkaartpnjskamp om 19u in zaal Reinaert 
Inleg 40 fr Prijzenpot 2 000 fr 
WOMMELGEM: Guldensporenvienng in zaal Keizershof om 
20 u Gastspreker Willy Kuijpers Ink'om 50 fr 
MEERHOUT: Vienng 15 jaar V U in Meerhout en Guldensporen-
barbecue 
HERENTALS: VU-GuldenspoYenvienng in de „Boskanten" Gast
spreker VU-voorzitter Vic Anciaux 
HOMBEEK-LEEST: Fietstocht naar Brouwerij-museum, Wille-
broek Samenkomst om 14u aan de Zennebrug te Leest 
KONINGSHOOIKT- Guldensporen-fietszoektocht Vertrek tus
sen 13 u en 14 u in Jong-Jut Bernard Van Hoolstraat Deelne
ming in de kosten 50 fr 
KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 10 tot 11 u in lokaal 
Alcazar, met prov raadslid Bart Van der Moere en VU-
gemeenteraadsleden 
KONTICH: Te Deum ter gelegenheid van 11 juli St -Martinuskerk 
om 11 u Org V V V G 
HEIST-OP-DEN-BERG: Gemeentelijke Guldensporenvienng 
Muziekakademie, samenkomst om 20 u Spreker prof Herman 
Mertens Wie zich „een leeuw" wil aanschaffen Bergstr 89,3100 
Heist of 015-247385 
KONTICH: Samen naar 11-julivienng te Brussel Vertrek station 
Kontich Kazerne met de stoptrein van 18 u 19 
WESTERLO. Autokaravaan n a v 11-julivienng 
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 Dne Eiken 
EDEGEM. Gezellig samenzijn in Drie Eiken om 20 u, uitbating 
door VNSE 
HOMBEEK-LEEST: Tweede raclette-avond bij Wim en Louisa 
Baetens, Heike 50 vanaf 18 u Liefst verwittigen 015-414416 

VU-Stabroek-
Hoevenen-Putte tegen 
afvalverbranding 
op Hooge Maay 

De Volksunie Stabroek-Hoeve-
nen-Putte heeft met vertiazing ken
nis genomen van de persberichten, 
waann de Hooge Maay als vesti
gingsplaats voor de afvalverbran-
dingsfabriek Indaver wordt aange
duid 

In zitting van 24 mei '83 drukte de 
gemeenteraad van Stabroek, eens
gezind, zijn bezorgdheid uit over de 
eventuele vestiging van deze gifver-
brandingseenheid op de Hooge 
Maay 

In antwoord op een gemeentelijk 
schrijven acht CVP-minister Lens-
sens het op 2 juni '83 onwaarschijn
lijk dat de geplande verwerkings
fabriek op de Hooge Maay zou 
ingeplant worden Door de O V A M -
direktie zelf zou ünker-Oever als 
vestigingsplaats geprefereerd wor
den 

Volksunie Stabroek-Hoevenen-
Putte IS met tegen de afvalverbran
ding op zich Onze bezwaren zijn 
echter gesitueerd op een aantal an
dere vlakken 

Vestigingsplaats 
De verwerkingseenheid voor che

misch afval zou naast de verbran-
dingseenheid tevens een opslag
ruimte voor het giftig afval omvatten 
Het lijkt ons onverantwoordelijk om 
op een afstand van ongeveer 3 a 
4 km van de dorpskernen Stabroek 
en Hoevenen zulk zwaar giftig afval 
op te slaan, temeer daar de overwe
gende windrichting eventuele gas
sen, stof e d in de richting van de 
dorpskernen zal stuwen Op een 
ogenblik dat er hektaren bouwrijpe 
industnegronden vrij liggen moet het 
volgens de VU mogelijk zijn een 

alternatieve en veiligere inplantings-
plaats te vinden 

Verkeerssituatie 
Nu reeds word de dorpskern van 

Stabroek overspoeld door zwaar 
verkeer uit het havengebied Gezien 
het geplande internationale (Neder
landse'') karakter van Indaver zal 
een eventuele inplanting van deze 
fabriek ook de verkeersonveiligheid 
in Stabroek verhogen De gevolgen 
van een eventueel ongeval met een 
kamion zwaar giftig afval in een 
dichtbewoonde dorpskern zullen 
dan ook dramatisch zijn 

De arbitraire manier waarop CVP-
minister Lenssens de beslissing i v m 
de vestigingsplaats heeft genomen is 
voor de V U onaanvaardbaar 

Dit soort van beleid wordt geken
merkt door het ontbreken van elk 
respekt voor de demokratisch ver
kozen mandatarissen op het ge
meentelijk niveau en een niet-geinte-
resseerd zijn in het welzijn van de 
plaatselijke bevolking 

Informatie 
De Volksunie van Stabroek-Hoe-

venen-Putte roept alle inwoners van 
de Antwerpse Polder op om met elk 
middel te protesteren tegen de be
slissing van minister Lenssens Het 
op milieugebied reeds zwaar geteis
terde gebied kan deze zoveelste 
aanslag op zijn leefbaarheid met toe
laten 

De plaatselijke VU-afdeling zal ini
tiatieven nemen op zowel het infor
matieve als op het aktieve vlak opdat 
deze beslissing ongedaan zou wor
den 

Koen Raets, 
VU-fraktlel0uJer 
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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 
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IIMBURG 
JULI 

6 RIEMST Guldensporenvienng met Willy Kuijpers vanaf 20 u in 
Hove Malpertuus Herderen Inkom 80 fr 

6 OVERPELT-KLEINE BROGEL Noordlimburgse 11 juliviering om 
20 u in Wedelse Molen 

Liever 
sportiever in Dilsen 

De VU afdeling Dilsen nodigt uit 
op haar Gulden-Sporenvoetbaltor 
nooi Wisselbaker Senator Lowis op 
zaterdag 14 juli e k 

Deelnemende ploegen As Bo-
cholt Dilsen Meeuwen Neeroete-
ren en Peer 

Terrein Reselt Rotem Dilsen 

Aanvang 13 uur 

Na de v\^edstnjden gezellig sa
menzijn pnjsuitreiking en trekking 
tombola 

Voor verdere inlichtingen senator 
W Lowis Breemstraat 17 3650 Dil 
sen tel 565039 Rena Verheyan 
Hanrylaan 71 3650 Dilsen tel 
755876 Lieve Weetjens Pastoor
straat 2 3650 Dilsen tel 756556 
Paul Verstegen Lemmenshoefstraat 
6 3650 Dilsen tel 755339 

Aerts neemt VU-

wetsvoorstel over 
Met verontwaardiging neemt VU 

kamerlid Jaak Gabriels kennis van 
het feit dat staatssekretans Aerts 
namens de regering een wetsont
werp indiende tot het loodvnj maken 
van benzine in België 

Het eerste wetsvoorstel tot het 
volledig loodvrij maken werd door 
kamerlid Jaak Gabriels maanden ge
leden ingediend en ondertekend 
door afgevaardigden van alle partij
en uit de Kamer 

Kamerlid Jaak Gabnels heeft tot 
3 maal toe aan de voorzitter van de 
kamerkommissie gevraagd dit voor 
stel op de agenda te plaatsen wat 
pas na maanden eindelijk gebeurde 

Vooraleer het echter behandeld 
kon worden kwam er een vraag van 

de kommissievoorzitter tot afvoenng 
van het voorstel Nu blijkt dat dit en
kel was bedoeld om de staatssekre 
tans toe te laten een soortgelijk 
voorstel in te dienen Dit gebeurde 
zonder enig kontakt met de betrok 
ken indiener 

Volksvertegenwoordiger Gabnels 
wijst erop dat een dergelijke houding 
een duidelijk blijk van misprijzen is 
van de regering voor initiatieven van 
parlementsleden 

Het belangrijkste is natuurlijk dat 
het er komt maar de manier waarop 
IS onaanvaardbaar 

Het wordt dan ook tijd dat de 
regenng ten volle rekening houdt 
met het parlement zoniet is het 
pleiten voor een parlementaire her 
waardenng n dode letter 

Vlaamse burger 
als klient. 

%,jt^ En natuurlijk 
hebt ü die kledmgsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schonnnnelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt' 

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

met naar Holland of Duitsland 
extra grote maat bezit en toch 

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

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

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

met zijn 1 000 m^ winkelruimte - zijn parking voor 200 wa 
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor 

den terwijl u m de gezellige kof-

Aartselaar 

succ 

fie shop iets drinkt 

J Boomsesteenweg 35 

KLEDING MEYERS 
O D C M • ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

r L I I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

Eerste 
Noordlimburgse 
11 juli-viering 

Het onlangs opgeriéhte 11 juli 
komitee voor Noord Limburg organi-
zeert morgen vnjdag 6 juli de eerste 
11 juli viering waarmee w/e hopen op 
éen jaarlijks terugkerende traditie te 
kunnen inzetten 

Om 20 u verwachten we iedereen 
in de Weeldse molen (grens Over-
pelt Kleine Brogel) voor een aperi
tief 

Voor deze eerste keer hebben we 
niemand minder dan volksvertegen
woordiger Paul Van Grembergen 
fraktievoorzitter in de Vlaamse Raad 
uitgenodigd om de feestrede te 
houden 

Aansluitend worden door volks 
vertegenwoordiger Jaak Gabnels 
enkele mensen uit de Noordlimburg
se Vlaamse beweging gehuldigd 
voor hun jarenlange verdiensten 

Daarna gaan we met z n allen 
genieten van een barbecue aange 
paste muziek en een gezellig samen
zijn 

De deelnameprijs bedraagt 200 fr 
per persoon barbecue en aperitief 
inbegrepen 

Op voorhand inschrijven is wel 
noodzakelijk dit kan nog telefonisch 
bij Jan Meurs 011 736229 of bij 
Jaak Indekeu 011 733149 

Amnestie-mis 
te Lokeren 

Vorig jaar op 11 juli was er in Lo
keren een eucharistieviering 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 
viering te herhalen dit in het teken 
van Amnestie Het gaat om een 
strikt 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 verkrijgen 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 

• Heer 36 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Hij aanvaardt 
alle werk zoals handlanger magazij 
nier chauffeur nachtwaker portier 
Refnr 0217 

• Heer 27 jaar en wonende in hpt 
Mechelse zoekt werk Diploma A2 
Handel ervanng met boekhouding 
zeer goede noties van het Frans en 
Engels en kennis van het Japans 
Duits en Spaans Refnr 0218 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers via het Vlaams 
Nationaal Centrum Ontvoenngs 
plein 1 2800 Mechelen tel 015/ 
209514 Gelieve het refnr te ver 
melden 

• 19 j tweetalige juffrouw met A2 
diploma bureauwerken zoekt een 
gepaste betrekking in het Brusselse 
of op de as Brussel-Aalst Voor ml 
zich wenden tot volksvertegenwoor 
diger burgemeester dr J Valkeniers 
tel 02 5691604 

• 21 j jongeman met A l diploma 
hoger handelsonderwijs militaire 
dienstplicht volbracht hebbende 
zoekt een betrekking in het Brussel 
se de streek van Aalst of Mechelen 
en West en Noord Brabant Voor ml 
zich wenden tot dr J Valkeniers 
volksvertegenwoordiger tel 
02-5691604 ' 
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Burgemeester dringt PVV-spreker op 

Kontich: 
liever 11 juli te Brussel 

De gemeentelijke kulturele raad 
van Kontich ncht reeds vele jaren de 
sporenvienngen in Kontich in De 
raad is er steeds voorstander van 
geweest dat de feestrede werd uit
gesproken door iemand die geen 
aktief politieker is 

In 1984 wordt helaas deze gezon
de sfeer verbroken Onder druk van 
burgemeester Kempenaers, die zelf 
nog nooit een sporenvienng heeft 
bijgewoond, werd de gemeentelijke 
kulturele raad verplicht als gastspre
ker C Paulus uit te nodigen In de ge
meenteraad en in de raadskommis-
sie van Aartselaar heeft deze man 
zich als PVV-fraktieleider totaal on

mogelijk gemaakt omwille van enkele 
schampere uitlatingen over het (op
nieuw) dynamiteren van de IJzerto-
ren Dit alles n a v het verstrekken 
van een gemeentelijke toelage ter 
bekostiging van dnngende herstel
lingswerken aan het IJzermonument 
te Diksmuide 

Wie dus deze herdenking met op 
pnjs stelt raden wij de sporenvienng 
te Brussel, hoofdstad van Vlaande
ren, aan Wie dit eenmaal meemaakt 
keert steeds terug' Wij vertrekken 
samen met de stoptrein van 18 u 19, 
station Kontich-Kazernen en zijn sa
men terug met de stoptrein van 
23 u 25 Brussel-Centraal - O u 21 
Kontich-Kazernen 

„Vlaamse staat, grote zever!" 

Vlaamse Raad-voorzitter Pede 
niet eens met 11 -juliviering 

Van Jean Pede, voorzitter van de 
Vlaamse Raad, zou men mogen ver
wachten dat hij een minimum aan 
Vlaamse fierheid bezit alleen al om 
de welvoeglijkheid En dat die man 
op de officiële Vlaamse feestdag de 
Vlaamse leeuw zou uithangen Niets 
vani In zijn gemeente Merelbeke 
weten ze dat al langer dan vandaag' 

Maar er is meer Jean Pede — tot 
voor kort senator, burgemeester en 
notaris — werd bij de jongste ge
meenteraadsverkiezingen gedegra
deerd tot gewoon gemeenteraadslid 
In die hoedanigheid trok hij in de 
jongste gemeenteraad fel van leer 
tegen de plaatselijke 11-julivienng 
die doorgaat onder het motto van de 
IJzerbedevaart „Volk, word staat" 
Maar voor Pede ruikt dat naar sepa
ratisme en het einde van België 

Nadat de schepen van Kuituur 

hem had diets gemaakt dat het mot
to werd goedgekeurd door de over
grote meerderheid van de gemeen
telijke kulturele raad, en de gemeen
telijke toelage ook bij meerderheid 
was goedgekeurd in de gemeente
raad, kreeg Pede het aan de stok 
met de ganse VU-fraktie, waaruit de 
minachting van Pede bleek voor een 
11-julivtenng Hij vond dat „grote ze
ver" 

Vermeldenswaard is nog dat de 
heer Pede deze aangelegenheid op 
de dagorde plaatste op bnefpapier 
met hoofding „Voorzitterschap 
Vlaamse Raad - Paleis der Natie te 
1000 Brussel" en embleem Als 
hoogste vertegenwoordiger dus van 
de Vlaamse Gemeenschap 

WIJ hebben de voorzitter, die wij 
verdienen 

Sociaal 
dienstbetoon 
senator dr. 
Walter 
Peeters 
voor de 
vakantiemaanden 

Vanaf 8 juli 1984 tot 31 augustus 
1984 zijn er geen zitdagen sociaal 
dienstbetoon 

Voor dringend dienstbetoon tele
foonnummer 052-47 8317 tussen 
13 u en 14 u 

Eerstvolgende zitdagen in septem 
ber 1984 

1 september 1984 Waasmunster, 
Zele en Lokeren, 2 september 1984 
Dendermonde 8 september 1984 
Hamme, Lebtjeke en Buggenhout, 9 
september 1984 Sint-Niklaas 22 
september '84 Wichelen Wetteren 
Laarne, Temse Steendorp Bazel en 
Kruibeke 23 september 1984 Den
dermonde 29 september 1984 
Hamme, Schoonaarde Overmere, 
Stekene De Klinge 30 september 
'84 Sint-Niklaas 

11 juli 
te Hamme 

Op 11 juli vieren wij onze jaarlijkse 
vienng van onze Vlaams-Nationale 
Feestdag 

Dit jaar wordt de artistieke omlijs
ting toevertrouwd aan de Vaganten 
en aan het V V V G koor 

De strijdrede wordt gesproken 
door onze volksvertegenwoordiger 
en fraktieleider in de Vlaamse Raad 
Paul Van Grembergen 

De vienng gaat door om 20 u in de 
zaal Opkikker in de Veldstraat 

ledere Vlaams-Nationalist op post' 

Kaarten zijn te bekomen C80 fr 
voorverkoop) bij de leden van het 
bestuur Tot 12 jaar is de toegang 
gratis 

OOST-VLAANDEREN 
JULI 

6 
6 

11 

11 

14 

RONSE 11 julivienng kleinkunst met Rik Gorissen om 20 u 
GERAARDSBERGEN 11-julivienng om 20 u 30 in Vlaams Cen
trum Stationsplein 22 Spreker Paul Daels voorzitter IJzerbede-
vaartkomitee 
LEBBEKE Grote 11 julipnjskaarting belotten om 20 u in cafe 
Vieux Temps Leo du Boisstraat 45 

AALTER 11 -julivienng op het terrein van firma DEBACO in het In 
dustriepark Om 15 u fietstocht om 19 u barbecue Inl en inschr 
bij bestuursleden 
WETTEREN Om 10 u op de markt van Wetteren wandeling door 
de voornaamste straten door een trommelkorps Toespraak door 
Vic Anciaux rond 11 u 45 
WETTEREN 11-juli-viering ingencht door VU-Wetteren met als 
gastspreker Vic Anciaux Aanvang om 11 u 45 op de markt 
IMPE-LEDE Gewestelijke 11-julivienng met om 11 u h mis met 
als kanselredenaar e h De Cubber daarna op het Dorpsplein 
toespraak gehouden door Koen Baert van het IJzert)edevaart-
komitee 
NEVELE 11 julivienng op de markt om 20 u 30 volksdansgroep 
21 u 30 feestrede door sen Oswald Van Ooteghem om 22 u 
groot volksbal Bij slecht weer gaat dit alles door in zaal Novy 
RUPELMONDE Samen naar Guldensporenvienng te Brussel 
Samenkomst om 18 u 30 op het Mercatorplein te Rupelmonde 
vanwaar met eigen vervoer naar Brussel 
OUDENAARDE Om 10 u 30 huwelijk van Paul Pieter De Ridder 
bestuurslid VU-Oudenaarde in het stadhuis te Leuven met 
Christiane Reyniers 

Sociaal dienstbetoon 

senator Nelly Maes 
1 ste maandag 2 juli om 18 u, te 

Belsele bij OCMW-lid Arnold Van-
dermeulen Belseledorp 90 te Belse
le tel 7724060 

1 ste zaterdag 7 juli om 14 u 30 
Scheldekant Kruibeke bij schepen 
Kamiel Van Mieghem Bazelstraat 89 
te Kruibeke tel 7741647 Om 
15 u 30 te Bazel bij burgemeester 
Antoine Denert Rupelmondestraat 
90 te Bazel tel 774 2017 Om 16 u te 
Temse cafe Cambnnus Markt te 
Temse tel 7710525 

2de dinsdag 10 juli om 11 u te 
Beveren Vlaamse Mutualiteit Waas 
land. Oude Zandstraat 14 te Beve
ren tel 7756666 

2de zaterdag 14 juli om 10 u te 
Kieldrecht Verrebroek-Doel bij 
raadslid Boudewijn Vlegels Tragel 
53 te Kieldrecht tel 77351 29 Om 

11 u te Melsele-Beveren bij raadslid 
Ghisleen Van Vossel Gaverland-
straat 16 te Melsele tel 7759507 

3de zaterdag 21 juli om 14 u te 
Stekene Vlaamse Mutualiteit Waas 
land, Oosteinde 8bis te Stekene Om 
15 u te Sint-Gillis bij Albert Van 
Wiele Stationsstraat 159 St-Gillis 
tel 7706578 Om 16 u te De Klinge-
Meerdonk bij OCMW-lid Enk Mees 
Oude Molenstraat 71 te De Klinge 
tel 7705924 

4de zaterdag 28 juli om 15 u te 
Lokeren In de Groene Poorte Markt 
72 Lokeren tel 091-461778 Om 
16 u, Sinaai bij Georges Maes 
Vleeshouwerstraat 24 Sinaai tel 
7723179 

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

- ^ lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Voordelig naar 
de Efteling 

De Efteling te Kaatsheuvel (Til
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 fr 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) 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie 
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vnjdag 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 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-4232.46 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 
(adv 23> 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

D o r t m u n d e r T h i e r B r a u - h o v e n 

Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 

Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031-573032 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 

Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056 71 1536 

Grote parkeerterreinen zalen vrii voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
teiten Oortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak slandmgkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
R(>st zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef > spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
IVIAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-2365654 
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v u en VUJO-Liedekerke, hand in hand! 

Herdenking 
25 jaar VU-Liedekerke ingezet 

Op 1 maart kwam Aktie het 
plaatselijk VU-blad van de pers 
Naast een artikel waarin de Vlaamse 
geloofwaardigheid van de nationale 
CVP op de korrel werd genomen 
kon men er de aktiviteiten lezen van 
ons raadslid Frans Van Den Borre in 
de gemeenteraad Ook kregen de 
Liedekerkse pendelaars, gepensio
neerden, de supporters van FC Lie
dekerke en de rooms-rode koalitie er 
hun standje Dertig jaar VU-natio-
naal ons nieuw plaatselijk bestuur 
een VUJO-aktiviteitenkalender een 
eerste refleks naar 25 jaar VU-Liede-
kerke het Vlaams Nationaal Zang 
feest en de komende IJzerbedevaart 
werden met uit het oog verloren De 
VUJO nam de bedeling voor haar re
kening en tegelijkertijd verdween het 
nationaal pamflet ,Wie wil mee ver
zuipen''" in de brievenbussen 

Zondag 11 maart wapperden 
onze VU- en VUJO-vlag in de drui-
venstreek nadat we tijdens de voor
bije week de Liedekerkse aanplak-
borden in een BIZA-kleedje, gele
verd door onze vriend Renaat van 
Stallen hadden gestopt 

Het volgend weekeind werd het 
keihard werken VU en VUJO kon
den, hand in hand, opnieuw instaan 
voor een geslaagd Bruegelmaal Het 
werd een zware tweedaagse maar 
de inzet van een bloeiende ploeg 
werd beloond met een pracht-op-
komst 

Zaterdag 24 maart trok een flinke 
delegatie naar het arrondissemen
teel bal op de Heizel Onze voorzit 
ter Roger Couck kreeg de eer er 
het 30 jaar VU-bord ' in ontvangst te 
nemen voor de verdiensten van 
onze afdeling een van de oudste van 
ons arrondissement Aan onze tafel 
werden de banden in stilte gesmeed 
toen we dachten aan het labeurwerk 
van onze pioniers van het eerste uur 
wijlen Romain Van Den Borre en 
stichter-erevoorzitter Staf De Bra-
banter 

Milieubewust 
In de nacht van 31 maart plaatste 

de VUJO de waarschuwingsborden 
.Lichten herinneren aan onze plich
ten' op de kruispunten van de Pa-
melstraat (Rijksweg 207) als protest 
tegen het uitblijven van de noodza
kelijke plaatsing van driekleurige lich
ten Het eerste dodelijke slachtoffer 
viel reeds op 14 maart De CVP-SP-
koalitie liet onze borden het eerste 
uur van de nieuwe werkweek verwij 
deren Een reaktie op dit diktatoriaal 
optreden volgt in onze eerstkomen
de Aktie • 

Dinsdag 3 april haalde ons ge
meenteraadslid de pers met zijn 
prachttussenkomsten tijdens de 
voorbije gemeenteraad i v m de we-
deraanplanting van bomen en het 
ontbreken van lozingsvergunningen 
voor hinderlijke en vervuilende be
drijven in onze gemeente VU milieu
b e w u s t Voor ons meer dan een 
verkiezingsslogan < 

Tussen 1 en 8 april deden we mee 
aan onze Vlaams-Nationale plakak-
tie Liedekerke zag inderdaad geel-
zwarti 

Op 8 april deelden we de vreugde 
met de duizenden VU-sympatizan-
ten in het nokvolle Kuipke Wat wij 
meebrachten naar Liedekerke wa
ren de slotwoorden van Kamerlid 
Paul Van Grembergen ,Rust noch 
duur voor zelfbestuur de uitspraak 
De VU IS geen aanhangwagen maar 

wel de lokomotief naar een waarach
tig zelfbestuur van gemeenschaps
minister Hugo Schiltz en ,lk wil po
gen voor u allen, voor heel de partij, 
het geweten te zijn de glimlach en 
het hart van onze algemeen voorzit
ter Vic Anciaux 

„Onze uitweg" 
Woensdagmorgen 19 april ontvin

gen Laurent Van Der Eist propagan-
daverantwoordelijke en Johnny De 
Brabanter arrondissementeel afge

vaardigde, de Liedekerkse werklo
zen aan het gemeentehuis met een 
.Werklozenpamflet'. opgesteld door 
VUJO-voorzitter Geert De Petter 
Hierin stond duidelijk te lezen dat het 
oplossen van de knsis begint bij een 
zelfstandig Vlaanderen 

Eind april werd er plakken gebla
zen voor het Vlaams Nationaal Zang
feest van 6 mei Ondertussen wer
den de eerste voorbereidingen 
getroffen voor de Europese verkie
zingen van 17 juni In funktie daarvan 
nodigde onze afdeling algemeen 
voorzitter Vic Anciaux en de volks
vertegenwoordigers Jef Valkeniers 
en Daan Vervaet uit op de bradenj in 
de Stationsstraat van 26 mei Een 
korte maar hevige regenbui kon het 
sukses van deze sterke VU-aanwe-
zigheid met in het gedrang brengen 

Woensdag 6 juni stond de VUJO 
in de vroege ochtend reeds paraat 
aan het station Liedekerke-Teralfene 
Alle treinreizigers kregen er een 
A-Sociaal Abonnement' waarin hen 

duidelijk werd gesteld waarom ze op 
17 juni de wissel op spoor 3 moesten 
trekken 

Vanaf 11 juni sloeg de VUJO de 
handen in elkaar bij de huis-aan-huis-
bedeling van het verkiezingspamflet 

t Wordt opnieuw lente met de VU" 
Met beide extra-akties wou onze 
afdeling een ruggesteun zijn voor de 
VU-EVA-lijst en in het biezonder 
voor onze twee kandidaten uit het 
Pajottenland Daan Vervaet bij de 
effektieven en Jef Valkeniers bij de 
opvolgers Met een knap totaal van 
18319 voorkeurstemmen hebben 
beide Kamerleden bewezen een 
sterke VU-burcht te worden in het 
Pajottenland Proficiat Daani Profi
ciat Jefi 

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 grillgerechten 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 14 u 30 

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

Ondertussen hebben we ervoor 
gezorgd dat op de gemeentelijke 
aanplakborden de affiches van de 
komende IJzerbedevaart hangen 
met daarnaast deze van het ,.5de 
Barbecue-feest" georganizeerd door 
de Vlaamse Knng Pajottenland 
t Moet een groot feest worden, een 
Vlaams feest want dit samenzijn 
staat in het teken van ,.25 jaar VU-
Liedekerke" Ook jij hoort er bij op 
zaterdag 7 juli vanaf 18 uur in de 
sportschuur „Daatmet" Houtmarkt
straat te Liedekerke Graag tot dan, 
ook al zien we elkaar zondag in 
Diksmuidei 

Johnny De Brabanter 

Pittige 
Guldensporen-
tocht door 
Affligem 

Doorheen Hekelgem, Essene en 
Teralfene een tocht van ongeveer 
10 km met oponthoud in de dne 
dorpskommen Guldensporen-zoe-
ken — optreden van de volkskunst
groep Skaventoebak, zang en spel 

Samenkomst vanaf 13 u 45 aan 
de St -Michielskerk (kerkplein) te He
kelgem Vertrek om 14 u 

Alle deelnemers zijn kosteloos 
verzekerd dankzij een tussenkomst 
van BLOSO Muziekinstrumenten en 
vlaggen (met de leeuw natuurlijk) zijn 
zeer welkom, want het moet een 
vrolijke, kleurrijke tocht worden' 

Vlaams samenzijn om 17 u in de 
hovingen van het Natekenshof 
(Daalstraat te Teralfene) Laat — 
tussen pot en pint — zang en spel, 
tamboer en luit nu klinken 

Tussendoor Guldensporenbood-
schappen o a van de voorzitter van 
de Kultuurraad van de gemeente 
Affligem, de hr Victor van Frachen 
Het Natekenshof moet het trefpunt 
worden van alle Vlamingen, die een 
hart hebben voor Vlaanderen 

De inrichters van de Guldenspo-
renvienng dnngen er op aan dat 
zowel op zondag 8 juli als op woens
dag 11 juli de huizen zouden worden 
bevlagd met de leeuwevlag Wie nog 
geen leeuwevlag bezit kan hiervoor 
terecht bij V T B - V A B , Kruisstraat 
23, 1790 Hekelgem/Affligem (tel 
053-667200) 

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, Vijverlaan 
36 Langsheen Barebeek Rij
ke boomstand Innjpoort 
Afsluiting 
Groot 1400m2 Breed aan 
de straat 17,50 m 
Inl A Van Ussel, 015-61381" 

(Adv. • 

M E U B E L E N «£>E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubvle 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 

Openincsurent Di., woe., vrij. v&n 13 tot lflu.30 
Do., zat. van 10 tot I t u. 30 
Zondag van 14 tot l« u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K i e s c k o m s (op slechts is km van Brussel-cent rum) 

BRABANT 
JULI 

11 

11 

LENNIK: Bevlagging ter gelegenheid van 11 juli Verzamelen op 
de Markt om 19 u 30, optocht naar de feestzaal van het sport- en 
ontmoetingscentrum Org 11 -julikomitee 
LEUVEN: 11 -julivienng om 15 u in koncertzaal van het conserva-
tonum Na de vienng ontvangst door het stadsbestuur Om 19 u 
vertrek per bus naar Guldensporenviering in Wezembeek-
Oppem aan de Minnenpoort Kon Albertlaan 52, Leuven 
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 ingericht door de Vlaamse 
Knng Pajottenland, muzikaal opgevrolijkt door „'t Klem 
Muziekske" 
MACHELEN: Guldensporenvienng met als gastspreker Vic 
Anciaux Begin om 20 u op het Decockplein te Diegem 
LEUVEN: Bus naar Guldensporenvienng te Brussel Vertrek 
station om 19 u 15 Inschrijven bij SVO, Panjsstraat 34, 
016-232412 
BRUSSEL: 11-julivienng VI Soc Kulturele Knng Broekseele op 
de Oude Graanmarkt Van 12 tot 24 u grillfestijn Om 22 u „De 
zingende senator", volksdans, volksmuziek en samenzang 

VERWACHT U 
op zaterdag 29 september 

voor de 

WW 

GROTE 
ii# lm iMF IJP IJl int I K 

DAG 
aarigeboden door het 

arroDdiseement Brussel 

Een of ander pnnselijk huwelijk heeft onze vnenden van VU-Brussel 
doen besluiten hun Bnjsseldag met een week uit te stellen Noteren 
dus dat iedereen op zaterdag 29 september in Vlaanderens hoofdstad 
verwacht wordt en niet op 22 september zoals eerder aangekondigd. 

Guldensporenvienng te Lennik 
Te Lennik gaat op 6 juli een Gul

densporenvienng door 

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

Na een kleine optocht door de 
kom van de gemeente volgt er op 
het Marktplein een demonstratie 
door de KUI-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-Kwin-
tens-Lennik naar het sport- en orvt-
moetingscentrum waar een feestzit-
ting plaatsgnjpt 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 ondervi/erp 
heropleving van de Vlaamse Bew/e-

ging na 1830" 

Gezien we in een Benoitjaar zijn 

Over te nemen 
Dringend over te nemen „BLOE
MENWINKEL" te 1030 Brussel 
Wegens familiale omstandighe
den. Tel. 02-356.30.25 na 17 uur. 

Adv. 106 

zal de muziek en samenzang zoveel 
mogelijk aangepast worden. 

Deze Guldensporenvienng is een 
organizatie van het 11-jull-komitee 
onder de ausjsicien van de Gemeen
telijke Raad voor Kuituur en Kulture
le Vnje Tijdsbesteding in samenwer
king met het gemeentebestuur 

Spa ren , lenen, ve rzeke r i ngen , 
d i e n s t b e t o o n 

FONS PRINSEN 
G r o e p A R G E N T A 
Tel. 02-569.09. '4 

02-569,11.17 

OCK«C1€ 
• Gezocht zelfstandig uitbater 
voor Vlaams café + VU-lokaal 
Nieuw ingericht in het centrum van 
Asse Te bevragen Lode Ras 
02-4525234 

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

• Maatsch assistente 26 j , onge
huwd, 1 j ervaring, zoekt betrekking 
West- of Oost-VI Tel 056-512444 

5 JULI 1984 
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Hugo Schiltz 
op Elf-Juliviering te Kortrijk 

De traditionele optocht naar het 
Groeningemonument heeft dit jaar 
voor de Volksunie een bijzondere 
betekenis Inderdaad, aan het monu
ment wordt de feest(strijd'')rede ge
houden door gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz Een opvallende VU-
groep zal dan mee in de optocht 
opstappen Iedereen wordt ver
wacht op de verzamelplaats aan het 
schouwburgplein op dinsdag 10 juli 
om 18 u 30 

Zangfeest 
Eveneens op 10 juli, maar dan om 

20 u in de stedelijke stadsschouw
burg, gaat het tweede Nationaal Gul-
densporen-zangfeest door Wie ver
leden jaar het eerste zangfeest mee
maakte zal ongetwijfeld weer van de 
partij zijn 

De toegangsprijs bedraagt 200 fr 
(160 fr in voorverkoop), 120 fr voor 
lagere schoolkinderen en 100 fr 
voor jeugdbewegingen Met als tema 
„Vlaanderens Jeugd is Vlaanderens 
Waarborg" en in regie van Joris 
Sustronck treden op, De Vaganten, 
Raf Lesage, Hilde Velge, de Bisse-
gemse Jeugdharmonie Crescendo, 
De Kornet, Animo-Fanfare Kortnjk, 
Twiggy en het Jazz-ballet Polyhym
nia Katelijne Vandaele dingeert de 
massazang en Werner Vandenber-
ghe verzorgt de dia-montage De 
bindteksten zijn van Karel Roose en 
de algemene leiding berust bij Jan 
Deweer Zeer warm aanbevolen 

Franz Van Steenkiste 
Op woensdag 11 juli, om 20 u , in 

de zaal van West-Flandna, Gwijde 

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 dingeert de massazang en 
Werner Vandenberghe verzorgt de 
dia-montage De bindteksten zijn op
nieuw van Karel Roose 

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

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

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

van Namenstraat 7 te Kortnjk, houdt 
volksvertegenwoordiger Franz Van 
Steenkiste de feestrede op de jaar
lijkse 11 -juliviering van de Volksunie, 
afdeling Kortrijk Medeorganizatoren 
zijn de Vlaamse Knng en het FVV 
Na de feestrede volgt een gezellig 
samenzijn De toegang is vrij en de 
konsumptieprijzen worden uiteraard 
laag gehouden Alle WIJ-lezers wor
den van harte uitgenodigd 

VU Groot-
Anzegem 
bijeen 

Op 16 juni waren de leden van 
onze afdeling samen rond 'n bruegel-
tafel in de zaal „Streuvels" te Ingooi-
gem Onze voorzitter Enk "Waelkens 
besprak in zijn inleiding de toestand 
van de Volksunie in de hoek tussen 
Leie en Schelde en stelde provincie
raadslid Jan Pottie als gastspreker 
voor Onze Zwevegemse mandata-
ns boeide zijn aandachtig publiek 
met het tema „Geen recht zonder 
macht" Al bij al een goed geslaagd 
familiefeest 

• Kleuterleider, 24 j , 4 j ervanng, 
vrij vanaf 4 juni Zoekt betrekking 
Tel 056-512444 

• Pas afgestudeerde ergoterapeut, 
grote onderscheiding, vrij mil dienst, 
zoekt betrekking West- of Oost-VI 
Tel 056-512444 

• 21 j ongehuwde jongeman, las
ser van beroep, voldaan hebbende 
aan militieverplichtingen, zoekt een 
gepaste betrekking in het Brusselse 
of op de as Brussel-Mechelen-Aalst 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

WEST-VLAANDEREN 
JULI 

15 

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 
WAKKEN - MARKEGEM - DENTERGEM - OESELGEM Gul-
densporenfeest met toespraak door Vic Anciaux in zaal Uilepan-
ne, Markegemstraat 35 te Wakken, om 20 u 
KOEKELARE- Guldensporenfeest met toespraak door Koen 
Baert in zaal Zuudhove, Ichtegemstraat, om 20 u 
WERVIK: Guldensporenvienng met Vic Anciaux en talrijke 
muzikale optredens om 18 u 30 in 't Kapittel, Ooievaarsstraat 

11 juli met Vic Anciaux te Wervik 

De viering van het Guldensporen
feest behoort te Wervik tot een van 
de gebeurtenissen die vooral de 
jongste jaren massaal wordt bijge-
vwjond Ook dit jaar is de Dosfelkring 
Wervik-Geluwe een van de vele ver
enigingen die zich inzetten voor het 
welslagen van het gehele 11 -julifeest 

Op zondag 15 juli om 18 u 30 in 
zaal 't Kapittel in de Ooievaarsstraat 
te Wervik organizeert de Dosfelkring 
een Guldensporenfeest met als gast-

Kortrijk-Zuid 
viert 11 juli 

Traditiegetrouw wordt de Vlaams-
nationale feestdag gevierd in Kort-
njk-Zuid Zoals elk jaar gebeurt dit op 
een stijlvolle manier De Vlaamse 
Club in samenwerking met het feest-
komitee Kooigem organizeren dit 
jaar hun feest in Kooigem Lieve en 
Rom Duprez werden gevraagd hun 
klank- en diamontage ,De IJzertrage-
die 1914-1918" te komen voorstellen 
Michel Cappoen zal de feestrede 
houden Die avond zal ook de laatste 
pentekening van Joe English (in uit
vergroting) op het podium worden 
opgesteld 

Niet vergeten dus klank- en dia
montage „De IJzertragedie 1914-
1918" op vrijdag 6 juli om 20 u m zaal 
„Casino", Plaats te Kooigem Inkom 
50 fr, gezinskaart 10Ofr 

spreker Vic Anciaux en hiernaast 
enkele muzikale optredens door o m 
Klerkske, de troubadour uit Frans-
Vlaanderen het Werviks Gemengd 
Zangkoor o I v Guido De Cooman en 
het koperensemble Crescendo 

Inkom 50 fr (individueel) en 100 fr 
(familie) 

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 Swaenekring, 
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) 

Aaifbëvolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 

Tel 053-21.29.11 en 053-21.27 57 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

TeL 014-21.12.07 
Fralkinstraat 20, 

Herentals 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21 08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmel 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

CnTN STUDIO 
- I - l > ' DANN 
02-428.69.84 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Slnt-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

uitgebreide keus bemeubetde villa s oppart - en sludio s 
in alle pnisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD II LAAN,205 
8«S> OOSTDUINKERKE 
TEL OSI / I I 26 29 
IWOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126. 1090 Brussel 
Tel. 42619.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

TeL 053-21.36.36 
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Leuvense sociale raad tegen numerus clau 

Frank Uyttendaele: 

De onderwijsboekc 
toe voor onze jeug( 

LEUVEN — Aan onze universiteiten worden de laatste zware eksamen-
loodjes verlegd De humaniora's en andere tienerscholen hebben inmiddels hun 
poorten gesloten Veel studenten kregen gelukwensen van de jury. En wat nu? 
Universitaire of andere „hoge studies" aanvatten'^ En voor de universitair 
gediplomeerden de witteboorden-werkloosheid gaan versterken?... 

Ook de schoolse opvoeding maar vooral de universitaire instellingen worden 
meer en meer getroffen door de krisisplaag. Gunnen wij, gunt de Belgische 
overheid, onze jeugd nog een bemoedigend toekomstperspektief? 

Oe Leuvense sociale raad vreest dat met het aanbrengen van nieuwe 
drempels voor de toegang tot universitaire opleidingen onze leergierige 
jongeren nog een somberder toekomstperspektief bedeeld krijgen dan nu 
reeds ergerlijk en ergerlijk-lang het geval was. 

Afgestudeerd En wat nu'^ Zelfs geen toegang meer krijgen voor 
hogere studies'' (Foto Zafar) 

ER IS inderdaad immers de 
aanzwellende roep om al
gemene invoering van nu

merus clausus hetzij een ge
strenge selektie van de kandi-
daat-studenten voor hoger on
derwijs De eerste stemmen in 
die zin gingen op in de fakulteit 
voor geneeskunde Dokters 
hebben we onderhand genoeg 
dus dient drastisch gesnoeid te 
worden in de eerste jaren van 
geneeskundige opleiding 

Investeren 
Dezelfde hakbijloperatie me

nen sommigen (de minister van 
onderwijs Coens inbegrepen) te 
moeten organizeren voor veel 
andere onderwijsafdelingen 

Frank Uyttendaele Men han
teert het schrikbeeld van de 
.akademische werkloosheid", de 
, witteBoorden-werkloosheid' 
Dat niemand a pnori ontsnapt 
aan de dreiging van de woeke
rende werkloosheid wordt als 
fundamenteel onjuist ervaren 
Onderwijs, zegt men is een in
vestering van individu en maat
schappij Wanneer de afgestu
deerde moet „stempelen" is de 
„investenng" mislukt Dus wil 
men verstandiger investeren 
meer geld voor minder mensen 

Hier zijn het vooral de be
roepsverenigingen die zich roe
ren de konkurrentie van jonge
ren ervaren zij als een aanslag 
op hun tot natuurrecht gebom
bardeerde status Het is de 
maatschappij die natrapt omdat 

' ZIJ haar vroeger geschreven be
loftes met langer kan of wil nako
men Ook sommige studenten 
volgen deze selektieve veront-
waaidiging zij wensen de te 
verwachten konkurrentie op de 
arbeidsmarkt zoveel mogelijk te 
beperken door de deuren van de 
universiteit achter hun rug dicht 
te slaan " 

Krisispaniek 
Het IS duidelijk de maatschap

pelijke knsis deint ook ver uit in 
de universitaire wereld 

Er wordt daarbij ook hier weer 
eerder werk gemaakt van aso
ciale maatregelen dan van een 
dnngende politiek die er zou 
moeten in bestaan de met-sa
mendrukbare uitgaven nu einde
lijk toch ook eens drastisch te 
verminderen De gemakkelijk-
heidsoplossing die nu (onder 
meer door ACW-er Jean-Luc 
Dehaene) wordt vooropgesteld 
zou erin bestaan te snoeien in 
het studentenbestand 

Het IS amper een paar jaar 
geleden dat de Vlaamse ge
meenschap eindelijk ietwat de 
achterstand in de universitaire 
opleidingskansen wegwerkte, of 
er zijn nu weer vooral uit de 
mond van Vlaamse ministers op
rispingen over dringende beper
king van hogeschoolopleiding 
voor Vlaamse jongeren In het 
kader van de waanzinnige bud
gettaire krisispaniek 

Meedogenloos 
Niet alleen maar onder meer 

de Leuvense sociale raad waar
schuwt nu voor dergelijke nefas
te politiek 

Frank Uyttendaele „In een on
derhoud met minister Coens 
werd ons beloofd dat het aantal 
studenten de norm zou blijven 
waarop de universitaire instellin
gen betoelaagd worden Wij vre
zen evenwel inmiddels nog altijd 
de invoering van een algemene 
.numerus clausus" als belangrij
ke nevenindikatie van de voor
opgezette forfaitaire betoela
ging 

Immers, zo'n forfaitaire betoe
laging legt %et initiatief tot een 
numerus clausus bij de akademi
sche overheid eens zeker van 
hun geld wordt het voor de 
universiteiten interessant om zo
veel mogelijk studenten af te 
schrikken, of „weg te selekte-
ren" 

Eind van de jaren zestig was 
er met alleen de kontestatie voor 

„Leuven-Vlaams" maar uiteinde
lijk — met een bredere kijk op de 
onderwijsproblematiek in dit 
land — de grootschalige demo-
kratizering van het onderwijs 

Nu dreigt men de verworven 
verruimde hogeschoolopleiding 
meteen — en met weinig dras
tisch — op de helling te zetten 
Investeren in naderhand werklo
ze witteboorden heet nu onver
antwoord te zijn 

Frank Uyttendaele „Is het met 

zo dat men vooral de zorg heeft 
voor het afschermen van een 
bepaalde beroepskategorie, van 
een bepaalde status, en bijho
rend het afwentelen van de 
werkloosheid op andere katego-
rieen Met veel minder ijver stelt 
men de vraag wat te doen met 
het „overaanbod" van met-gestu
deerde jongeren Doch bij hen 
precies is de werkloosheid veel 
hoger een diploma biedt nog 
altijd veel meer kansen op werk 

Kortom, de kern van het gestel
de probleem is dat jongeren ge-
konfronteerd worden met een 
maatschappij waarin voor hen 
geen plaats wordt voorbehou

den omdat ZIJ voor hen gewoon
weg geen plaats wil maken Een 
numerus clausus kan dit pro
bleem met oplossen Een „nume
rus clausus" legt het alleen nog 
meedogenlozer vast" 

Bizar 
De sociale raad van de Leu

vense studenten heeft een soort 
alarm-brochure gepubliceerd 
„Nieuwe drempels tot de univer
siteit" waann vooral tien stellin

gen worden ontwikkeld „voor 
een beleid voor het hoger onder
wijs" 

Daarin wordt gewezen op het 
bizarre feit dat de beleidsover-
heid zich precies nu zorgen 
maakt over een overaanbod van 
de universitairen op de arbeids
markt op het moment dat vol
gens de prognoses een sterke 
daling van het aantal hoge
schoolstudenten in de komende 
jaren mag verwacht worden (te
gen 1990 nagenoeg min 17 pro
cent) 

Frank Uyttendaele „Het nieu
we financieringssysteem dat 
men nu wil doorvoeren zou met 
langer gebaseerd zijn op het 
aantal studenten het wordt „for
faitaire betoelaging" geheten 

Zoals in elke branche kan er 
eventueel ook bij de „aflevering" 
van het aantal hogeschoolstu
denten in een bepaalde richting 
uitgekeken worden naar de ver
dere beroepsmogelijkheden in 
de betrokken periode Evenwel, 
het kan toch met voldoende be
nadrukt worden dat er vooral 
met-gestudeerde jongeren of 
minder geschoolden onproduk-
tief ten laste van de maatschap
pij blijven Uiteraard overwe
gend ook tegen hun wil Maar, 
moet men daarom verder een 
maatschappij uitbouwen waarin 
geen plaats voor geschoolde 
jongeren meer voorbehouden 
wordf" 

Hogere eisen 
Het IS vandaag duidelijk, zoals 

de Leuvense sociale raad voor
opstelt „De aandacht van (on
derwijsministers) blijkt steeds 
meer te gaan naar maatregelen 
die de toegankelijkheid tot het 
hoger onderwijs beperken en 
die jongeren afschrikken om ver
der te studeren" 

Zo stelt de sociale raad bitter 
scherp „ Voor wanneer is er de 
totale uitzuivering van onze uni
versiteiten van alle studenten'^ 
Want een universiteit zonder 
studenten is veel goedkoper en 
kan zich volledig ten dienste 
stellen van onze ekonomie Moe
ten WIJ misschien, wanneer mi
nister Coens zegt „Deze tijd 
duldt geen afgestudeerden 
meer", erbij denken „want wij 
willen hun studies met langer 
betalen "^ " 

Precies op een moment dat 
de bednjfswereld hogere eisen 
stelt aan de kwalifikatie van het 
jonge personeel, op een ogen
blik dat met meteen meer diplo
ma's, maar adekwate opleiding 
wordt vereist, zou men zich op 
het departement van onderwijs 
de grootste zorgen gaan maken 
over beperking van het aantal 
studenten Zelfs afgezien van 
het aktuele aanbod op de ar
beidsmarkt kan nog de vraag 
gesteld worden of een gemeen
schap met de plicht heeft haar 
jonge generaties het best moge
lijke onderwijs te verstrekken 
Of, moet investeren in jonge 
mensen al evenzeer sneuvelen 
onder de neo-liberale hakbijl"? 

(hds) 
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