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„Er is sedert 17 juni niets veranderd. De nederlaag van de Vlaamse 
meerderheidspartijen ten spijt blijft vice-premier Gol zich hier 

gedragen als de feitelijke kabinetsleider... Zijn wensen en grillen 
worden nagenoeg dagelijks ingewilligd." 

(Hoofdredakteur Hugo Camps in „Het Belang van Limburg', 10 juli 1984.) 

Janus-politiek 
Net vijf dagen vóór het 11-julifeest van de Vlaamse ge

meenschap publiceerde het staatsblad het dekreet van de 
Franse gemeenschap dat regelrecht indruist tegen de wette
lijke verplichting voor franstalige mandatarissen om in 
Vlaamse faciliteitengemeenten de Nederlandse taal te 
gebruiken. 

Zoiets blijkt ook anno 1984 nog mogelijke Ook nadat de 
Raad van State ter zake verschillende vernietigende arresten 
velde. De Vlaamse regering zou nu de zaak van het „dekreet-
Lepaffe" (FDF'er) aanhangig maken bij het pas opgerichte 
Arbitragehof. 

Op zich een zielige en voor de Vlaamse gemeenschap zelfs 
vernederende bedoening: een sukkelgang blijven slenteren 
van het parlement naar de Raad van State en dan nu alweer 
naar een Wfuw opgericht Hof. Uiteindelijk over een zaak 
waarmee wB ons voor de buitenwacht grandioos belachelijk 
maken. 

Dit konflikt is eén van de pijnlijke redenen waarom 11 juli 
ook dit jaar geen echt feestgebeuren kon zijn. Verheugend 
evenwel waren diverse opmerkelijke Il-julitoespraken, en 
zelfs oproepen om nu eindelijk werk te maken van een 
Vlaams overleg. Zowel de voorzitter van de Vlaamse rege
ring als de CVP-voorzitter hebben ervoor gepleit de Vlaamse 
staatsvorming onverwijld maximale gestalte te geven. 

Hiermee wordt in feite slechts ingegaan op een verzoek 
voor breed Vlaams overleg dat de voorzitters Schiltz en 
Anciaux bij vermoeiende herhaling hebben gericht tot de 
Vlaamse partijen en de sociale partners. 

Vanzelfsprekend zegt de Volksunie ja op de forse 11-juli-
uitnodiging van de CVP-prominenten. Het kan nooit te laat 
zijn om een breed Vlaams front tot stand te brengen. Het had 
alleen reeds veel eerder moeten gebeuren. 

Nu zitten we, ook de Vlaamse gemeenschap, met enorm 
veel gebroken potten. Om incidenten te vermijden, zo heette 
het destijds, mocht Happart op een receptie de hand drukken 
van premier Martens en even later ook de koning begroeten. 
Vandaag is hij parlementslid en spoedig allicht Waals 
gewestminister... 

De Vlaamse meerderheid in het nationale parlement heeft 
het allemaal mogelijk gemaakt. Waren het alleen maar 
dergelijke grensincidenten! Op fundamentele zaken die de 
toekomst van de Vlaamse gemeenschap ingrijpend bepalen, 
wordt evenzeer onverminderd geknoeid. 

Niet alleen is er in de herstelwet, die de regering-Martens 
bij het parlement indiende, flagrante tegenspraak tussen de 
Vlaamse en Franstalige teksten; er wordt de vloer geveegd 
met de bevoegdheid van de Vlaamse Raad op gebied van re-
konversie en ondersteuning van gewestelijke ekonomische 
aktiviteit. 

Zus negatief stemmen in het parlement en tegengestelde 
politieke verklaringen afleggen (door CVP en PW) dient niet 
de geloofwaardigheid van 11-juli-oproepen voor Vlaams 
overleg. 

Inmiddels werd het ook gepresteerd dat de inleveringen 
via het spaarplan kompleet opgeslokt worden om slechts de 
toename van de intrestlast op de rijksschuld te delgen. 
Herhaaldelijk werd in rapporten aangetoond dat de Vlaamse 
gemeenschap het zelf nog niet zo benard slecht stelt, maar 
dat zij meegesleurd wordt in de rode cijfers als gevolg van de 
Belgische verspillende kompensatiepolitiek. 

Het is hoogdringend dat de Vlaamse politici die de centrale 
regering steunen, hun geloofwaardigheid herwinnen door 
positief mee te werken aan de totstandkoming van een 
volwaardig Vlaams staatsgezag. Met het blijven bedrijven 
van de Janus-politiek geraakt de Vlaamse gemeenschap 
geenszins uit de krisis. 

(hds) 

Foto van de w e e k 

Dit IS een foto van vong ja^ „ , ^f ter perse gaan was nog met geweten of de 11-juliviering op de 
Brusselse Grote Markt kon doorgaan Maar als de weermaker het met te bont maakt, dan zal ook dit laar 

het hartje van Brussel een trefpunt zijn voor duizenden Vlamingen Thuis in hun eigen hoofdstad 
(Foto studio Dann) 

) 

Hugo Schiltz te Kortrijk: 

„Er zit meer in u # # 

De jongste dagen beleefden wij a.h.w. een „inflatie" 
van 11-juliviehngen en dito boodschappen. Het stemt 
hoopvol dat Vlaanderens nationale feestdag, einde
lijk, overal en door (bijna) iedereen aanvaard wordt 
en een feit is. Alhoewel we „er" nog lang niet zijn. 

ELDERS in dit blad leest u 
een kommentaar op ver
schillende standpunten 

n a v 11 juli In de Groeningestad 
sprak VU-gemeenschapsminis-
ter Hugo Schiltz Htj pleitte voor 
een stuk bezinning over het 
Vlaanderen van vandaag en 
vooral over het Vlaanderen van 
morgen 

Vlaming zijn? 
Men kan zich inderdaad afvra

gen wat het vandaag betekent 
Vlaming te zijn voor de honderd
duizenden werklozen voor de 
even zovele bejaarden zieken 
en eenzamen van ons volk Wat 
betekent het Vlaming te zijn 
voor de jonge ondernemers ka
derleden en arbeiders, weten
schappers en pedagogen die 

gekonfronteerd worden met een 
duizelingwekkende stortvloed 
van desoriënterende informatie 
indoktnnatie vervreemding en 
met het Angelsaksische taal-
overwicht in de wereld"? 

„Binnen de veste" 
Vlaanderen heeft geen buiten

landse vijanden meer althans 
met in de klassieke zin van het 
woord Binnen België blijven 
echter weliswaar slechts artifi
ciële wrijvingspunten over Maar 
niemanolrin Vlaanderen zou het 
nu nog wagen enige gebiedsaf
stand in overweging te nemen 
Het zou trouwens goed zijn wan
neer alle Vlaamse partijen offi
cieel bevestigen dat onze gren
zen onbespreekbaar zijn 

De hinderpalen op de weg 

naar de volledige Vlaamse 
emancipatie moeten veeleer bij 
onszelf gezocht worden , binnen 
de veste Tussen alle Vlaamse 
partijen moeten nu eens duidelij
ke afspraken gemaakt worden 
over de pnontaire doelstellingen 
die in alle omstandigheden (en 
vooral in de praktijk) moeten 
worden nagestreefd 

Vooral ook de internationale 
dimensie van Vlaanderen dient 
beklemtoond Indien de Vlamin
gen hun emancipatie definitief 
willen bekronen dan moeten zij 
resoluut overgaan tot een vol
wassen ongeremde identiteits-
bevestiging op het mundiale fo
rum Dit IS trouwens een dwin
gende voorwaarde opdat onze 
kuituur onze taal kortom ons 
volk zich zouden blijven handha
ven 

Minister Schiltz noemde het 
grootste gevaar dat Vlaanderen 
thans als volk bedreigt het ge
brek aan geloof in de unieke 
opdracht verwoord in de wapen
spreuk van de Brugse Heren 
van Gruuthuuse Plus est en 
vousi' 

(pvdd) 
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OP VOET 
VAN GELIJKHEID? 

Naar het schijnt zouden er vol
gens recente opiniepeilingen in Wal
lonië ongeveer 63 % der onder
vraagden van mening zijn dat de 
Vlaniingen hier in België de baas 
spelen. 

Zouden ze dit echter niet zeggen 
omdat ze stilaan nattigheid beginnen 
voelen en bang worden hun privile
gies helemaal te verliezen? 

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

De redaktie 

Zo v\/aren er in 1947 op 19 minis
ters maar 2 Vlamingen!... Verder wa
ren de Walen in 1976,16 % van hun 
privilegies kwijt, in 1982 was dat 
reeds 50 % en nu in 1984 zou het al 
63 % zijn. 

Als die cijfers juist zijn en het in dit 
zelfde tempo zo verder zou gaan, 
dan zouden de meesten van ons 
binnen afzienbare tijd toch nog mo
gen beleven dat Vlamingen en Wa
len op voet van gelijkheid gaan le
ven... 

Laten wij echter niet al te zeer de 
optimist uithangen, want in dit nare 
land heb ik al meer dan één paard 
zien kotsen... Laat ons dus maar 
liever niets aan het toeval overlaten! 

G.V.. Melle 

NEUTRALITEIT 

In tal van lezersbrieven hebben 
WIJ-lezers hun ongenoegen geuit 
over de propaganda van kristelijke 
organizaties voor CVP-kandidaten 
bij de jongste Euro-verkiezingen. 
Hier nog een staaltje van „neutrali
teit" van kristelijke sociale verenigin
gen. 

Alle leden die zich inzetten voor 
de CMBV, wat staat voor „Christelij
ke Middenstands en Burgers Vrou
wen", ontvangen een brief van een 
zekere Lieven Leenaerts, kandidaat 
op de CVP-lijst voor de Europese 
verkiezingen. Hij noemde 17 juni een 
belangrijke dag vcxjr de landen en de 
volkeren van Europa, voor de mid
dengroepen, voor de KMO's, voor 
de verdere eenmaking van Europa. 
Ook de bisschoppen komen erbij te 
pas door te zeggen dat „het mogelijk 
IS een nieuwe en betere samenleving 
op te bouwen door Europese sa
menwerking,... enkel een verenigd 
Europa, met respekt voor zijn kultu-
reel erfgoed kan de uitdagingen van 
morgen aan." 

De kandidaat die om de stem 
bedelt van de mensen van het 
CMBV (waarvan het adressenpark 
ter beschikking werd gesteld door 
het CMBV) vraagt om op hem te 
stemmen naar aanleiding van de 
Europese verkiezingen en hij voegt 
er dan ook een interview bij aange
haald in het tijdschrift „De Midden
stand" van mei 1984. 

Zo wordt alles erbij getrokken, 
landen en volkeren. Zelfs de bis
schoppen komen erbij te pas en de 
hele reutemeteut. Dat is tenminste 

neutraliteit. Hetzelfde kan gezegd 
worden van de KAV en andere 
KVLV-verenigingen van kristende-
mokratische oorsprong. 

R. Vandezande, senator 

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

SUGGESTIE.. 

Nu Luk Van Horenbeek als kamerlid 
Willy Kuijpers opvolgt vind ik dat hij, 
om de traditie te behouden, ook een 
stunt moet doen bij zijn eedaflegging. 
Waar Willy destijds in rolkraag de 
Kamer binnenkwam zou Luk mis
schien zijn pakje kunnen aandoen 
dat hij droeg op de foto in de WIJ 
kwam (je weet wel die blote flikker 
op een schapevachtje). Gegaran
deerd dat hij 's avonds in het nieuws 
komt Willy zou echter Willy niet zijn 
moest ook hij geen stunt kunnen 
uithalen. Bi hem stel ik voor dat hij bij 
zijn eedaflegging in Straatsburg de 
badge draagt die op de IJzerbede
vaart verkocht werd, met de tekst: 
„Happart neen bedankt". 

Wedden voor een bak trappist dat 
beide Leuvenaars het doen? 

R.B., Wespelaar 

• 21 j . jongeman met Al-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 inl. 
zich wenden tot dr. J. Valkeniers, 
volksvertegenwoordiger, tel. 
02-569.16.04. 

• 19 j . tweetalige juffrouw met A2-
diploma bureauwerken zoekt een 
gepaste betrekking in het Brusselse 
of op de as Brussel-Aalst. Voor inl. 
zich wenden tot volksvertegenwoor
diger-burgemeester dr. J. Valkeniers, 
tel. 02-569.16.04. 

m] 
Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 

Opstel en èamenstelling: 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuyteneer. Johan Ar-
tois. Pol Van Den Driessche. M." 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten). 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk. 
000-0171139-31 van „WIJ', Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. 
(Tel. 02-219.49.30). 
Jaarabonnemente 800 fr. 
Halfjaarlijks- 475 fr. 
Driemaandelijks 275 fr. 
Losse nummers 22 fr. 

Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142, 1020 Brussel. 
Publiciteitschef: de h. Karel Se
vers, tel. 02-219.49.30, toestel 25 
('s voormiddags) of privé Alsem-
bergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp. Tel. 02-380.04.78. 

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

• Heer, 27 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk. Diploma A2 
Handel, ervaring met boekhouding, 
zeer goede noties van het Frans en 
Engels en kennis van het Japans, 
Duits en Spaans. Ref.nr. 0218. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoerings
plein 1, 2800 Mechelen, tel. 015/ 
20.95.14. Gelieve het ref.nr. te ver
melden. 

Aanbevolen 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 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.9fi -

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tel. 014-21.1Z07 
Fralklnstraat 20, 

Herentals 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypotekeri* 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 8 RAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv. 54) 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-58Z13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

C C r \ STUDIO 
-LUJ DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damjaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

CÜDI 
Littoral 

"t^ uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
m alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD ll-LAAN 1205 
8458 OOSTDUINKERKE 
TEL.058/B1.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

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

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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Gol wil 
meer macht 

Opnieuw 
volmachten 

Vice-premier Jean Gol, Frans-
' talig liberaal, heeft in een vraag
gesprek onomwonden verklaard 
voorstander te zijn van een sys
teem van permanente volmach
ten Meer nog hij wil deze onde-
mokratische vorm van regeren 
laten inschnjven in de Grondwet 

Gol ziet in het feit dat tijdens 
de parlementaire debatten nau-

dynamiek te ontwikkelen De re
cente verkiezingsnederlaag 
heeft dit nog eens bewezen 

De kandidaat-opvolgers ma
ken zich reeds klaar Uiteraard 
staat de gebuisde Europeer Ene 
Van Rompuy te trappelen Maar 
ook Mark Eyskens schijnt een 
mogelijke nieuwe president te 
zijn Grootste kanshebber, op 
vandaag, zou echter de West-
vlaamse onderwijsminister, Dan
ny Coens, zijn Hij zou „de ge
knipte" man zijn die het geschok
te vertrouwen tussen ACV en 
CVP moet herstellen 

Natuurlijk zoekt men bij de 
CVP naar het geschikte moment 
om deze verdwijning niet te 
abrupt te laten gebeuren Ook 
naar buitenuit kan men met straf
feloos een „boegbeeld" desa
voueren Misschien gnjpt men 
de kans aan wanneer Willy De 

DEZE 
VJEEK Dffigr 

De tijd van de katakomben is 
voorbij Vlaanderen viert zijn 
Vlaamse nationale feestdag in 
de officiële stadsfeestzalen en 
op de Grote Markt van 
Brussel De Volksunie verheugt 
zich over deze onloochenbare 
evolutie in de groei van de 
Vlaamse natie Maar gelijktijdig 
waarschuwt ze voor een 
overdreven euforie 
Het gevaar is reëel dat de 
verwachtingen niet worden 
ingelost, omdat de macht van 
de eigen Vlaamse 
gezagsinstanties veel te gering 
blijft en bovendien nog wordt 
uitgehold door de neo-unitaire 
reflexen van de centrale 
Belgische regering 
Zeker in de huidige knsistijd 
neemt het gevoel van 
ontgoocheling toe Vele 
Vlaamse mensen hebben het 
hard te verduren De 
werkloosheid is een echte 
gesel Zoveel jongeren zonder 
werk IS angstaanjagend voor 
een volk Vlaanderen ziet 
bovendien met stijgend 
wantrouwen zijn wezenlijke 
substantie aangetast door de 
dubbele last enerzijds van de 
krisis en anderzijds van de 
eenzijdige kompensaties in de 
Belgische huishouding De 
Vlamingen moeten vaststellen 
dat hun inlevering van een heel 
jaar weggegooid wordt in een 

Waals staalbedrijf, Cockerill-
Sambre Vlaanderen betaalt 
zich krom voor de 
instandhouding van de huidige 
Belgische staat 
De Volksunie meent dat 
Vlaanderen op zijn nationale 
feestdag met voorbij kan aan 
de kernvraag die thans de 
Vlaamse politiek in brede zin 
beheerst „Wat doen wij met 
de Belgische staaf?" 
De Volksunie bezweert de 
Vlamingen met moedeloos te 
worden Ons volk heeft alle 
mogelijkheden om de krisis 
aan te kunnen en zijn 
toekomst veilig te stellen, zelfs 
in een schokkende wereld De 
Vlamingen hebben zin om te 
werken, te ondernemen en te 
sparen Er is een gezonde 
geest, die getuigt van durf, 
maar ook van redelijkheid 
Vlaanderen mag zijn troeven 
echter niet uit handen geven 
De Vlamingen moeten bewust 
worden van de kapaciteiten 
van de Vlaamse natie 
Vlaanderen moet zich 
losrukken uit het centralistisch 
keurslijf van België en de 
ruimst mogelijke 
zelfstandigheid verwerven 
Pas dan kunnen we ten volle 
zorgen voor meer 
werkgelegenheid in 
Vlaanderen Dan. kunnen we 
ons volop inzetten voor een 

open, verdraagzame, sociaal-
rechtvaardige Vlaamse 
maatschappij Het moet zo snel 
mogelijk een einde stellen aan 
de Waalse chantage van de 
ministers Gol en Maystadt en 
de Happart-komedie van 
minister Nothomb, die de 
Vlamingen als volk vernedert 
in Vlaams-Brabant en de 
Voerstreek 
De Volksunie wijst er het 
Vlaamse volk met nadruk op 
dat de knoop nog alleen 
gebonden ligt bij de Vlaamse 
politici Niet de Walen, met het 
leger of de njkswacht, met het 
grootkapitaal of welke krachten 
ook, kunnen de Vlaamse 
staatsvorming verhinderen, 
zodra alle Vlaamse politieke 
partijen het eendrachtig willen 
De Volksunie wenst dat het 
natie-bewustzijn bij het 
Vlaamse volk sterk en groot 
zou worden om de pxjiitieke 
verantwoordelijken uit alle 
Vlaamse partijen te overtuigen 
van de noodzaak en de 
waarachtigheid van deze 
stelling 

Vic ANCIAUX 

welijks gekozenen komen opda
gen een reden om te stellen dat 
het met volmachten veel beter 
gaat i Zonder de schandelig 
grote absentie van veel parle
mentsleden te willen vergoelij
ken IS de waarheid volkomen 
anders Precies door het invoe
ren van die volmachten voelen 
tal van gekozenen zich overbo
dig en moedeloos Wat zij ook 
mogen verhalen of doen tijdens 
de parlementszittingea met hun 
mening wordt toch geen reke
ning gehouden Alles wordt 
vooraf vastgelegd door de rege-
nng en de volksvertegenwoordi
ging wordt helemaal uitgescha
keld 

Vraag is of de parlementsle
den van de meerderheidspar
tijen deze totale negatie van de 
demokratische rechten ander
maal zullen aanvaarden Met 
name het ACV heeft enige tijd 
geleden verklaard het met te 
zullen nemen dat er nog langer 
met „biezondere machten" 
wordt geregeerd Alhoewel een 
ACV-standpunt uiteraard geen 
garantie is voor een konsekwent 
gedrag van de ACV-gekoze-
nen 

Opvolging 
CVP-boss 

Het blijft rommelen in de voor
alsnog grootste partij van het 
land, de CVP Hoe langer hoe 
meer stemmen gaan op om de 
huidige CVP-voorzitter, Frank 
Swaelen, vroegtijdig te „vervan
gen" Zeker voor de parlements
verkiezingen van 1985 Zowat 
iedereen is het er immers over 
eens dat die Swaelen er met in 
geslaagd is een vernieuwende 

Clercq overstapt naar de Euro
pese kommissie"? 

Feit blijft dat de koppensnelle-
nj in de buurt van de CVP-
Tweekerkenstraat weer „angst
wekkende" vormen aangeno
men heeft 

De Clercq 
tegen 
Eyskens 

Partijtje poker 

Ondanks de hete zomerda
gen (of misschien precies ten 
gevolge van die warmte) hebben 
de nationale ministers Eyskens 
en De Clercq en robbertje met 
elkaar uitgevochten Tema min
der belastingen (Waar hebben 
we dat nog gehoord'?) 

Aanleiding was een stoerkhn-
kende en dubbelzinnige uit
spraak van ekonomieminister 
Mark Eyskens (CVP) , De rege
ring moet onomwonden toege
ven dat de belastingdruk exces
sief IS, dat hl] moet worden ver
laagd en dat dit maar samen met 
een verlaging van de uitgaven 

kan H erop volgde prompt een 
antwoord van financieminister 
De Clercq ( P W ) „Sommigen, 
die thans geen verantwoordelijk
heid dragen voor het departe
ment van financiën, lanceren via 
de pers allerlei losse ideeën zon
der dat daarover vooraf overleg 
IS gepleegd in de schoot van de 
regenng" Of hoe goed het bo
tert tussen de regenngspartijen 

Het IS inderdaad beduidend 
dat twee nationale ministers el
kaar naar de kroon dingen inza
ke demogagische verklanngen 
over belastingverlagingen Dat 
vooral de PVV'er De Clercq in 
zijn wiek is geschoten, is begnj-
pelijk hij (en zijn partij) moet 
dnngend iets van de verkiezings
beloftes van 1981 gaan waarma
ken Precies over die beloofde 
verrtwidering van de belasting
druk 

Verrassend is verder dat Eys
kens zich meent populair te moe
ten maken met liberaal-klinkende 
uitspraken Die hem ovengens 
niet in dank worden afgenomen 
door zijn partij-p)ers, waaronder 
„Het Volk" „De vrijblijvende uit
spraken van Mark Eyskens zijn 
ook gevaarlijke ideeën" 

Dat de resultaten van de Euro
verkiezingen duidelijk voor span
ningen zorgen in het kabinet 
Martens V werd hierdoor op
nieuw aangetoond Het elektora 
Ie pokersp)el kan voortduren 

Super
ministerie 

Vice-premier Charles-Ferdi
nand Nothomb (PSC) heeft een 
plan klaar om een fusie te reali-
zeren van de mimstenes van 
Binnenlandse Zaken en Open
baar Ambt Officiële motivenng 
voor deze voorgestelde fusie 
heet „besparing" te zijn Maar dit 
IS al te doorzichtig 

De ware reden is dat No
thomb angstig vecht voor zijn 
eigenste zelfbehoud Er gaan im
mers steeds meer stemmen op 
voor het afschaffen van het hui
dige, unitaire ministene van Bin
nenlandse Zaken Dit zou behal
ve tegemoetkomen aan de 
Vlaamse verzuchtingen, ook een 
ontzettend grote bespanng be
tekenen i Wanneer het huidige 
ministene en kabinet van Binnen
landse Zaken worden afge
schaft en de bevoegdheden er
van worden overgedragen aan 
de respektieve gemeenschap)-
pen (die trouwens nu reeds een 
stuk van de bevoegdheden 
waarnemen) dan ziet het er be
nard uit voor Nothomb 

Duidelijk verveeld met deze 
nochtans logische oplossing, 
reageerde Nothomb dat dit de 
vernietiging van de staat impli
ceert Wat natuurlijk nonsens is 

Ook de bewering dat er dan 
geen enkel ministene nog voog
dij kan uitoefenen over de facili
teiten- en taalgrensgemeenten is 
onzinnig Op vandaag betekent 
deze „voogdij" al niks meer, ten
zij een bevoordeling van de fran-
kofone belangen En verder kan 
deze bevoegdheid best aan bij 
voorbeeld de diensten van de 
eerste minister worden toege
voegd 

Nothombs plan is duidelijk een 
unitaire zet door deze twee de
partementen (Binnenlandse Za
ken en Openbaar Ambt) aan 
elkaar te breien, wordt het straks 
moeilijker deze opnieuw te ont
mantelen En over bespanngen 
gesproken uitgerekend No
thombs kabinet overschnjdt de 
gestelde normen met ruim 30 % i 

Houden van... 
Uitgerekend op de hoogdag 

van de Vlaamse Gemeenschap 
IS het Zaïrese „staatshoofd", 
Sese Seko Mobutu, op bezoek 
in ons land Tegen zijn komst 
werd van diverse zijden protest 
aangetekend Volkomen terecht 
ovengens 

Vraag is verder of de Belgi
sche regenng het zal aandurven 
Mobutu te wijzen op de schen
ding van de mensenrechten en 
het kompleet verkrachten van 
de demokratische spelregels in 
zijn land 

Of zal Martens het houden bij 
een herhaling en bevestiging van 
zijn liefdesverklaring aan Mobu
tu"? In 1981 verklaarde „onze" 
eerste minister immers, tijdens 
zijn bezoek aan Zaïre, dat hij van 
„dit land, zijn volk en zijn leiders' 
hield 
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Agaiev in 
't parlement 

De Vlaamse (?) Groenen, 
Agaiev, hebben grote woorden 
over de herwaardering van het 
parlement en de grote mogelijk
heden van een goed funktione-
rende demokratle. Maar deson
danks slagen de Agalev-gekoze-
nen er helemaal niet in hierin een 
wezenlijke bijdrage te leveren. 
Integendeel. 

Tijdens de bespreking van het 
zg. „mini-dekreet" over ruimtelij
ke ordening in de Vlaamse Raad 
werden vooral snedige tussen
komsten gehoord van VU-man-
datanssen en enkele SP'ers. 
Agaiev bleef bijna volledig afwe
zig tijdens deze besprekingen. 

Vorige week organizeerde 
Agaiev echter wel een perskon-
ferentie waarin alle Agalev-be-
zwaren op een rijtje werden ge
zet Nu is het natuurlijk volkomen 
het recht van Agaiev om pers-
konferenties te organizeren, 
maar ons inziens is dé plaats 
waarop men zijn politieke visie 
moet ontplooien nog steeds het 
parlement Zeker wanneer men 
de mond vol heeft over de nood
zakelijke herwaardering van de 
politieke instellingen. 

Bovendien valt het op dat de 
pers deze aftakeling eigenlijk in 
de hand werkt. Van het hele 
debat in de Vlaamse Raad werd 
slechts met enkele zinnen mel

ding gemaakt. Maar van de pers-
konferentie van Agaiev werd uit
voerig bericht. 

En dan maar leuteren over die 
„teloorgang" van onze demokra
tle Straks kan men het hele 
parlement opdoeken en het poli
tieke spel herleiden tot perscon
ferenties. . 

Happart: 
nooit 

Tijdens de „socialistische" Gul-
densporenvierlng te Kortrijk 
heeft Karel Van Miert, voorzitter 
van de SP, herhaald dat de Voe-
rense bendeleider — die sinds 
kort Europarlementslid werd — 
nooit kan zetelen in de Europese 
socialistische fraktie. Eerstdaags 
moet daarover trouwens een be
slissing worden genomen. 

Voorts is het natuurlijk ver
heugend dat de SP eindelijk 
weer aanknoopt bij een vooroor
logse traditie om aktief deel te 
nemen aan de feestvieringen 
rond 11 juli. Vreemd is natuurlijk 
wel dat de BRT-televisie aan 
deze manifestatie, waaraan hoop 
en al een honderdtal mensen 
deelnamen, zoveel aandacht be
steedt. Over de tientallen VU-
vieringen op 11 juli, het hele land 
door, wordt met geen woord 
gerept Ook het antwoord van 
de VU op de CVP-oproep werd 
van het tv-journaal geweerd. 
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De Zeebrugse haven staat de jongste dagen nogal in de belangstelling. Verheugend en hoopgevend is 
natuurlijk de mogelijkheid dat Zeebrugge de belangrijkste toevoerhaven wordt voor kiwi-vruchten. Minder 
leuk zijn de berichten over de aanhoudende wapentransporten vanuit Zeebrugge. Tussen 26 en 31 mei 
schijnt er niet alleen „traditionele munitie" verscheept in Zeebrugge, maar ook pantservoertuigen. Bestemd 
voor het Middenamerikaanse land Honduras. Zeebrugge dreigt inderdaad één van de belangrijkste munitie-
en wapentransporthavens te worden van en voor het Westeuropese kontinent Wapens blijven inderdaad 
nog steeds dé visitekaartjes van België in het buitenland. Deze mpordindustrie — vooral gevestigd in 
Wallonië — mag trouwens rekenen op de volledige steun van de huidige blauw-kristelijke regering. Boven
dien aarzelt België niet te leveren aan staten in oorlog. Waarbij dan wel aan alle rivalizerende partijen wordt 

geleverd. Zonder discriminatie..., zonder skrupules. 

CVP-
boodschap 

Het regent 11-juliboodschap-
pen en -toespraken. Zelfs de 

meest fervente unitaristen heb
ben gemeend een boodschap 
tot het volk te moeten richten 
n.a.v. Vlaanderens nationale 
feestdag. 

Opvallend vroeg was dit jaar 

Vic Anciaux: 

„Aan het Waalse volk'' 
Vorige week zaterdag schreef VU-voorzitter een 

opgemerkte „vrije tribune" in de Brusselse krant „Le 
Soir": „Au peuple walton". Wij geven hier de belang
rijkste delen van deze boodschap. 

Als Vlaamse politieke partij 
zijn wij slechts verantwoording 
verschuldigd aan de Vlaamse 
natie. Ik wil me dan ook niet 
bemoeien met de Waalse aange
legenheden. Ik denk echter dat 
het nuttig, zo niet noodzakelijk is 
dat de Waalse natie onze hou
ding en de dieperliggende moti
veringen ervan zo juist mogelijk 
zou kennen. 

Er is immers een Vlaamse 
natie, zoals er een Waalse natie 
is. Reeds in 1912 schreef Jules 
Destrée een brief aan koning 
Albert onder de hoofding „Wat 
Vlamingen en Walen onderling 
doet verschillen". Sedertdien 
veranderde er veel in de aard 
van de verschillen. Zeker in de 
huidige krisistijd komt de klem
toon te liggen op belangrijke 
verschillen in de opvattingen 
over sociaal-ekonomisch be
heer, over de rol van de Staat in 
de ekonomle. 

Een natie en ieder die ertoe 
behoort kunnen enkel via een 
maximaal gebruik van de eigen 
taal en kuituur tot ontplooiing 
komen. Het zelfbeschikkings
recht van de volkeren is wellicht 
het meest essentieel mensen
recht 

Het Belgisch bestel, ook na de 
gewestvorming van 1980, is niet 
aangepast aan de werkelijkheid 
van het bestaan van een Vlaam
se en een Waalse natie. 

De Walen moeten beseffen 
dat Vlaanderen zich in België 

nooit heeft thuis gevoeld. België 
ontstond immers als een fransta-
lige staat De Vlaamse Beweging 
is vooral een strijd voor politieke 
ontvoogding geweest: een strijd 
voor de demokratie. In tegenstel
ling met de Waalse Beweging 
kon het Vlaamse volk bij de 
aanvang van deze ontvoog-
dingsstrijd geen beroep doen op 
politici, omdat de macht in han
den was van franstaligen. 

Pas na de invoering van het al
gemeen stemrecht begon de 
Vlaamse Beweging sukses te 
boeken. Er was echter een lange, 
moeizame en nog niet voltooide 
bevrijdingsstrijd nodig om Vlaan-
deren-in-België een begin van 
gestalte te geven en er de laat
ste franskiljons weg te stemmen. 
De Walen hebben hiervoor 
slechts zeer sporadisch aan
dacht opgebracht 

Eminente Walen zagen echter 
al erg vroeg in welk gevaar er in 

deze Vlaamse opstanding stak 
voor Wallonië. In de mate dat 
Vlaanderen meer zeggings
kracht kreeg binnen het Belgisch 
bestel, zou de Waalse natie zich 
er minder thuis voelen. Zo ont
stond ook een Waalse Bewe
ging. Zowel Wallonië als Vlaan
deren worden door hetzelfde 
Belgisch systeem op afstand 
van zichzelf gehouden. 

Brussel 
Brussel is het symbool van het 

Belgisch bestel. Brussel is een 
Brabantse stad met een eeu
wenoude Nederlandse kuituur, 
die 150 jaar lang Vlaanderen en 
Wallonië hun beste krachten 
heeft ontnomen omwille van het 
buitenmatig centralistisch karak
ter van de unitaire staat Zowel 
aan Vlaamse ais aan Waalse 
zijde IS over Brussel hoofdzake
lijk in negatieve termen geschre
ven. Brussel is immers de hoofd
stad van een bestel waarin 
Walen noch Vlamingen zich 
thuisvoelen. 

In de geschiedenis van Wallo
nië ontbreekt Brussel volkomen. 
We willen er de Walen uitdruk
kelijk op wijzen dat een twee
ledigheid met aan de ene kant de 
Waalse natie die Brussel zou 
omvatten en daarnaast de 
Vlaamse natie, een hersenschim 
is. Dat Wallonië en Brussel 
bevoorrechte gesprekspartners 
zouden zijn, dient als een histo
risch misverstand beschouwd te 
worden. 

Brussel is wel historisch, maar 
in zijn huidige vorm ook geen 
Vlaamse stad meer. Het is ech
ter een stad met een sterkere 
Vlaamse aanwezigheid dan men 
in Wallonië denkt en die niet weg 
te denken of weg te krijgen is. 

\ 
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De Vlaamse en de Waalse 
natie moeten eerbied opbrengen 
voor de integriteit van eikaars 
grondgebied. In Waalse kringen 
heeft men steeds het beginsel 
van de Franse integriteit van 
Wallonië verkondigd en verde
digd. Wij verwachten dat men in 
Wallonië dan ook zou begrijpen 
dat wij om dezelfde en boven
dien om sociale redenen, eigen 
aan de situatie in Vlaanderen, 
evenzeer gehecht zijn aan de 
Nederlandse integriteit van het 
Vlaamse grondgebied. 

Historisch 
akkoord 

Het gevoel van vele Walen dat 
Wallonië in het huidig bestel een 
kolonizatie-gebied is, is ons be
kend. Wij verheugen ons niet 
over de ekonomische achter
stand van Wallonië. Wij wensen 
integendeel beneden onze zui
dergrens een welvarende natie. 
W I J wensen dat Wallonië even
als Vlaanderen zelfstandig en 
zonder inmenging over zichzelf 
zou kunnen beschikken, binnen 
een Belgische statenbond (kon
federatie) en een Verenigd Euro
pa. Wij willen ons aan deze soli
dariteit niet onttrekken, op voor
waarde dat ze door ons vrij kan 
aanvaard en bepaald worden. 

Om al deze redenen kan het 
historisch akkoord omtrent Bel
gië enkel door de Vlaamse en de 
Waalse natie worden gesloten. 
Binnen de Waalse natie moeten 
de politieke verantwoordelijken 
van de waarheid van deze stellin
gen worden overtuigd. Aan 
Vlaamse zijde groeit dit proces 
van bewustwording vrij snel, 
mede dank zij de inspanningen 
van de Vlaams-nationalisten. 

de CVP. Reeds vorige week 
vrijdag stuurde deze partij haar 
mededeling de wereld in. Op 
zichzelf een inhoudelijk sterke 
boodschap. Maar in feite hoogst 
ongeloofwaardigheid. De CVP 
roept op om met de andere 
Vlaamse partijen te gaan praten 
over de toekomst van ons land 
en in het biezonder over de 
sociaal-ekonomische bevoegd
heden. Bovendien, aldus nog de 
CVP, moet er van gedachten 
gewisseld over de vorm van 
samenlevingsopbouw in het 
Vlaanderen van morgen. 

Het klinkt aangenaam in de 
oren dat de sterkste Vlaamse ~ 
partij omtrent deze zaken einde
lijk wil gaan praten... Toen de 
CVP in het verleden daartoe de 
kans had, heeft zij steevast dit 
gesprek geweigerd. rSoe vaak 
riep VU-voorzitter Anciaux niet 
op om te komen tot een breed 
Vlaams overleg? En hoe vaak 
verkwanselde de CVP (samen 
met de PVV) niet de kansen om 
een vorm van ekonomisch fede
ralisme door te voeren? Telkens 
boorden de regeringspartijen 
deze kansen de grond in. Het ei
gen CVP-wetsvoorstel, Vanden 
Brande, ter regionalizering van 
de vijf nationale ekonomische 
sektoren werd door hen in de 
kommunautaire koelkast ge
propt! 

Ook het CVP-voornemen van 
,-,waakzaam toe te zien op de 
uitvoering van de taalwetten" 
komt potsierlijk over. Met name 
de CVP laat toe dat Happart in 
Voeren, Maricq in Kraainem, De 
Gruppe in Wezembeek-Oppem 
en Thiéry in Linkebeek de Vla
mingen blijven vernederen... 

VTB-VAB 
Nu wordt het toch echt té 

gortig. De ruzie binnenin Vlaan
derens belangrijkste automobiel
en reisorganizatie, de VAB-VTB, 
blijft voortduren en neemt nog 
toe. 

Het zal wel weinig uithalen, 
maar toch durven wij nog eens 
aandringen bij de verantwoorde
lijken opdat er eindelijk een punt 
zou worden gezet achter deze 
konflikten. Zoniet dreigt deze af
faire in een ware katastrofe uit te 
monden. En wie heeft daar baat 
bij? Toch met de Vlaamse Ge
meenschap... 



De miljarden-verspillingen raken niet op 

F16, Bombardier-
jeeps, helikopters... 

Het „Komitee voor Oriëntatie en Koördinatie" (KOK) dat moest beslissen 
over de aankoop van 2.500 nieuwe legerjeeps, opteerde in oktober vorig jaar 
unaniem voor de aankoop van Mercedesvoertuigen. 

Zopas, in juli '84 dus, besliste de ministerraad dat defensieminister Vreven zijn 
handtekening moet zetten onder een jeepkontrakt, ten belope van 1,8 miljard 
frank... met de firma D'leteren die de Canadese Bombardier-jeeps aanprijst 

Het gaat andermaal om een militaire bestelling die weinig te zien heeft met de 
zorg voor de beste landsverdediging, maar alles te maken heeft met industriële 
lobbying en eenzijdige kompensatie-ijver van Waalse ministers. Gol en Maystadt 
is de tandem die minister Vreven heeft gedwongen bij de jeep-bestelling 
miljoenen over de balk te gooien en alle deskundige militaire adviezen in de prul-
lenmand te werpen. 

ook toch telkens na verioop van 
korte tijd ingewilligd. 

De komp)ensatie-eisen bij de 
bestelling van nieuwe F-16 vlieg
tuigen was een proefstuk. De 
Bombardierjeeps liggen in de
zelfde chantagetrend. Binnen
kort is er dan weer de aankoop 
van 46 helikopters voor de land
macht.. 

Dé miljarden blikvanger van 
het tandem Gol-Maystadt is ui
teraard Cockerill-Sambre. De 
Vlamingen moeten één jaar be
lastingen betalen voor niets an
ders dan het delgen van de 
staatsschulden die Martens V 
voor deze en industriële vesti
ging heeft aangegaan. 

Maar, bovenop, onverminderd 
en vooral politiek verdoken zijn 
er nog andere extra-staatsuitga
ven van bedenkelijk allooi die 
door de kabinetsraad gesluisd 
worden. 

Bijvoorbeeld, momenteel zeer 
akuut de beslissing om meer 
dan een miljard staatssteun te 
geven aan Tubemeuse (UTM), 
dat cash-geld behoeft om van 
het faillissement gered te wor
den. De Vlaamse regering heeft 
onlangs, in een unaniem advies. 

MINISTER Vreven was 
overigens reeds ge
ruime tijd een best ge

waarschuwd man. Toen Sovjet
leider Andropov ten grave werd 
gedragen nam vice-premier Gol 
even de tijd om telefonisch te 
orakelen dat er geen sprake kon 
zijn van een beslissing over het 
aanslepend jeep-dossier tijdens 
zijn afwezigheid. 

Toen was het al overduidelijk, 
begin dit jaar, dat Gol geenszins 
zou dulden dat gevolg zou gege
ven worden aan het rapport van 
militaire deskundigen: namelijk 
de aankoop van de Mercedes-
jeeps verrichten. 

„Ontgoochelde" 
minister 

Premier Martens, die het dik-
taat telefoontje in ontvangst 
nam, ging prompt in op de wen
sen van zijn liberale vice-premier. 

Meteen stemde hij ook in met 
het feit dat voor de zoveelste 
keer de industriële lobby-dien
sten de vrije teugel kregen om 
de legerbestelling tot een kom-
mercieel koehandeltje te laten 
verloederen. 

Ware het niet dat het om 
enkele miljarden gemeenschaps
geld ging dan zou men deze 
legerjeep-affaire' zonder meer 
als vaudevillesk kunnen afdoen. 

Zowel de militaire deskundi
gen als de defensieminister op
teerden met bovendien een rap
port van ekonomische zaken bij 
de hand, voor de aankoop van 
een Mercedes-voertulg. Zeker 
niet het duurste. 

Maar, twee ministers — Gol 
uit Luik en Maystadt uit Charleroi 
— pakten uit met kompensatie-
eisen. Onder meer ten bate van 
de FN-fabrleken. 

Vorige week, na de kabinets
raad, werd dan leugenachtig ge
meld dat het jeepdossier bijlange 
niet ter sprake werd gebracht 
Maar tijdens het weekend bleek 
dan plots dat Vreven voor schut 
werd gezet, ondanks zijn verzet 
moet toch de Canadese Bom-
bardler-jeep besteld worden. 
2.500 stuks. Voor de radio
nieuwsdienst verborg minister 
Vreven zijn grote „ontgooche
ling" niet. Wat hij wel, ten eigen 
profijt, verzweeg is dat hij had 
gedreigd met ontslag indien men 

de jeepkeuze van zijn departe
ment en van de militaire deskun
digen zou negeren. 

De portefeuille van Vreven 
werd evenwel niet in de politieke 
weegschaal geworpen; die van 
de belastingbetalende burger 
wel. Het is nu Vreven die, zoge
zegd tegen zijn wil, het kontrakt 
voor de Bombardier-jeeps gaat 
ondertekenen. 

Waarbij hij meteen vooral de 
ministeriële deontologle verket
tert: in zo'n belangrijke zaak in 
het ongelijk gesteld worden zou 
normalerwijze met een effektief 
ontslag bedacht worden. Maar, 
de politieke zeden van de huidi
ge Belgische neo-liberale rege
ring zijn reeds geruime tijd ver
wilderd. 

Kamii<aze 
Toegegeven, niet alleen pre

mier Martens maar ook minister 
van Ekonomische Zaken Eys-
kens speelt het kamikazespel 
mee. Het enige wat blijkt te tellen 
IS voor hen gewoonweg blijven 
regeren, aan de macht blijven. 

Wat Gol en Maystadt ook 
best beseffen: al wat ze eisen in 
hun perfekt uitgevoerde rol van 
Waalse lobby-dienst wordt wel 
niet altijd meteen maar hoedan-

De 2.500 Bombardier-lltis jeeps worden nu aangekocht, ondanks de 
negatieve beoordeling door militaire experts. 

Defensieminister Freddy Vre
ven: loopjongen in het lobby
magazijn van Gol en Maystadt 

(foto Dann) 

gesteld dat er een samenhan
gend herstelplan nodig is vooral
eer Tubemeuse CandermaaD 
geld van de gemeenschap toe
gestoken mag krijgen. Het bij
zonder komitee van „de staalmi-
nisters" is evenwel een andere 
mening toegedaan. 

Ook Mark Eyskens heeft inge
stemd met kapitaalinjektie (pre
cies 1,2 miljard frank) zonder dat 
ook maar één voorwaarde wordt 
gesteld inzake herstelmaatrege-
len; elders „rekonversie" ge
noemd. 

Zelfs de CVP-jongeren heb
ben nu ontdekt dat hun Waalse 
PSC-familie (en niet minder de li
beralen) het wat al te gortig 
maakt 

Er wordt door hen nu met 
scherp geschoten op Maystadt 
omdat het Vlaams blazoen van 
de CVP dringend dient opge
smukt te worden. 

Al die forse verklaringen, die 
geregeld opduiken als de CVP 
een politieke knsis doormaakt 
versmelten evenwel in het mets 
vergeleken met de berg beslis
singen die de CVP-ministers pre
cies op hetzelfde moment mede 
goedkeuren. Straffe taal. Show-
nummertjes. In het Jeep-dossier 
dit keer, met als loopjongen 
Freddy Vreven. 

Scenario-schrijvers zijn Gol 
en Maystadt De produktieleider 
Wilfried Martens kijkt lankmoe
dig toe. 

De rekening is voor ons. Het 
profijt voor FN. 

En zo wordt het „herstelbe
leid" voortgezet (hds) 

Vaandelvlucht van een topmanager 
WAT baat een doorge

dreven efficiëntie in
zake bedrijfsbeheer 

wanneer het daardoor ontstane 
surplus naar de budgetsektor 
wordt gezogen, en daar door 
falende overheidsmanagers op 
de meest onzinnige wijze wordt 
verkwanseld?" 

Was dit agressieve taal van 
een verbitterd opposant van de 
Belgische regering? 

Nee, het was de genaamde 
Wilfried Martens die vorige 
week vrijdag, in zijn funktie als 
premier, het falend overheids
management hekelde. 

Bij gelegenheid van de 
kwarteeuw-viering van het be
kende seminarie-Vlerick (een 
blezonder post-universitair on
derwijs voor managers) trok 
inderdaad de Belgische pre
mier alle registers open om de 
beheerders van het staatsap
paraat de vernieling in te boren. 

Bijkomend liet Martens ook 
niet na om de sukkelgang van 
de nieuwe gemeenschapsadmi
nistraties op de korrel te ne
men. 

Politieke konklusies werden 
er niet getrokken. Want dan zou 
Martens als „hoofd van het 
overheidsmanagement" prompt 
moeten opstappen. 

Het was een zielige verto
ning. De „grote manager' die 
het falen van zijn onderge
schikten hekelde. 

Wie is er immers verant
woordelijk voor dat ook de 
Vlaamse administratieve dien
sten met loodzware pas een 
eigen weg aan het zoeken zijn? 

Wie is er verantwoordelijk 
voor dat de „overheidsmana
gers" schabouwelijk weinig 
produktief zijn en mee verkwis
tingen in de hand spelen? 

De herhaaldelijk gelaakte 
politizering van de overheids

diensten blijft toch onder meer 
een grote prestatie van de 
CVP_ Waarbij socialisten en 
liberalen hoegenaamd niet on
derdeden voor de kristendc-
mokraten. 

En, het nu allemaal niet meer 
willen geweten hebben. Het 
was bij de installatie van de 
Vlaamse regering, (niet langer 
een „deelregering") dat de 
Vlaamse traditionele partijen 
de grote kans hebben verkeken 
om een nieuwe koers te varen. 

Het nieuwe Vlaamse „over
heidsmanagement" had kunnen 
starten onder een gunstig ge
sternte. 

Wars van kortzichtige partij
politieke kruiperijen. Martens, 
zijn partij, en zijn liberale koali-
tiegenoten hebben er anders 
over geoordeeld. 

Tijdverspillende akademi-
sche toespraken houden: dat 
blijkt nu de vaandelvluchtige 
troef te zijn. 
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VU-senaatsfraktie: 

,CVP countert met herstelwet 
eigen 11-juliboodschap' 

De senatoren zijn er helemaal niet over te spreken, dat hun kollega's van de 
kamer reeds rustig van de eerste vakantiezon kunnen genieten. 

In feite worden zij aldus gedwongen alle ontwerpen en voorstellen goed te 
keuren. Uit de mond van de meerderheidspartijen klinkt dat protest uiteraard erg 
formeel Met een grenzeloze vanzelfsprekendheid zouden zij hoe dan ook bij 
voorbeeld de herstelwet goedkeuren. 

...Hoe monsterachtig deze ook is. Dat toonde de VU-fraktie in alle toonaarden 
en met alle beschikbare middelen aan. 

ALS een monster woelt de 
herstelwet haast alle 
materies van het wetge

vende werk om. Aan de militie
wetgeving wordt gesleuteld, het 
onderwijs wordt onderste boven 
gekeerd, op de weduwen en 
gepensioneerden wordt een fi
nanciële aderlating uitgevoerd, 
de ondernemingen krijgen nieu
we sociale en ekonomische nor
men voorgeschoteld,... Een war
boel van formaat waar een kat 
onmogelijk haar jongen kan in 
terugvinden. 

Dergelijke „globalizatie-tech-
niek" komt, aldus Frans Van der 
Eist, geenszins het wetgevend 
werk ten goede. Bovendien 
schept hij verwarring in de admi
nistratie en rechtsonzekerheid 
bij de bevolking. 

Twee wetten 
Er is echter meer. Nelly Maes, 

Oswald Van Ooteghem en Rob 
Vandezande doorzochten heel 
de wet op fouten, tegenstrijdig
heden en vergissingen. Hun 
oogst is ongelooflijk. Vooral de 
verschillen tussen de Nederland
se en de Franse tekst tarten elke 
verbeelding. 

Zo zijn de vorderingen van de 
Franstaligen eisbaar binnen een 
termijn van één jaar, die van de 
Vlamingen pas na een termijn 
van één jaar. Rekonversiekon-" 
trakten kunnen in Wallonië dan 
weer afgesloten worden zonder 
oprichting van rekonversieven-
nootschapp)en, wat volgens de 
Nederlandse versie wel verplicht 
is. Anderzijds kan het bij de 
Walen gaan om „ressources na
turelles" (natuurlijke hulpbron
nen), terwijl de Vlamingen het 
moeten stellen met het engere 
„grondstoffen". Een laatste voor
beeld slaat op het biezonder 
verlof van onderwijskrachten 
voor verminderde prestaties. 
Hier Is de loonberekening in bei
de teksten verschillend: bij de 
Vlaamse onderwijzers wordt re
kening gehouden met de wedde-

toelage, bij hun Waalse kollega's 
niet 

De tekst van de herstelwet is 
dus ronduit slecht Zelfs konink
lijke besluiten verschillen van da
tum al naargelang zij in de Fran
se dan wel in de Nederiandse 
tekst aangehaald worden. De 
VU-fraktie duidde al deze ke-
mels aan in amendementen, om 
aldus een stemming uit te lokken. 
Maar deze louter technische 
korrekties zullen evenzeer stui
ten op de ondemokratische 
machtsgreep van de meerder
heid. 

It's crazy 
En dan zijn er de meer funda

mentele bemerkingen. Frans 
Van der Eist vatte een eerste 
reeks als volgt samen: „Van de 
ontvetting van de staat komt 
weinig in huis, de fiskale en para-
fiskale druk wordt steeds hoger 
en steeds meer belastinggelden 
moeten besteed worden aan het 
betalen van de intrest op de 
staatsschuld". 

Zijn koHega's Guido Van In, 
Paul Peeters en Firmin Debusse-
ré diepten deze kritiek nadien 
verder uit We komen daar zeker 
op terug. Beperken we ons nu 
tot het slotwoord van Debusse-
ré over de herstelwet: „It's cra
zy". Bondiger en raker kan lastig. 

Een tweede reeks slaat vooral 

op het vierde hoofdstuk van het 
regeringsmonster, de bepalin
gen over de rekonversie en se-
lektieve ondersteuning van de 
ekonomische aktiviteit en van de 
investeringen. 

Geheel dit hoofdstuk behoort 
niet tot de bevoegdheid van de 
Belgische regering. Volgens Mi
chel Capoen laat de staatsher
vorming van 1980 er geen twijfel 
over bestaan dat de ekonomi
sche ekspansie een zaak van de 
gewesten is. De regering treedt 
dit echter met voeten en negeert 
zelfs het advies van de Raad van 
State, zo vernietigend dat men 
werkelijk verbijsterd is door de 
onwil van de Belgische ministers 
om de staatshervorming korrekt 
en integraal toe te passen. 

Holle boodschap 
Bovendien doorkruist de re

gering met haar zogenaamde 
herstelwet het DIRV-beleid van 
de Vlaamse regering. „Hoe is het 
in godsnaam mogelijk", aldus Ca
poen, „dat de Vlaamse leden van 
de meerderheid hun goedkeu
ring van de DIRV-nota in de 

Het „Zwartboek" van deze regering is verre van rond. Het anti-Vlaams en het on-Vlaams beleid neemt al
maar toe... Zo stelde Jef Valkeniers de vraag, hoe het mogelijk is dat praktisch twee op drie aanvragen van 
zelfstandigen om vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen afkomstig zijn van Franstaligen. Twee op 
drie zelfstandigen in dit land zijn toch Vlamingen. Ter motivering onderstreepte hij dat in 1982 slechts 31 th. 
naar Vlaamse zelfstandigen ging, 69 th. naar Franstaligen. Het antwoord van staatssekretaris Knoops. „In 

1983 ging slechts 30 th. naar Vlamingen, 70 th. naar Franstaligen!" 

F. Van der Eist, met de ganse 
fraktie tegen herstelwet 

Vlaamse Raad kunnen rijmen 
met de goedkeuring van deze 
herstelwet?" 

Toppunt van schijnheiligheid 
en cynisme is echter de 11-juli-
boodschap van de CVP, de op
roep tot overieg met de andere 
Vlaamse partijen om de staats
hervorming korrekt toe te pas
sen, evenals de taalwetten en de 
arresten van de Raad van State. 
Vooral het ekonomisch federa
lisme zou tussen de Vlamingen 
eens moeten besproken wor
den... Prachtige woorden, helaas 
een holle boodschap. Over lef 
gesproken, op hetzelfde ogen
blik wordt met de herstelwet dat 
ekonomisch federalisme de kop 
ingedrukt En bij dat alles is er 
volgens Nelly Maes de rotsvaste 
zekerheid dat het neo-unitarisme 
van de Eerste Minister en het 
schijnheilig gedrag van de par
tijen die dit beleid steunen, tot 
mislukken gedoemd zijn. 

Om af te ronden moet toch 
nog maar eens beklemtoond 
worden dat de CVP wil onder
handelen over de toepassing 
van de taalwetten. Dat klinkt 
toch hoogst eigenaardig! Of is 
het niet langer vanzelfsprekend 
dat wetten toegepast worden? 

Blijkbaar zit de CVP met een 
elektoraal slecht geweten. Had
den ZIJ anders de wetten niet 
toegepast in Komen, of in Voe
ren, of in Wezenbeek-Oppem.. 

Wanneer de CVP nog eens 
een oproep wil richten tot de 
andere partijen, dan doet ze er 
beter aan een andere gespreks
stof aan te duiden. Bij voorbeeld 
het opstellen van een strategie 
die het gebrek aan moed onmid
dellijk ongedaan maakt 
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Het vaderland 
getrouw te zijn 

Vele 11 juli-vieringen evolueren naar vernissage 
plechtigheden. Het gaat niet meer om de kunstenaar, 
eerder om het glas en de plichtpleging. Op sommige 
vieringen verdringen de officiëlen mekaar, is de 
eerste rij met 40 stoelen te klein,... in zoverre dat men 
zich terecht afvraagt waar het verschil ligt tussen de 
deftigheid van 21 juli en de groeiende deftigheid van 
11 juli. De redevoeringen worden ook al navenant 

NOCHTANS, bij het opma
ken van de staat van 
have en goed valt het 

op, dat het voornaamste doel 
van de Vlaamse beweging — 
het zelfbestuur — met bereikt 
werd en in het voorbije jaar met 
dichterbij kwam Hoeft er een 
duidelijker bewijs gegeven van 
ons te kleine federalisme, dan 
dat het Vlaamse volk met eens in 
staat was om op het eigen ge
bied een burgemeester te wra
ken"? Het volstond dat éen 
Waals minister dreigde met ont
slag, om het ganse heir van 
Vlaamse ministers in de Belgi
sche regenng tot buigen te dwin
gen Men heeft van die burge
meester nu zelfs de eerste Waal
se burger gemaakt' 

Hoe ingenieus de Belgische 
staatsmachine ook is om cen
traal alles te regelen wat de 
Franstalige gemeenschap ter 
wille kan zijn, zo afgestompt en 
initiatiefloos is diezelfde machine 
wanneer het erom gaat een re
geling te vinden voor Vlaamse 
eisen 

Maar dat laatste ligt vooral aan 
onsi Onze politieke beslistheid 
om nooit nog een vernedering te 
slikken, zakt naarmate het uur 
van uitvoering en toepassing na
dert 

Toch IS die staatshervorming 
de poort naar de oplossing van 
voor ons volk zwaarwegende 
problemen Want wat verwach
ten WIJ van een krachtige Vlaam
se overheid"? 

Ten eerste dat de ziekten van 
de Belgische politiek drastisch 
ongedaan worden gemaakt Een 
zelfstandig Vlaanderen moet 
een open Vlaanderen zijn, met 
een „goed gezag" 

Op de tweede plaats moet dat 
zelfstandig Vlaanderen zich kun
nen voorbereiden op het jaar 
2000 en de tijd daarna Dat kan 
het maar echt, wanneer het over 

Pad Van Grembergen 

zijn eigen financiële middelen be
schikt in rechtstreekse band tus
sen bevolking, eigen belasting, 
eigen kontrole en verantwoor
ding 

Ten derde moet een zelfstan
dig Vlaanderen bij voorrang de 
sociale plaag van de werkloos
heid aanpakken Een volk van 
zes miljoen dat in zijn midden 
300000 officiële, maar in feite 
een half miljoen werklozen her
bergt en dit gedoogt, graaft zijn 
eigen ondergang 

In die zin was deze 11 juli-vie-
ring een uitnodiging om te den
ken waar wij staan als volk Een 
uitnodiging om te beseffen dat 
Vlaanderen geen onwezenlijk 
gegeven is, maar een realiteit Ik 
nodig de oudere generatie dan 
ook uit om de vienng van 1984 
het hernieuwd begin te laten zijn 
om tot het einde vol te houden 
Aan de jongere generaties durf 
ik vragen in dit Oranjejaar te 
denken aan de tekst van Wilhel
mus van Nassauwe „Het vader
land getrouw te zijn"-

Paul Van Grembergen, 
VU-kameriid 

Het verhaal 
van de Vlaamse Natie 

in wording,,. 
Jta A^^*^9efe:m^£sr<j>-2f i ' «^jawiass. j ^ - . j -

DEN 
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 m 
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 cijfermatenaal 
Een uitgave, die getuigt voor de 
degelijkheid van Vlaams 
uitgevers-ambacht 

I Ja, ik doe mee en ga in op uw aanbod 
I Ik ondergetekende • Door deze verbintenis en mits betaling word 

(naam voornaam en adres) ik in het bezit gesteld van een genummerd 
exemplaar van de bibliofiele uitgave 
persoonlijk voor mij gesigneerd door de drie 
VU voorzitters 
D Ik ben solidair en wens \ermeld te worden (1) 
niet vermeld te worden (I) 
in de in het boek afgedrukte li|st van de 
voor intekenaars 
Ik verlang vermelding in de lijst in deze vorm 

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

(Handtekening) 

(naam en voornaam of initialen) 

(gemeente) 

(titel of functie) 

(11 Sthrjppen wat mei past 
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Haalt „tefal-president" nooit in 

Mondale en 
de vrouwen 

De cijfers zien er erg slecht uit voor Walter Mon
dale, ex-vice-president, die op de Demokratische 
konventie van volgende week ongetwijfeld als presi
dentskandidaat zal worden aangeduid 

VOLGENS peilingen en po
litieke waarnemers gaat 
Mondale, ondanks de 

ongerustheid van vele Amerika
nen over Reagans veiligheidsbe
leid ondanks de schnjnende 
verarming waartoe Reagans 
ekonomische politiek bij het 
minst begoede deel van de be
volking heeft geleid, een verplet
terende nederlaag tegemoet te
gen de uittredende en herver-
kiesbare president 

Volgens een peiling heeft hij al 
tien t h verloren sinds het eind 
van de voorverkiezingen Een 
andere peiling laat zien dat hij 
15 t h achterop ligt bi) Reagan 

Ironisch is dat Gary Hart, die 
ver achter Mondale eindigde in 
de voorverkiezingen, slechts vijf 
punten achter ligt op Reagan 
volgens diezelfde peilingen — in 
het geval dat Hart presidents
kandidaat voor de Demokraten 
zou zijn Als Mondale zijn gewe
zen rivaal voor de Demokrati
sche nominatie Hart op zijn 
„ticket zou nemen als vide-pre-
sident zou hij Reagan een heel 
eind inlopen, zo blijkt nog uit de 
peilingen 

Drie gratiën? 
Een van de zaken waarmee 

Mondale zijn aanzien geen goed 
gedaan heeft is de manier waar
op hij op zoek ging naar een mo
gelijke vice-president In zijn bui
tenverblijf in Zijn geboortestaat 
Minnesota liet hij een voor een 
mogelijke kanshebbers — dne 
vrouwen verschillende verte
genwoordigers van minder
heidsgroepen — bij zich komen 
Hetzelfde had destijds zijn ge
wezen baas Jimmy Carter ge
daan, en het laatste wat Mondale 
nu nodig heeft is vergeleken te 
worden met Carter, nl als 
iemand met goede bedoelingen 
maar zonder regeertalent 

De stoet bezoekers in Minne
sota scheen op besluiteloosheid 
te duiden en versterkte de be
schuldiging van Mondales tegen
stander dat hij de „gevangene" 
van speciale belangengroepen 
IS Bovendien is die taktiek ge
vaarlijk want de groepen bij wie 
hoop wordt gewekt op een vice-
presidentschap en wier kandi
daat dan met weerhouden wordt 
dreigen dan des te teleurgestel-
der te zijn wat dan weer tegen 
Mondale kan spelen 

Kapitulatie? 
In het koor van eisen en advie

zen voor het presidentschap laat 
het feministische kamp zich ter
dege horen Er lopen drukke 
spekulaties of Mondale de eer
ste kandidaat wordt met een 
vrouwelijke „running mate" 
Maar de peilers waarschuwen 
als Mondale een vrouw op zijn 
„ticket" neemt dreigt dat over te 
komen als een kapitulatie van 
Mondale voor een bepaalde 
drukkingsgroep 

Bovendien is er een ander, 
puur pragmatisch politiek pro
bleem Alle grote vrouwelijke po
litieke vedetten in de VS be
horen tot dat bolwerk van 
mannelijk chauvinisme, de Repu
blikeinse Partij Nl de enige twee 
vrouwelijke senatoren (op hon
derd), de eerste vrouwelijke 
rechter van het Hooggerechts
hof, Sandra O Connor, die door 
Reagan benoemd is, minister van 
Transport Elizabeth Dole en met 
te vergeten de geduchte ambas
sadeur in de Verenigde Naties, 
Jeane Kirkpatrick 

Tot de Demokratische vrou
welijke kandidaten voor het vice-
presidentschap, of liever voor 
opname op Mondales „ticket", 
behoren de burgemeester van 
San Francisco Diane Feinstein, 
en volksvertegenwoordiger Ge-

L/„. . „ (politieke) ervaring heeft met vrouwen bewijst dit UPI-
kiekje uit 1978 toen hij de echtgenote van de Sovjet-dissident Anatoly 

Scharansky op het Witte Huis mocht ontvangen en troosten 

Mondale toen hij de vice was van de goedmenende maar met 
zo suksesrijke pinda-president Jimmy Carter 

Gaat Walter dezelfde weg op"^ (foto UPD 

raldine Ferraro, de grote favoriet 
van de „National Organisation of 
Women" (NOW) Het probleem 
IS echter dat Ferraro veel popu
lairder en bekender is in het 
Demokratisch partij-apparaat 
dan bij de basis van de partij 
waar volgens peilingen een 
meerderheid wil dat Hart de kan
didaat voor het vice-president-
schap wordt 

En dat onderstreept dan weer 
een van de zwakheden van 
Mondale, nl dat hij wel de gunst 
geniet van de leiders van belan
gengroepen maar veel minder 
van hun basis Zo is hij bij voor
beeld de vriend van de grote 
vakbondsleiders maar komt hij 
bij de vakbondsbasis veel min
der over als de voorvechter van 
de arbeiders en loontrekkenden 

Terwijl Mondale moeizaam 
probeert alle tegenstrijdige eisen 
en adviezen te verzoenen lijkt de 
72-jange Reagan zonder grote 
zorgen rustig te kunnen afwach
ten Reagan die een enorm poli
tiek voordeel heeft nooit schijnt 
hij van het publiek persoonlijk de 
schuld te krijgen voor de vergis
singen, mislukkingen of blunders 
van zijn bewind Dat leverde 
hem al de bijnaam op van de „te-
fal-president" omdat „mets aan 
hem blijft kleven" Dat soort per
soonlijke uitstraling bezit ( jary 
Hart in enige mate maar Monda
le vrijwel met en ook dat zal hem 
volgens de peilingen lelijke par
ten spelen in de presidentsver
kiezingen van november as 

H. Oosterhuys 

Ontbonden Assemblee wil verkiezingen 

„Corsikaanse ziekte" 
is niet alleen geweld 

De „superflic" die twee jaar geleden uit Parijs naar 
Corsica werd gestuurd om het uitbreidende geweld 
in te dammen, kommissaris Robert Broussard, heeft 
een nieuwe tussentijdse balans bekendgemaakt 

IN de eerste zes maanden 
van dit jaar werden 246 
aanslagen of pogingen 

daartoe opgetekend In de laat
ste zes maanden van vorig jaar 
beliep dat cijfer 595 Van die 
aanslagen werden er 751 h op
geëist door het verboden FLNC 
(Nationaal Front voor de Bevrij
ding van Corsica) Andere klan-
destiene groepen — de „Corsi-
kaanse revolutionaire brigades" 
en het „Corsikaanse Nationale 
Bevrijdingsleger' — die vorig 
jaar nog akties»hadden opgeëist 
lieten dit jaar nog met van zich 
horen 

Kontlnentale 
doelwitten 

De aard en de ernst van de 
geweldakties, o a het percenta
ge waarbij vuurwapens werd ge
bruikt, IS vrijwel met veranderd, 
zo het Broussard nog weten Tot 
de arrestanten van de jongste 
zes maanden behoren mensen 
die van winkeliers e a bijdragen 
voor het FLNC opeisten of af
persten die bedreigingen lieten 
uitgaan en, wat nieuw is, leiders 
van het FLNC zoals Noel Lucia
no, die een van de voornaamste 
politiek-militaire leiders van het 
ex-FNLC zou zijn 

Een van de grote doelwitten 
van de aanslagen blijven de wo
ningen of buitenverblijven van 
de „kontinentalen" op het eiland 

In die kontekst hoeft het met 
te verwonderen dat de bouwnij
verheid op het eiland in krisis is 
Niemand heeft nog zin op Corsi
ca te gaan bouwen Met het 
toensme, een van Corsica's gro
te bronnen van inkomsten, gaat 
het eveneens slecht het officiële 
bureau voor toerisme spreekt 
van een achteruitgang met 
10 t h vorig jaar en met nog eens 
4 tot 51 h dit jaar Maar op de 
luchthaven en bij het mantiem 
transport zegt men dat de reser-
vaties dit jaar al met 171 h ver
minderd zijn 

Die gegevens, plus een toen-
genomen werkloosheid dragen 
bij tot ergernis over de aanhou
dende gewelddaden bij Corsiea-
nen die Parijs wel met in het hart 
dragen maar nu ook met dadelijk 
kunnen leven van woorden en 
van de slogan „Corsica aan de 
Corsikanen" Op zaterdag 3 juli 
betoogden in Ajaccio volgens de 
organizatoren 25 000 volgens 
de rijkswacht 12000 personen 
(wat op een bevolking van 
240000 duizend nog altijd aan
zienlijk IS) om zich tegen het 
geweld en tegen separatisme uit 

te spreken De betoging was 
georgamzeerd door de — be-
houdsgezinde — vereniging 
voor een Frans en republikeins 
Corsica (CFR) 

Dat zoveel mensen op straat 
kwamen duidt op een duidelijke 
geweldmoeheid zorg om de 
ekonomische situatie van Corsi
ca en verminderde angst voor 
de separatisten en hun represail
les 

Assemblee 
mislukt 

Die protesten zullen evenwel 
geen eind maken aan de akties 
van de separatisten die nog 
steeds, vooral bij jongeren heel 
wat steun of tenminste sympatie 
gemeten En de Corsikaanse 
„traditionele" politici mogen van 
hun kant de hand in eigen boe
zem steken Nadat Corsica in het 
kader van de door de linkse 
regering uitgevaardigde decen-
tralizatiewet een eigen statuut 
kreeg met een Assemblee en 
executieve die ruime regionale 
bevoegdheden hebben is daar 
helemaal mets gebeurd Door de 
speciale politieke zeden van het 
eiland, de clan-tegenstellingen, 
de diepe konflikten bleek de 
Assemblee met in staat om ook 
maar iets te doen en leverde ze 
een bewijs van onmacht door 
zich te ontbinden en het uitschnj-
ven van nieuwe verkiezingen, 
begin augustus „Le mal corse" 
gaat dieper dan alleen het ge
weld op het eiland 

H. Oosterhuys 
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De kinderarbeid was 
één van de afschuwelijk
ste mistoestanden van de 
19de eeuw. Vaak veroor
zaakte hij ziekte en licha
melijke misvorming. 

Ga maar eens als vijfja-r rig kind van een touwtrek-
ker, gedurende 12 uur of 
meer daags bij vriesweer 
in een hokje een rad staan 
draaien of in de mijn, ge
bogen in de smalle mijn
gang, het karretje kolen 

^ 4 % l 9^^^^ duwen. 
^ ^ ^ ^ 1 ^ In naam van de „liberté 
^ ^ ^ ^ ^ ^ du pére de familie" werd 

• ^ ^ ^ nog In 1878 een voorstel 
^ L M van wet om ondergrondse 
^ ^ ^ F kinderarbeid te verbieden, 

verworpen. 
Onze steden van de 19de eeuw 

boden niet alleen het uitzicht op 
trotse patriciërswoningen, maar 
vooral op vuile achterbuurten. Men 
denke aan de Gentse „belulken". 

De arbeldershuisjes van de 19de 
eeuw waren onbeschrijfelijke enge 
vuile krotten, weer en wind niet 
buiten te houden. De stinkende 
toiletten, recht in de put, waren 
veelal zonder deur. Op het platte
land, vooral in de Kempen, huisden 
de kleine boertjes in lemen hutten. 

De stempel 
van de honger 

De karige voeding bestond voor
al uit aardappelen en brood, waarbij 
spek een luxe was. En daarbij hon
gerlijden bij werkloosheid. 5 0 % 
van de werkers waren analfabeet 

De diepste armoe-jaren waren de 
jaren 1846-1848: misoogsten en tyf-
husepidemieén. In 1846 had er een 
hongermars vanuit Vlaanderen op 
Brussel plaats. In 1865 maalde een 
cholera-epidemie nog vele levens 
weg. Vermoeienis en wanhoop ver
oorzaakten de geneverplaag, de 
vlucht in de alkohol. Later dreef de 
wanhoop de arbeldersmassa tot 
opstand maar dan stond de „garde 
civique" klaar om er op los te 
schieten. Er ontstond een vroegso-
clalisme. Het duurde tot In de tach
tigerjaren voor er enkele „sociale 
wetten" tot stand kwamen. 

Uit armoede pendelden en mi
greerden vele armoelijders naar de 
Waalse nijverheidsstreken. Veel 
beter hadden zij het daar niet De 
„Fransmans" trokken Frankrijk in 
voor de oogst Opeengehoopt „lo
geerden" zij op zolders of in de 
schuren. Rechteloze gastarbeiders 
waren onze mensen in Frankrijk en 
Wallonië. Er ontstonden wel Vlaam
se verenigingen in het Walenland. 

De Vlaamse armoede deed Stijn 
Streuvels schrijven dat de stempel 
van de honger op ons volk gedrukt 
staat 

De Waalse volksvertegenwoor
diger, dr. Sigart uit Bergen, zag het 
anders. In 1847 betoogde hij dat de 
armoede in Vlaanderen erop wees 
dat wij een minderwaardig ras zijn. 

Volgende week zal Maurits 
van Haegendoren het in Terug
blik hebben over de wettelijke 
verdrukking van de arbeider 
door de rijken 

UiïDEIinPOTII! 
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Zaterdag 14 juli 
• BRT 1 - 16.00 
Plaats voor de dans, film 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles, serie 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 -2015 
Oe 'evende planeet, dok. 
• BRT 1 - 21.15 
M'X vrouw, bank, film 
m Ned. 1 - 16.00 
De beste muppetshows 
• Ned. 1 • 2028 
De engel der wrake, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 22.00 
Tros Aktua 
• Ned. 1 - 22.35 
No soap, radio, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
Royal variety performance, shovi/ 
• Ned. 2 - 20.25 
Wie waagt die wint, stunts 
• Ned. 2 - 20.55 
Het Marseille-kontrakt, film 
• Ned. 2 - 22.45 
The big sky, film 

Zondag 15 juli 
• BRT 1 - 16.00 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 18.30 
Doctor Snuggles, sene 
• BRT 1 - 1850 
Naar het einde van de wereld, dok. 
• BRT 1 - 20.30 
Rood en Zwart, film 
• BRT 1 - 22.50 
Over fotografen, Vercheval 
• Ned. 1 - 20.15 
Het Olympisch spel, show 
• Ned. 1 • 21.15 
De engel der wake, serie 
• Ned. 1 - 22.50 
John Denve'r zingt voor Unicef, 
• Ned 2 - 16.35 
De Banana Split show 
• Ned. 2 - 20.10 
Princess Daisy, serie 
• Ned. 2 - 21.25 
The Wanderers, film 

Maandag 16 juli 
• BRT 1 - 15.45 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 19.10 
De leperse snoezepoezen, dok. 
• BRT 1 - 20.15 
Sukses, serie 
• BRT 1 - 21.45 
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 
Dierenmanieren, dok 
• Ned. 2 - 20.20 
Merette, engeltje zonder God, film 
• Ned. 2 - 21 55 
Musicomicolor, show 

Dinsdag 17 juli 
• BRT 1 - 16.00 
Ronde van Frankrijk, reportage 

Sidney Poitier en Rod Steiger in Norman Jewisons film „De nacht van 
inspekteur Tibbs" waarin hij de rassendiscriminatie in het zuiden van de 
Verenigde Staten aanpakt 
Vrijdag 20 juli op Ned. 2 om 23 u. 30. 

• BRT 1 - 18.05 
Klein, klein kleutertje 
• Ned. 1 - 18.45 
Martin Luther King, dok. 
• BRT 1 -20.15 
Condo, serie 
• BRT 1 - 20.40 
De blauwe planeet, dok. 
• BRT 1 - 2150 
W.K standaarddansen 
• Ned. 1 - 16.00 
Philadelphia, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Nero Wolfe, serie 
• Ned. 1 -21.18 
Niks aan de hand, serie 
• Ned. 1 - 22.13 
Nicholas Nickleby, serie 
• Ned 2 - 19.50 
Een jaar op Jurmo, natuurfilm 
• Ned. 2 - 20.45 
Rendez-vous boven Holland 
• RTB 1 - 20.00 
Sumatra, dok 

Woensdag 18 juli 
• BRT 1 - 16.15 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 18.05 
Grizzly Adams, serie 
• BRT 1 - 19.10 
Achter de schermen van een mo
derne zoo, dok. 
• BRT 1 - 20.15 
Met Mike in zee, praatshow 
• BRT 1 - 21.30 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 21.55 
Claude Levi-Strauss, vraaggesprek 
• Ned. 1-18.55 
Vrienden, serie 
• Ned. 1 - 20.33 
Saturday night live, show 
• Ned. 1-2125 
Krijgt de Klub van Rome toch ge
lijk? Dok. 
• Ned. 1 - 22.35 
Het Gilius van bergeijk ensemble, 
jazz 
• Ned. 2 - 19.12 
De Smurfen, serie 
• Ned. 2-21.25 
Nicholas Nickleby, serie 
• Ned 2 - 2245 
Studio sport 

Donderdag 19 juli 
• BRT 1 - 1530 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 18.05 
De Groenlandvliegers, jeugdfilm 
• BRT 1 - 19.25 
Macadam, kooktip 

• BRT 1 - 20.15 
Isaura, serie 
• BRT 1 - 20.45 
Kolonel Kadhafi van Lybië, reporta
ge 
• BRT 1 - 21.35 
Hotel, serie 
• Ned. 1 - 16.00 
Nils Holgersson, serie 
• Ned. 1 - 16.50 
De natuur en de mens, natuurdok. 
• Ned. 1-19.00 
Chips, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Dallas, serie 
• Ned. 1 - 21.15 
Blokletters, kwis 
• Ned. 1 - 21.45 
Kennedy, serie 
• Ned. 1 - 23.00 
Telev'isier magazine 
• Ned. 2 • 19.12 
KRO's Tekenfilmfestival 
• Ned. 2 - 19.35 
'n Dierbare detective, film 
• Ned. 2-21.05 
Vlinders, natuurdok. 
• Ned. 2-21.55 
Hallo Larry, serie 

Vrijdag 20 juli 
• BRT 1 - 18.05 
Klein, kleih kleutertje 
• BRT 1 - 20.15 
Een dag te New York, musical 
• BRT 1 - 21.50 
De Hollywoodmusical, dok. 
• BRT 2 - 18.30 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• Ned. 1 - 1&00 
De ijsbeer, dok. 
• Ned. 1 - 16.50 
Het Toppof-hitarchief 
• Ned. 1 - 1925 
Cijfers en letters, kwis 
• Ned. 1 - 20.28 
De gelukszoeker, serie 
• Ned. 1 -21.30 
Brandpunt 
• Ned 1 - 21.55 
Hallo Larry, serie 
• Ned 1 - 2220 
Afrika, de geschiedenis van een 
werelddeel, dok. 
• Ned. 1 - 23.35 
De demokratische konventie, re
portage 
• Ned 2 - 1935 
Father and son, jeugdfilm 
• Ned. 2 - 21 05 
Humor uit Hollywood, uit-films 
• Ned. 2 - 21 50 
De erfgenaam, dok over de nazaten 
van Abraham 

• Ned. 2 - 22.45 ^ 
Het beleid achter de vruchtbaar
heid, in de 3de wereld 
• Ned 2 - 2330 
In the heat of the night, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 14 juli 
Het Marseille kontrakt 

Engels-Franse film uit 1974. 
Geslaagde dramatische mis
daadfilm met Anthony Quinn als 
speciale Amerikaanse drugs-
agent die als opdracht heeft de 
grote man achter de drugtrafiek 
te klissen. Caine is al evenzeer 
als Quinn in goeden doen als 
moordenaar met vriendelijk ge
zicht.. (Ned. 2 om 20 u. 55) 

Zondag 15 juli 
Rood en zwart 

Brits/Italiaanse film gebaseerd 
op waar gebeurde feiten in het 
Rome van 1943. Centrale figuur 
18 monseigneur Hugh O'Flaherty, 
een Ier die door de schrijver J.P. 
Gallagher „de Rode Pimpernel 
van het Vatikaan" werd geheten. 
Rome ligt in de greep van de 
Duitsers. Monseigneur O'Flaher
ty besteedt alle mogelijke tijd en 
energie aan het verbergen van 
ontsnapte geallieerde krijgsge
vangenen en vluchtelingen. Zijn 
rechtstreekse tegenstander is 
kolonel Kappler, hoofd van de 
Gestapo... ( B R f 1 om 20 u. 30). 

Maandag 16 juli 
Mérette, engeltje zonder God 

Zwitserse TV-film uit 1981. De 
10-jarige Mérette leidt een ple
zierig leventje en wordt traditie
getrouw opgevoed. Wanneer 
haar moeder overlijdt, neemt zij 
dat God kwalijk. Ze weigert nog 
te bidden en naar de kerk te 
gaan. Dat brengt haar in ernstig 
konflikt met haar familie en haar 
streng kristelijke omgeving... 
(Ned. 2 om 20 u. 20) 

Dinsdag 17 juli 
Lulu 

3-delige TV-film met o.a. Da-
nièle Lebrun en Michel Piccoli. 

In het atelier van schilder 
Schwarz maken de aantrekkelij
ke en jonge Lulu en haar man, de 
rijke dokter Goll kennis met de 
rijke Schön. Schöns zoon nodigt 
zijn vader en dokter Goll uit naar 
een teater waar hij aan verbon
den is. Ondertussen blijven Lulu 
en de schilder alleen achter.. 
(RTBF 1 om 21 u. 15) 

Woensdag 18 juli 
Der Blaufuchs 

Duitse film uit 1938. De mooie 
Hongaarse llona is getrouwd 
met een privé —leraar die weinig 
aandacht besteedt aan haar. Zo 
kan het gebeuren dat een toeval
lige ontmoeting op reis, gevolgen 
knjgt... 
(Duitsland 1 om 20 u. 15) 

Donderdag 19 juli 
Een dierbare detective 
Amerikaanse tv-film uit 1979. 

De vrouwelijke detective Kate 
heeft het erg druk en zij stopt al 
haar energie in haar werk, zodat 
zij geen tijd heeft voor pnvé-
relaties. Dan komt een man in 
haar leven: professor Richard... 
(Ned. 2 om 19u.35). 

Vrijdag 20 juli 
De nacht van inspekteur Tibbs 

Amerikaanse detective uit 
1967. 

Op een nacht wordt in een 
stadje in het zuiden van de VS 
een moord gepleegd. Aanvanke
lijk wordt de neger Tibbs als de 
dader aangezien en gearres
teerd... (Ned. 2 om 23 u. 30). 

Nieuw op 
het sciierm 

Meer dan mooi 
Jaclyn Smith heeft nogal wat 

mo,eten knokken om van de 
stempel „mooie meid met leeg 
hoofd" af te komen na haar 
vijfjarige avontuur met „Charlie's 
Angels". In de miniserie „De en
gel der wrake" speelt zij een 
totaal andere engel: een spijker
harde advokate. (Zaterdag 
14 juli, 20U.28, Ned. 1). 

Brons voor 
Nieuwe Snaar 

Visuele en muzikale grappen 
stapelen zich op in „Musicomico
lor" dat door de BRT naar Mon-
treux werd gestuurd en terug
kwam met de Bronzen Roos. De 
drie muzikanten van „De Nieuwe 
Snaar", Geert Vermeulen, viool, 
Jan De Smet, akkordeon en Kris 
De Smet, hobo, rijgen de ver
schillende muzikale stukjes aan 
elkaar met visuele gags in een 
kleurrijk decor. (Maandag 
16 juli, 21 U.55, Ned. 1). 

Vrolijke operette 
De operette „Wiener Blut" van 

Johann Strauss is gebaseerd op 
een vrolijk verhaal. Hoofdfiguren 
zijn graaf Zedlau, een gezant in 
Keulen en zijn vrouw Gabriele. 
Rond hen draaien enkele leven
dige en vrolijke volkstypen. In 
het verhaal komen de nodige 
Weense verwarringen en vergis
sen voor die het geheel ingewik
keld en spannend maken... 
(Woensdag 18 juli, 19u.48, 
Ned. 2). 

Aanslag Op Hitler 
Vrijdag 20 juli is het veertig 

jaar geleden dat graaf von Stauf-
fenberg probeerde Hitler door 
een bomaanslag om het leven te 
brengen. Het was een vernieuw
de poging van de Duitse verzets
beweging om van de diktator af 
te komen. Von Stauffenbergs 
aanslag mislukte 

Duitsland 2 (23 u. 20) en 
Duitsland 3 (20 u. 15) besteden 
aandacht aan deze aanslag en 
aan het verzet tegen Hitler. 
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„Een andere vakantie... een vakantie die je deelt 
met minderbedeelden, waarbij je je inzet voor ande
ren. Het kostje misschien meer inspanning maar het 
kan je ook veel voldoening geven. Want op school 
merk je maar weinig dat niet alle mensen het even 
goed hebben. Je hoort veel praten over krisis, maar 
je wordt niet gekonfronteerd met de moeilijkheden 
van andere jongeren, van minder-validen, van bejaar
den." De vierde wereld, de moeilijke sociale situatie in 
Oosteuropese landen, de verloedering van het leef
milieu. 

ONDER de titel „Vakantie
beurs voor vrijwilligers" 
stelt het Ratform voor 

Voluntariaat, in een brochure, 
een waaier van mogelijkheden 
voor aan jonge mensen die ge
durende de komende vakantie
periode tijd willen afstaan ten 
dienste van deze groepen die 
het minder goed hebben in deze 
tijd. 

In deze keurige folder vindt 
men de doelstellingen van een 
30-tai verenigingen die begaan 
zijn met gehandicaptenzorg, op
vangcentra voor zwakke kinde
ren, sportkampen voor minder
validen, leefmiiieuverenigingen, 
bouwkampen, buurtwerken e.d. 
Naast basisinformatie over de 
verenigingen, geeft de brochure 
eveneens tips voor het afsluiten 
van een degelijke overeenkomst 
tussen de instelling en de vrijwilli

ger, suggesties voor verzekerin
gen e.d. 

Het Platform voor Voluntari
aat stelt deze brochure ter be
schikking van alle geïnteresseer
den, al richt deze informatie zich 
meer biezonder tot de jeugd 
vanaf 17 jaar. 

l-i^t Platform voor Voluntari
aat ijvert voortdurend om de 
menselijke waarden in onze sa
menleving steeds betere kansen 
tot ontplooiing te geven. Daar
voor is het vrijwilligerswerk van 
enorm belang en is deze inzet als 
het ware onbetaalbaar. 

Belangstellenden kunnen de 
nieuwe brochure „Vakantie
beurs voor Vrijwilligers", schrif
telijk aanvragen op het sekreta-
riaat van ^et Platform voor Vo
luntariaat V.Z.W., Spastraat 32 te 
1040 Brussel, tel. 02-230.15.40, 
mits toevoeging van een bank
briefje van 50 fr. 

Nu het volop aardbeientijd is zou het zonde zijn 
om niet overvloedig te proeven van deze lekkere 
vrucht van onze landouwen. Graag dan ook een paar 
tips om van de snoepen. 

OM te beginnen Iets spe
ciaals. Een halve kilo 
goed gewassen aard

beien worden met 4 eetlepels 
suiker bestrooid. Ondertussen 
raspt men de schil van twee. 
appelsienen. (Goed gewassen 
appelsienen want de schil wordt 
heden ten dage doorgaans met 
spul bespoten om langer fris te 
blijven). De appelsienen worden 
uitgeperst. De geraspte schil 
voegt men aan het oranjesap toe 
dat men vervolgens over de 
aardbeien giet waarna men alles 
goed afgedekt In de koelkast 
opbergt. Koel opgediend zullen 
uw hulsgenoten deze „aardbeien 
speciaal" In hoge mate weten te 
waarderen. 

Maar er is nog meer. Neem 
zo'n 250 gram aardbeien en maal 
ze met de mixer tot moes. Aan 
deze brij voegt men 6 tot 7 dl 
melk toe, 1 pakje vanlllesulker en 
twee eetlepels gewone suiker. 
En dan maar mengen, met enke
le druppels citroensap brengt 

men op smaak. Daarna gekoeld 
opdienen. 

Wie maanden na de aard
beientijd nog wil genieten raden 
wij een viervruchtenpot aan. 
Men bedekt de bodem van een 
propere glazen bokaal van min
stens 2 liter (mag ook 3 liter) in
houd met een halve kilo kersen, 
vervolgens 250 gram aalbessen, 
400 gram frambozen en dekt af 
met 300 gram aardbeien. Aan 
deze lagen voegen we zo'n liter 
brandewijn (eau de vie) toe. De 
bekomen mengeling wordt goed 
afgesloten, men laat 1 maand 
lang „trekken", dan openen en er 
300 g suiker aan toevoegen. 
Nog één maand geduld om er 
dan met mondjesmaat van te 
genieten... 

Wie meer wil weten over de 
herkomst en de aankoop van 
aardbeien raden wij onze door
deweekse wandeling naar het 
aardbelendorp Strijtem In het 
Pajottenland op volgende blad
zijde aan. 

m 11 

De Japanse ekonomie heeft de wind in de zeilen, 
tal van elementen wijzen daarop. Een daarvan zijn 
nieuwe zeilschepen en een treffend beeld van. 
Luister maar 

„eigen fabrikaat", dit in tegenstel
ling tot zijn voorganger en een 
ander zeilschip, die allebei wer
den gebouwd met behulp van 
Britse technologie. Het heeft de 
modernste navigatlemiddelen, 
alsook een badkamer voor vrou
wen, want er zullen ook vrouwe
lijke kadetten meevaren. Dat be
looft.. 

Alle gekheid op het klassieke 
stokje, het moet toch gezegd dat 
de op technologisch vlak zeer 
ver gevorderde Japanners niet 
aarzelen oude technieken op
nieuw aktueel te maken. 

EEN Japanse lijnboot uitge
rust met zeilen, is op zijn 
eerste toch op weg naar 

Zuidoost Azië; de eigenaars ver
wachten dat hij tien procent 
brandstof minder zal gebruiken 
dan normaal. Het Is de 6650-ton 
metende Tropical Marina, gere
gistreerd in Panama, het werd 
gebouw omdat beide bedrijven 
belangstelden in een energie
zuinig schip, dat een stimulans 
zou kunnen zijn voor de noodlij
dende scheepsbouw in Japan. 
Scheepsbouwdeskundigen ge
loven dat de Tropical Marina, als 
zij werkelijk het energieverbruik 
vermindert met wat nu beweerd 
wordt, het voorbeeld zal worden 
voor toekomstige scheepsont
werpen, niettegenstaande de ho
gere bouwkosten, voor bij voor
beeld een computer om de 
stand van de zeilen naar de 
beweging van de wind te rege
len. Van de drie zeilen zijn er 
twee elk van 193 vlerkante me
ter qroot, naar men zegt de 
grootste In de wereld; het derde 
is 42 vierkante meter. 

Een nieuw geheel In Japan 
gebouwd zeilschip voor navlga-
tie-opleiding en de bevordering 
van internationale vriendschap. 
Is de Nippon Maru II, en werd in 
Yokohama te water gelaten. De 
2.800 ton metende Nippon Maru 
werd gebouwd op een werf van 
Sumitomo Heavy Industries, ter 
vervanging van het' oude 2.284 
ton metende opleidingsschip 
Nippon Maru van het Opleidings 
Instituut voor Navigatie van het 
ministerie van Transport; dat 
schip wordt uit de vaart geno
men. 

De Nippon Maru II is helemaal 

Passeres 

De waelsche voogbel, schoon van kleet 
int vlaemsche boomkyn sit aireet 
met sanck en klanck syn vreugt te lugten: 
hij is versaedighd van ons vrugten. 

^MeebpelBtt 
Ondanks (of misschien: dank zij) 

de hete vakantletijd blijft onze we
kelijkse puzzelrubriek het goed 
doen. Voor „Meespelen" (39) moch
ten wij ons verheugen in 29 juiste 
inzendingen. Wij zochten inderdaad 
mevrouw Lodewijk Dosfel (Angela 
Tysmans). Ons boekenpakket gaat 
deze keer naar Frans Juul Tolleneer 
uit de Hofstraat 2 (bus 2) te 2130 
BrasschaaL Deze trouwe, bejaarde 
nationalist is overigens geen onbe
kenden van de familie Dosfel. 

Hieronder volgt andermaal een 
opgave. Indien u de oplossing 
meent te kennen, stuur deze dan 
naar „WIJ, Meespelen (41)', Barri-
kadenplein 12 te 1000 Brussel 
Vóór 23 juli weliswaar. 

DE man die we deze week 
zoeken Is een merkwaar
dig iemand. Hij werd ge

boren in Nederland op het einde 

van de 18de eeuw. Hij overieed te 
's-Gravenhage in 1872. 

Na zijn studie in de klassieke 
letteren verbleef hij vier jaren in 
Duitsland, waar hij kennis maakte 
met de historische rechtsschool. 

Van 1825 tot 1830 was hij hoogle
raar in de diplomatieke en politieke 
geschiedenis aan de Gentse uni
versiteit Te Leiden vervulde hij van 
1831 tot 1849 vrijwel dezelfde funk-
tie. Daarna wijdde hij zich aan zijn 
pariementaire en ministeriële loop
baan in de Nederlandse politiek 

In zijn „Gentse tijd" pleitte hij 
sterk voor het Nederlands als on
derwijstaal, ook aan de universiteit. 
Hij zag dit als een versterking van 
de nationale eenheid en niet zozeer 
als een middel tot ontvoogding van 
Vlaanderen. Het herstel van de laal-
vrijheid in juni 1830 achtte hij een 

ramp. De scheuring van 1830 heeft 
hij steeds diep betreurd. Het was in 
zijn ogen een verzwakking van Ne-
deriand én van België in het totaal 
van de Europese machtsverhoudin
gen. 

Nog lang na 1830 hoopte onze 
gezochte dat, bij een algemene Eu
ropese ooriog tegen Frankrijk, Ne-
deriand, België zou terugwinnen. 

Hij heeft de status quo-politiek in 
de jaren dertig krachtig gesteund. 

In latere jaren streefde hij steeds 
naar samenwerking op internatio
naal politiek terrein met België, 
vooral in 1853. Toen in de jaren 
zestig van de vorige eeuw de wa
terwegenkwesties acuut werden, 
wilde hij zeker een oplossing van 
de konflikten, maar de handhaving 
van de NedeHandse rechten ver
loor hij niet uit het oog. 

Na de scheuring bleef deze Ne
derlander kontakten onderhouden, 
In het biezonder met Gentse oran-
gistische kringen. Een zekere mate 
van ideologische beïnvloeding van 
de Vlaamsgeztnde liberalen is aan 
deze kontakten te danken. 
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Gestolen goed gedijt wel... 

Aardbeien in 
en rond Strijtem 

Ietwat verdronken in het overgefusioneerde 
Vlaamsbrabantse Roosdaal ligt Strijtem. Een dorp 
dat niet zo vaak in het nieuws komt maar bij 
liefhebbers van aardbeien een goede naam heeft. 
Deze week dus op stap naar het Pajottenland, naar 
Strijtem dat ook enige toeristische faam geniet 

HEEMKUNDIGEN weten 
ons te vertellen dat de 
naam Strijtem het 

vroegst vermeld wordt in een 
oorkonde van het jaar 1141 en 
wel onder de benaming Stritem, 
en „plaats(heem) van ruzie of 
geschil" zou betekenen. 

Julius Caesar 

Het kan, want Strijtem is vaak 
het toneel van militair vertoon 
geweest Het zou reeds begon
nen zijn met Caesar toen hij 
langs de heerbaan Bavai-Asse 
een groep Nerviërs diende te 
verslaan Stnjtem was ook be
twist gebied tussen de graven 
van Vlaanderen en de hertogen 
van Brabant. Maar al deze feiten 
liggen in het verre donkere verle
den waar we nu echt niet zo veel 
over weten. 

Dichter bij ons ligt de tijd van 
Napoleon en daarvoor hebben 
we een goede gids gekregen in 
de persoon van de Britse dra
gonderkapitein Mercer die in af
wachting van de slag te Water
loo met zijn troepen op het kas
teel van Strijtem lag ingekwar
tierd. Mercer beschreef zijn 
tocht door Vlaanderen in een 
soort dagboek dat later vertaald 
werd en uitgegeven onder de 
titel „Van Oostende naar Water
loo". Een goed bijgehouden ver
slag dat ons stukken wijzer 
maakt dan Caesars „De Bello 
Gallico". 

Wie naar Strijtem aardbeien 
komt kopen raden wij een wan
deling door het dorp aan, men zal 
er tussen het groen het kasteel 
ontwaren waar Mercer zijn da
gen in afwachting sleet. Maar 
nog meer raden wij een bezoek 
a ^ de dorpskerk aan. Dat is pas 
sensatie! 

Moeder-overste 

Voor 1898 was er in die kerk 
met zo veel te beleven. De komst 
in dat jaar van de Ukkelse pas
toor Jean-Paul Cuylits zou daar 
verandering in brengen Als on
derpastoor te Eisene schrikte 
Cuylits er met voor terug vanop 
de preekstoel de gegoeden on
der zijn parochianen zwaar aan 
te pakken. Onder dezen bevond 
zich niemand minder dan de be-
houdsgezinde katolieke politicus 

Charles Woeste, de tegenstre
ver van priester Daens. Woeste 
speelde het klaar Cuylits te doen 
verplaatsen naar een „boeregat" 
in het Pajottenland. Zo werd 
Cuylits pastoor te Strijtem. Het 
eerste grote werk dat hij daar liet 
uitvoeren was de bouw van een 
nieuwe toren; verder liet hij 
twaalf nogal realistische brandra
men aanbrengen. De meeste 
personages die er op voorko
men waren ingezetenen van 
Strijtem, o.a. de moeder-overste 
van het klooster in. het vage
vuur Ook Woeste staat afge
beeld en natuurlijk Cuylits zelf. 

In Brussel was Cuylits een 
vurige aanhanger van de kristen-
demokraten, met meer in Strij
tem want een pamflet door 
priester Daens zelf uitgegeven 
laat het tegenovergestelde le
zen 

Naast de glasramen liet Cuy

lits ook nog de katechismus op 
de kerkmuren uitbeelden en op 
het hoogzaal bracht hij een grie
zelig geraamte aan dat de uren 
slaat... 

Maar keren we naar de aard
beien terug. Tellingen uit de jaren 
zestig wezen uit dat van alle 
Pajottenlandse dorpen Strijtem 
toen procentueel het dichts met 
aardbeien beplant was, zo'n 20 
van de 317 ha en dat toen 62 % 
van de bevolking wat met de 
teelt te maken had. 

We zouden de waarheid ge
weld aan doen door te zeggen 
dat de omliggende geen aardbei
endorpen zouden zijn. Nee, want 
men mag gerust stellen dat de 
driehoek van Anderlecht tot 
Roosdaal en van Roosdaal tot 
Vlezenbeek één aardbeienloch-
ting IS. Hoe het zo ver kwam le
zen we in een franstalig werkje 
„Les fraises et Ie Pajottenland" 

„Deze zeer begeerde vrucht 
werd binnengebracht in de bota
nische tuinen van Europa op het 
einde van de 18de eeuw. Lange 
tijd als luxevrucht beschouwd 
waren de aardbeien slechts in de 

Aardbeien, het goede wat de Vlaamse tuinbouw te bieden heeft. 

tuinen van kastelen en kloosters 
te vinden. Zo plantte de tuinier 
van het kasteel van Itterbeek in 
1860 enkele planten in zijn tuin 
en maakte van deze gemeente 
een klein aardbeiencentrum, be
nijd door de omliggende dorpen. 
Geburen kwamen op een nacht 
enkele planten stelen waardoor 

Er was in Sinaai een grote zwemput Aan een 
prachtige beek met helder water De jongens van 
het dorp zorgden er elke lente voor dat de waterpret 
kon herhaald worden. Met schepjes, en andere 
handkracht, werd de waterplas breed-uitgegraven. 
Maar ik mocht er met in. Geen bezwaren van de 
jongens natuurlijk. Maar „het mocht met" van thuis 
en omwille van de buren.. 

Ik mocht met de meisjes enkel een grote eind 
verderop pootje baden. Zelfs met weggedoken gaan 
zwemmen. Overigens heb ik wel een biezonder 
gelukkige jeugd beleefd. Volgens sommigen mis
schien te veel getracht altijd „uit de band te sprin

gen". Maar, ik heb toch gezwommen in die Sinaaise 
zwempoel van de jongens. En ik heb me ook in de 
schoolplichtige leeftijd niet gehouden aan vaders 
wens: „Meiske ge moogt in uw leven van alles doen, 
behalve de politiek". 

Het eerste welsprekendheidstornooi waaraan ik 
mocht deelnemen, was een spreekbeurt met als on
derwerp: „Past het dat vrouwen aan politiek doen?" 

Vanaf het derde studiejaar stond het voor mij 
vast: ik zou alleszins geen „huismoeder-zonder
meer" worden. Prestatiedrang was er niet meteen 
bij Maar het akteren met overtuiging kon ik toch niet 
laten. Het voordragen van gedichten van Alice 
Nahon en Gezelle bracht mij in de ban van grootva
der Thuis hadden we later genoeg aan vier banken 
om, met geïmprovizeerde verhaaltjes, toneel op te 
voeren. 

Als oudste van zes kreeg ik de kans van mijn 
vader, die veehandelaar was, om hoegenaamd niet in 
het rollenpatroon van „maar een meisje" op te 
groeien Het werd me dan ook moeilijk om in de 
normaalschool in Sint-Niklaas een gehoorzame draai 
te vinden. Ik was nooit gewend om hard te „blokken". 
Toen moest het meteen. Ik moest het ook gedwon
gen verkroppen dat op deze school een week 
Franse taal en een week Nederlands gebruikelijk 
was. Ik ben van toen zeer bewust in de oppositie 
gegaan tegen „het systeem". Onze enige mogelijk
heid, die WIJ ook tenvolle benut hebben, was het 
meewerken en zelf organizeren van ABN-akties. 
Daardoor konden we ongestraft heel de school op 
stelten zetten. De „Franse nonnen" waren daar 
uiterst kwaad voor Ook bij het overtreden van het 
verbod om Vlaamse-leeuwespeldjes te dragen. Ik 
heb er op school veel „versleten". 

Het beminnelijk meisje op de foto is senator Nelly 
Maes, lid van de schoolpaktkommissle. (° Sinaai, 
25 febr. 1941). 

een tweede centrum ontstond te 
Vlezenbeek. 

...gedijt... 

Vanaf 1887 nam de aardbei-
enkweek een grote uitbreiding 
als gevolg van de aanleg van de 
buurtspoorweg Brussel-Ninove. 
De tram liet een belangrijke afzet 
toe naar de hoofdstad. Tevoren 
kwamen de boeren te voet naar 
Brussel, op hun hoofd of schou
der grote gevlochten wissen 
korven van 25 a 30 kg inhoud. 
Later met de kar en nog later 
met de vrachtwagen. Het Pajot
tenland, samen met de streek 
van Wepion waren de centra." 

In het nabljge-

P legen Pamel 
kan men alle 
dagen van 
18 u. af aard
beien en an

dere plaatselijke vruchten (kersen, 
frambozen-) kopen op de veiling in 
het centrum van de gemeente, aan 
de gemeentelijke school. Een vrije 
aardbeienmarkt loopt rond dezelf
de tijd aan de steenweg Brussel-Ni
nove ter hoogte van de gekende 
herberg La Belle Alliance, aan het 
kruispunt met de weg Pamel-cen-
trum-O.-L-Vr.-Lombeek Enkele 
smakelijke tips met aardbeien leest 
u onder de rubriek Proeven op de 
voorgaande bladzijde. 

Wie in en rond Stnjtem rond-
toert kan rechtstreeks bij de 
telers aardbeien kopen en maakt 
van de reis gebruik om het fraais 
van Stnjtem van nabij te bekij
ken. De spreuk bij het geraamte 
In de kerk indachtig: „Mensch, 
gedenk bij 't uur dat slaat, 't einde 
komt 't zij vroeg of laat..." 

12 JULI 198^ 



er. 
13 

McEnroe en Navratilova verlengen titel 

Tennistop 
is vastgeroest 

Wimbledon '84, geprangd tussen Los Angeles en het Europees voetbalkam
pioenschap en bekonkurreerd door de Tour de France, sprak nooit tot de ver
beelding van de massa. Integendeel zelfs. De tennistop is vastgeroest, 
verrassingen worden nog nauwelijks genoteerd. Wanneer de dames en heren 
het gras betreden, kan men de uitslag al vermoeden.. 

MCENROE en Navratilo
va hebben in hun res-
pektievelijke sportwe

relden de alleenheerschappij 
verworven Slechts bij hoge uit-
zondenng worden zij nog eens 
bedreigd We weten wel dat 
LendI Roland-Garros binnenhaal
de maar deze „slippartij" van 
John uit New York werd gekata-
logeerd onder de rubriek „gebro
ken armen en benen" 

Goed humeur 
Op het moment zelf ontstond 

er wel enige sensatie maar men 
begreep vlug dat „de" verrassing 
weinig of niets zou veranderen 
aan de bestaande krachtsver
houdingen McEnroe wachtte 
ovengens met lang om orde op 
zaken te stellen Op het ver
schroeide gras van de Old Eng
land Tennisclub verloor hij éen 
enkel setje tegen de Australiër 
McNamee en daarna spotte hij 
met Harmon Masur, Sclanlon, 
Sadri en Cash alvorens in de 
eindstnjd de nu wel echt zichzelf 
overlevende Jimmy Connors te 
vernederen 6 — 1,6—1 en 6 —2 
In een finale van negentig minu
ten won Connors dus welgeteld 
vier spelen 

Eigenlijk kan hij nog enkel 
door zichzelf geklopt worden En 
vermits John met de jaren wijzer 
IS geworden, hoeft men daar niet 
te vaak meer op te rekenen 
McEnroe won trouwens ook nog 
het dubbelspel heren Op een 
drafje en aan de zijde van zijn 
vertrouwde ploegmaat Fleming 

Neen, indien de algemene ver
wachtingen worden beant
woord, zal men de spanning 
rond de courts in de komende 
maanden met langer kunnen snij
den 

Martina Navratilova voert zo 
mogelijk een nog heviger schnk-
bewind In de jongste dertig 
maanden verloor zij welgeteld 
vijf partijen Setverlies staat met 
meer in haar woordenboek Zij is 
het vrouwentennis met haar 
krachtsexplosies zowel letterlijk 
als figuurlijk aan het doden Nie
mand durft of kan haar nog echt 
weerstapd bieden 

Chrissie Evert gooide vonge 
zaterdag al haar talent en erva
ring op het gras, maar het resul
taat veranderde met 7 — 6 en 
6—2 Evert zocht voor de gele
genheid naar een andere speel
stijl Ze probeerde Navratilova 
vast te pinnen op de baseline en 
ze rukte zelf zo vaak ze maar 
kon naar het net op Martina was 

er even door verrast en haalde 
de eerste set slechts in extremis 
naar zich toe Maar in de tweede 
ging ze weer zwaar op haar 
tegenstander leunen 

Acht miljoen 
dollar 
Jawel, dat is het prijzengeld dat 
Martina in de voorbije jaren sa-
mentenniste Ze runt er eigenlijk 
een bedrijfje mee Ze onder
houdt er een coach, een dokter, 
een sportleraar, een manager 
Creis- en wedstnjdorganizator) 
en een hele rij huizen mee 

Martina stoort zich ovengens 
met aan het geweeklaag van de 
„schoonheidsspecialisten" die 
vinden dat ze nog amper aan de 

vrouwelijke normen voldoet Ze 
leeft voor haar sport, ze ontzegt 
zich vele geneugten des levens 
en ze traint ook als een bezete
ne Ze vindt met dat zij moet ver
anderen maar dat de konkurren-
ten moeten sterker en beter 
worden 

De cijfers stellen haar onver
anderlijk in het gelijk Zodus 
Alhoewel noch het een noch het 
ander belet dat de tennissport 
een opsteker best zou kunnen 
gebruiken Dat die overgecom-
mercializeerde sporttak wacht 
op nieuwe impulsen En die zul
len van de spelers en speelsters 
moeten komen en met van de 
managers die nu onopvallend 
maar des te harder aan de touw
tjes trekken 

•J-^ 
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De nationale (en Limburgse) trots Ene Vanderaerden kon het op de 
vooravond van 11 juli met waarmaken Toch blijft deze snelle jongen de 

Vlaamse supportershoop meedragen 

De knaap met de lichtende ogen... 

Het is nu wachten 
op Fignon 

De legende wil dat de Ronde van Frankrijk in het 
gebergte wordt gewonnen en... verloren. Tot Pau, de 
stad aan de voet van de Pyreneeën, vielen dan 'ook 
slechts schermutselingen te noteren. Al mochten 
Barteau, Le Guii'nux en de Portugees Paulo Ferreira 
het wel eens biezonder bruin bakken... 

TUSSEN Pau en Guzet-Nei-
ge kreeg men echter 
voor het eerst inzicht in 

de krachtsverhoudingen, in de 
mogelijkheden van oude en nieu
we kampioenen 

De favoriet 
De traditionele Pyreneeennt 

liep dan wel over een reeks 
gemakkelijke cols (de Tourmalet, 
de Aubisque, de Aspin en de 
Peyresourde werden om finan
ciële redenen terzijde gelaten), 
ZIJ was nog selektief genoeg om 
een aantal kanshebbers met de 
harde realiteit te konfronteren 
Zo kreeg Pascal Simon, de grote 
pechvogel van vorig jaar, onver
wacht harde klappen Een man 
trad als groot favoriet naar vo
ren Laurent Fignon, de Tourwin

naar van 1983 die vorige maand 
slechts door een bondgenoot
schap van pers, publiek organi-

.-^ 

Hoelang blijft deze tot voor de 
start totaal onbekende neoprof 

Barteau de gele trui dragen"^ 

zatie en wetenschap van een 
eerste overwinning in de Giro 
werd gehouden 

Fignon reed in de ultieme kilo
meters van de col Latrape van 
onder meer Bernard Hinault 
weg Het moet de Bretoen pijn 
gedaan hebben Al zocht hij na 
afloop troost in de bedenking dat 
hij als outsider misschien harder 
zal kunnen terugslaan in de Al
pen dan als gedoodverfde favo
riet Maar ook dat moet nog 
bewezen worden 

Wel staat vast dat Fignon 
geen eendagsvlieg is dat de 
knaap met de lichtende ogen en 
de verstandige blik de kampioen 
van de komende jaren kan wor
den Fignon is een hardrijder van 
de nieuwe soort Zoals de betere 
Franse renners altijd gedaan 
hebben rijdt ook hij planmatig Hij 
kiest zijn wedstrijden, verdeelt 
de inspanningen, gebruikt de 
hersens zoveel als de benen 
Fignon onderscheidt zich van 
vele voorgangers door zijn in
zicht en intelligentie, zijn eerlijk
heid en gereserveerde openhar
tigheid We hebben hem nog 
nooit naar uitvluchten of verkla-
nngen horen zoeken, we hebben 
nooit geweten dat hij zijn verant
woordelijkheden ontvlucht HIJ 
speelt het spel zonder schrik en 
erg eerlijk Fignon is een kam
pioen om van te houden In de 
Alpen zal hij vanaf zondag moe
ten bewijzen dat hij het wed
strijdgewicht kan dragen Dat hij 

de grote duels die op het scherp 
van de snede worden uitgevoch
ten in zijn voordeel kan beslech
ten Want dat het nog met ge
daan IS staat vast 

Appelen 
en citroenen... 

De Toyr is eigenlijk nog maar 
begonnen Delgado en de Co-
lumbianen, Hinault Simon en an
dere Bernaudeaus zullen het 
hem nog knap moeilijk maken 
HIJ moet ovengens ook nog 
voorbij zijn verbijsterende ploeg
maat Barteau die in de Pyre
neeën tot eenieders en eigen 
verbazing standhield En ook 
Kelly en LeMond tellen nog mee 
Enkel onze renners fietsen voor 
appelen en citroenen Waar heb
ben we het toch verdiend"? Geen 
berg kunnen ze nog op Ze 
geraken met eens meer binnen 
de eerste twintig 

We hebben het al vaak ge
zegd en we weten maar al te 
goed dat geen bondsleider ons 
zal of zelfs maar zou willen horen 
maar het wordt de hoogste tijd 
dat men zich bezint over de 
struktuur van onze wielrennerij 
Het kan toch geen toeval zijn dat 
we zelfs geen behoorlijke meelo
pers meer kunnen produceren 
Verwend en bedorven als ze 
worden onder onze kerktorens 

In een enquête liet „Het 
Nieuwsblad" de Franse ploegbe-
stuurders aan het woord over de 
Belgen Het oordeel was vernie
tigend geen karakter, geen dis
cipline geen talent Verwende 
jongens die al langs de kas willen 
passeren voor ze vertrokken 
zijn Maar memand van de bond 
die er zich aan stoort Zolang er 
maar geld genoeg is voor de 
feesten en recepties Kunnen de 
heren met whisky-ogen onder
ling hun vetes uitvechten Ze 
hebben eigenlijk gekregen wat 
ze verdienen mets 
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Van Verlooy tot Anseele... 

„Links en 
de Vlaamse 
Beweging" 

Het Masereelfonds brengt een pamflet van Walter 
Debrock over Links en de Vlaamse Beweging. De 
auteur is geen onbekende, vanaf zijn jeugd is hij 
militant links en Vlaamsgezind in de socialistische 
beweging. 

O p z'n «visitekaart onder 
andere leraar, verzet, 
koncentratiekamp, kabi

netten, administratie-generaal, 
voorzitterschap VUB en docent
schap. 

Alleen het laatste aspekt van 
deze loopbaan hebben wij mee

gemaakt (vrijetijdsagogiek). 
'n Prof die mets van zijn militant 
karakter ingeboet had, die tij
dens z'n kollege vroeg wie L. 
Dosfel kende, in 1975. Even 
overschouwend merk je overal 
standpuntenlijkheid, socialistisch 
en Vlaams, en een onverzadig
bare dorst naar historische ach
tergronden en profielen inzake 
het socialisme, Hendnk de Man, 
links en de Vlaamse beweging 
Van wie anders bij ons hadden 
we een uitvoerig pamflet over 
het laatste (1780-1914) te ver
wachten, een uitgeschreven 
puntige voordrachtencyclus „a la 
Debrock"? 

Warme hulde 
„De traditionele flamingant is 

zó gevangen in een „katholieke 
recuperatie" van de geschiede
nis van de Vlaamse'beweging, 

dat hij niet beseft dat het gros 
van de vooraanstaanden die de 
Vlaamse beweging gemaakt 
hebben, vorige eeuw uit een of 
andere linkse hoek kwamen 
Links betekent hier: degene die 
in België, en gezien de tijdsver
houdingen, gelooft in rede, 
wetenschap, vooruitgang, demo-
kratie en die het bekrompen 
dogmatisme in de Roomse kerk 
bestrijdt en derhalve niet past in 
„Ie parti des prêtes" van toen" 
(biz 7) 

Aan dit gros brengt Debrock 
een warme en partizane hulde. 
Veel van de geciteerde elemen
ten ontmoetten we reeds in het 
wetenschappelijk standaard
werk van Elias, over dezelfde 
periode en over 4 lijvige delen 
gespreid. Net zoals in de even 
partizane VUJO-uitgave (vanuit 
'n inclusieve belichting) van 
1976, worden ze hier toegankelij
ker op 'n rijtje gezet. 

Vanwege die „katholieke re
cuperatie" en de relatieve ontoe
gankelijkheid doopt de schnjver 
zijn pamflet „over een verborgen 
verleden", beginnend bij Ver
looy, eindigend in Anseeles tijd. 

.Jh^ 

Tot 15 augustus kan men in de Vinkemkerk van Beauvoorde een merkwaardige tentoonstelling rond het 
Vlaamse landschap bewonderen Van de gebroeders De Cock tot vandaag, twee eeuwen Vlaamse schil
derkunst waarin zowat alle richtingen tot de dag van vandaag vertegenwoordigd zijn. Met deze tentoonstel
ling zet Beauvoorde een nu wel niet meer weg te denken traditie verder De tentoonstelling is elke dag 

toegankelijk van 14 tot 19 u, op zon- en feestdagen ook van 10 tot 12 u 

Debrock besluit als volgt. „De 
Linksen hebben Vlaanderen 
meer diensten bewezen dan 
men in sommige milieus graag 
wil doen geloven Ze hadden 
visie en bogen niet voor bis
schoppen We zouden kunnen 
schrijven de strijd gaat voort, op 
voorwaarde dat een Vlaamse, 
soms slechts oppervlakkig ont-
franste, bourgeoisie niet op de 
rug van de oude strijders haar 
klassebelangen, maar thans in 
het Nederlands, eens te meer 
doet zegevieren ten koste van 
de brave, kleine Vlaming. Het 
modewoord „consensus" kan 
heel wat verbergen, ook het 
bestaan van 'n zware klasse-
strijd... van bovenuit", (p. 101). 

Hoe partizaan ook gebracht, 
om. inzake de romantiek en de 
taaiminnaren (dat moet een pam
flet met verweten worden), lijkt 
de hoofdstelling korrekt. Vraag 
IS of dit werk wel voldoende in 
eigen (B.P.S.)-knng zal nazinde
ren? Wij kunnen deze uitgave 
enkel een grote verspreiding 
toewensen, zodat er een kennen 
van mekaars golflengte in ge
meenschap en eigenheid ont
staat 

M. CeJs-Decorte 

Pamflet over een verborgen 
verleden. Links en de Vlaamse 
beweging. (1780-1914) door W. 
Debrock. Uitg. Masereelfonds, 
Gent, 1984. 101 bIz. 

Eunop^h komt u snel/^kn 

enbmsngtu^Ugt&tÊgm 

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

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

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

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

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

[Europech. De rexs^rzekenng vanden 

U DV 135 Lasser, 25 jaar, zoekt 
gepast werk 

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

• DV 137 Bediende, 18jaar,zoekt 
gepaste betrekking Kantoor - steno-
daktylo 

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

• DV 143 Bediende-daktylo, 
29 jaar, gehuwd en 3 kinderen, zoekt 
halftijdse betrekking Ruime ervaring. 

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

• DV 148 18-jarige zoekt werk als 
inlegster, kassabediende of onder
houd. 

• DV 149 Licentiaat geschiedenis, 
24 jaar, ongehuwd en wonende te 
Lochnstl 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 

• DV 157 Expert-bdekhouder, 
21 jaar, ongehuwd en militaire dienst
plicht vervuld, zoekt gepaste betrek
king 1 jaar ervanng. 

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

• DV 107 Mecanicien-chauffeur, 
32 jaar, zoekt werk als chauffeur 

• D V. 118 Kinderverzorgster, 
21 jaar, zoekt werk Ook^nder 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 

— Voor inlichtingen en kontakten 
zw tot volksvertegenw Daan Ver-
vaet, Brabantsebaan 373, 1683 St-
Laureins-Berchem, met vermelding 
van het refertenummer. Tel 
02-5325795 (van 18u30 tot 
21 u 30). 
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Het VU-partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het VU-parti|bestuur van maandag 9 juli heeft algemeen 

voorzitter VIc Anciaux volgende mededelingen aan de pers gedaan. 

Noodzakelijk 
overleg 

Met genoegen en tevens met eni
ge verbazing heeft het partijbestuur 
van de Volksunie vernomen dat de 
CVP de andere Vlaamse partijen 
oproept tot overleg over de toe
komst van dit land en in het biezon-
der over het ekonomisch federalis
me 

De Volksunie hennnert eraan dat 
VU-voorzitter Vic Anciaux reeds me
nigmaal de Vlaamse politieke partijen 
heeft opgeroepen tot een breed 
Vlaams overleg en tot een uitgebreid 
knsisberaad Ook in de Vlaamse 
Raad werd door de Volksunie een 
resolutie in die zin ingediend Telkens 
werd het VU-voorstel door de CVP 
genegeerd, afgewezen of totaal ver
zwakt 

Nu de Vlamingen een heel jaar 
moeten inleveren om de verliezen 

van Cockenll-Sambre te betalen, nu 
de wezenlijke substantie van Vlaan
deren reeds zwaar is aangetast door 
de ongelooflijke unitaire kompensa-
tieverspillingen onder Waalse chan
tage, nu het kalf in grote mate ver
dronken IS, spreekt ook de CVP van 
het noodzakelijk Vlaams overleg 

VU: positief 
Ondanks al het voorgaande zal de 

Volksunie hierop positief ingaan Wij 
wensen dat dit gesprek zo snel 
mogelijk zou plaatsvinden, liever van
daag dan morgen en alvast onmid
dellijk na de vakantie 

WIJ blijven dit overleg noodzakelijk 
achten om een Vlaamse strategie uit 
te bouwen met het oog op de ruimst 
mogelijke Vlaamse zelfstandigheid 
Het gesprek moet echter in alle 
duidelijkheid geschieden Wij wen
sen elke dubbelzinnigheid op te rui
men 

De Volksunie wijst er in dit ver
band op dat de CVP-oproep onge
loofwaardig klinkt wanneer ze ener
zijds aandnngt op ruimere over
dracht van bevoegdheden inzake 
het industneel beleid, naar de Vlaam
se Raad en anderzijds, op hetzelfde 
ogenblik, de herstelwet in het Parle
ment goedkeurt waardoor de 
Vlaamse Raad deze bevoegdheden 
in grote mate worden ontnomen 

Wezembeek-
Oppem 

Ook wat de toepassing van de 
taalwetten betreft verwacht de 
Volksunie een konsekwente hou
ding van de Vlaamse regenngspartij-
en De komedie die gespeeld wordt 
rond de franstalige OCMW-raadsle-
den van Wezembeek-Oppem is on
der meer een aanfluiting van een 
rechtsstaat Het Vlaams wettelijk 
„gelijk" in rechte nastreven en toe
passen, verdient ovengens geen ap
plaus maar is doodgewoon normaal 
in een demokratisch bestel 

8ste VUJO's vredesfietseling: 
geslaagde jongerenbedevaart! 

Met 300 zijn ze al De jongeren die 
met VUJO naar de IJzerbedevaart 
fietsen Het begint al op donderdag
namiddag Enkele moedigen starten 
in Sint-Martens-Voeren Zij zullen 
Vlaanderen over heel de lengte pas
seren Tussen Wezet en Riemst knj-
gen ze al meteen een zware brok op
gediend de steile helling van Hallem-
baye 's Avonds wacht hen evenwel 
een hartelijk onthaal m Genk 

Vnjdagvoormiddag werkt dit aan
gevend groepje zich over de Hage-
landse heuvels om dan in Leuven 
een eerste ernstige versterking te 
knjgen Langs Kortenberg en Steen-
okkerzeel gaat het dan naar Gnm-
bergen grote halte Hier sluiten groe
pen uit Mechelen, Brussel, Kapelle-
op-den-Bos e a aan en is deze kara
vaan kompleet Vechtend tegen een 
hardnekkige tegenwind bereiken we 

rond 20 uur het Jozefietenkollege in 
Melle een voormalige franskiljonse 
burcht die nu al enkele jaren gul 
gastvnjheid verleent aan onze 
Vlaamse-Nationale jongeren 

Intercity 
Daar zijn intussen reeds 2 andere 

groepen aangekomen VUJO-arron-
dissement Turnhout is 's middags in 
groten getale op de fiets gesprongen 
in Mol, Dessel en Geel Dat de 
IJzertjedevaart telkens op zo'n onge
lukkig moment valt voor scholieren 
en zeker voor hoogstudenten is er 
de oorzaak van dat deze moedige 
Kempenaars met eerder konden ver
trekken en dus 's avonds een stukje 
Intercity moeten plegen om tijdig 
Melle te bereiken 

Daar hebben die van Antwerpen 
minder last van Dank zij (al te) 
aktieve politieagenten in de Metro
pool, een fijne ontvangst in Zele en 
het entoesiasme van aanvoerder 
Winfned Vangramberen arnveren zij 
als eersten In Melle gaat het er 
losjes aan toe Eindelijk de benen 
strekken een hap eten, een zonnig 
weertje, de sportvelden op Wonder 
boven wonder knjgen we de hele 
bende verzameld op de binnenkoer 
Applaus voor onze sekretanaatsme-
dewerker Koen Van Caimere die 
uitgerekend die dag voor de eerste 
keer vader werd Hij speelt hier op ei
gen terrein En dan geeft Vital zon
der megafoon het woord aan Lionel 
Vandenberghe lid van het IJzerbe-
devaartkomitee die enige uitleg 
geeft over de bedevaart en de front
beweging 

Onder begeleiding 
Zaterdag drukte op de koHege-

koer Gerdje lost deskundig en ge
duldig de sekretanaatsproblemen 
op Steven (fietser 500 cc) knutselt 
aan banden en versnellingen de 
groepen van Aalst Geraardsbergen 
en Dendermonde komen aan in
drukwekkende motorbegeleiders 
schikken hun attributen politie en 
Vlaams Kruis zetten zich in slagor
de op naar Genti 

Na 4 jaar opnieuw stoverij met 
appelmoes Die Roeland in Gent is 
uniek Hier komen die van t Waas
land Zele en Gent erbij Een geschikt 
moment en kader voor Vital om een 
bnefing te doen De groep is onder

tussen tot boven de normen van het 
reglement op de wielertoensten ge-

BRUSSEL 
VERWACHT U 

op zaterdag 3 september 
voor de 

Uilw I C 

BRUSSEL-
DAG" 

# # 

aangeboden door het 
arrondissement Brussel 

groeid en dient dus gesplitst Op het 
autovnj gehouden Laurentplein ver
trekt de eerste karavaan zo stipt dat 
de Gentse tiereden politie (zeg maar 
cow-boys") slecfits 't nakijken heeft 

ZIJ loodsen wel de tweede groep op 
weg naar Deinze maar waarom 
moest dit nou over een ander trace' 

En dan begint het moeilijker te 
worden De hellingen net voor 't 
binnennjden van Tielt scheuren de 
karavaan in flarden Gevreesde mo
menten voor de ervaren fietselin-
gersi In Tielt zelf is dit evenwel gauw 
vergeten 

Gedenkpenning 
De laatste loodjes wegen het 

zwaarst Maar het entoesiasme 
groeit Eindelijk krijgen we de IJzer-
toren in zicht En aan de kerk van 
Esen zetten we de finale in Daar ko
men de twee karavanen van Gent 
samen en arriveert er een derde 
ruime groep van VUJO-Meetjesland 
Het IS een gloneus moment als de 
lange sliert fietsen Diksmuide door

rijdt Voor de ruïne van de oude 
toren worden we toegesproken 
door Peter de Wit van het IJzerbede-
vaartkomitee die alle deelnemers 
een gedenkpenning overhandigt 

VUJO installeert zich dan, door de 
goede zorgen van VOVO-Oostende 
in het VTI-gel)Ouw Als de fietsen op 
de vrachtwagens zijn geladen en de 
broodmaaltijden verdeeld, komen de 
organizatoren enigszins tot rust Het 
IS allemaal goed gegaan De kermis" 
van Diksmuide, het programma van 
VOVO (met Jef Eibers) en de 
vnendschap onder de VUJO'ete zor
gen voor de rest 

Als dan s anderendaags de bede
vaart zelf ook een groot sukses blijkt 
te zijn, is de tevredenheid kompleet 
Dat er bij de terugtocht in Wolver-
tem een koe voor de bus komt lopen, 
kan alleen maar de pret vergroten 
De verloren bagage is ondertussen 
ook ongeveer terecht En over die 
vlaggen praten we later nog wel 
eens 

Vital Geeraerts 

De VUJO-fietselingen waren opnieuw massaal aanwezig op de 
VOVO-Barbecue Op de foto een zicht van enkele fietselingen net 

voor de aanvang van de Barbecue-Happening 84' 
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Antwerpse distriktsraad 
verwerpt VU-voorstel 

Op de distnktraad van Antwerpen 
van 21 juni 11 werd de invoering van 
het vragenhalfuurtje goedgekeurd. 
Op zichzelf kunnen wij ons helemaal 
achter het pnncipe scharen, maar de 
reglementenng nep bij ons toch wel 
enkele vraagtekens op Daarom heb
ben onze raadsleden zich onthouden 
bij de stemming. 

Op 16 februan diende onze verte

genwoordiger Luc Lambrechts een 
voorstel in tot invoenng van een 
vragenhalfuurtje Bij de formulering 
van zijn voorstel heeft hij beroep 
gedaan op enkele mensen van „De 
Wakkere Burger" Het VU-voorstel is 
dus wel degelijk geschikt bevonden 
door specialisten op het gebied van 
inspraak van de bevolking. Toch 
vond de heer Moeskops (voorzitter 

van de distriktsraad), het nodig om 
zelf met een voorstel op de proppen 
te komen, dat hij ter bespreking op 
tafel gooide Had hij schrik dat het 
voorstel van Luk besproken werd 
waarbij de macht bij het bureau 
weggetrokken werd of wou hij met 
de eer gaan l open ' 

W I J vinden het spijtig dat het vra
genhalfuurtje, ons geesteskind, met 
voldoende diep werd uitgewerkt Wij 
opteren voor inspraak van de bevol
king en daar tegenover voldoende 
informatie vanwege het stadsbe
stuur Door de samenvoeging is er 
geen rechtstreeks kontakt meer tus
sen de Ekerse bevolking en haar 
bestuurders. Is een goed uitgewerkt 

MAGAZINE 

Het elf iuli-
gevoel 

Al twee-en-een-half jaar heeft Vlaanderen een eigen 
parlement, een eigen executieve, een eigen officiële 

feestdag. Is dit nu de uitkomst van anderhalve eeuw 
Vlaamse Beweging ? Knack wikt de Vlaamse 
zelfstandigheid en kijkt naar de toekomst. 

Bovendien 
Sociaal overleg: Werktijdverkorting of deeltijdse 

arbeid ? 
Kredietkaarten: hoedt u voor namaak. 

Architektuur: de trage monumentenzorg in Brussel. 
Opera-: Een strip van Mare Sleen op muziek gezet. 

Jazz: The Pointer Sisters in Oostende. 
Canada: Het tijdperk na Pierre Trudeau. 

In Knack-weekend : 
Naast de wekelijkse heerlijkheden en de zomerse 

fietstocht deze week in de filmbijdrage van Patrick 
Duynslaegher een brok gotische horror, met verderflijke 

Nazi's tegen een baarlijk monster. Regisseur Michael 
Mann over „ The Keep ". Geeft kippevel in de warmste 
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28 HOMBEEK-LEEST: Tweede raclette-avond bij WIm en Louisa 
Baetens, Heike 50 vanaf 18 u Liefst verwittigen 015-41.44.16. 

vragenhalfuurtje geen goed alterna
tief om deze leemte op te vu l len ' 

Wi j zijn de mening toegedaan dat 
het stadsbestuur (CVP-SP) met in 
zijn kaarten wil laten kijken en dat het 
hierdoor gesteund wordt door de 

koalitie (CVP-SP) in de distnktsraad. 
W I J hopen echter dat dadelijk gaat 
blijken dat de huidige reglementenng 
met ver genoeg gaat zodat ons voor
stel in overweging kan worden geno
men, of gaat de koalitie dan nog eens 
met de eer l open ' 

Viert 20-jarig bestaan 

vu-Hulshout aktief 
Op 13 oktober is de afdeling Huls
hout jangi En dat moet natuurlijk 
worden gevierd. 
Om 15 u wordt verzamelen gebla
zen in het lokaal bij Rist Vranckx 
Vandaar in optocht met fanfaremu-
ziek naar de kerk Mis om 16 u, 
waarna receptie met toespraken in 
de parochiezaal. Aansluitend wordt 
aan de genodigden qen Kempische 
koffietafel aangeboden 
's Avonds wordt een wervelend 
spektakel gebracht, afwisselend 
door het komische duo Lou en Ann 
en de fanfare „Kempenland" 

Gezinswandeling met piknik 
Op 20 augustus vertrek om 14 u. op 
het dorpsplein van Westmeerbeek. 
Vandaar langs de Nete tot aan de 
brug van Hulshout De terugweg 

OCMW-
Wommelgem * 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
van Wommelgem. De be
trekking van sekretaris, met 
23 uur prestaties per week is 
te begeven. Der kandidatu
ren dienen vergezeld van 
de vereiste bewijsstukken, 
bi] aangetekend schrijven 
en uiterlijk op 17 augustus 
1984 toe te komen bij de 
heer voorzitter van het 
OCMW van en te 2220 
Wommelgem. 

Benoemingsvoorwaarden 
en verdere inlichtingen zijn 
te bekomen op het sekreta-
riaat, Kerkplaats 28, 2220 
Wommelgem, of telefo
nisch op het nummer 
03-353.04.58, elke werkdag 
van de week van 9 u. tot 12 u. 

wordt nog verder uitgezocht Onder
weg wordt tijd voorzien voor een 
gezellige piknik in open lucht Boter-
hammekens meebrengen dus. De 
weermaker werd reeds ingelicht zo
dat we zeker op aangepaste zonne
schijn mogen-rekenen. 

Mosselfeest (24.11) 
Het mosselfeest dat stilaan tot de 
traditie begint te behoren, zal dit jaar 
doorgaan in de turn/feestzaal van de 
gemeenteschool in de Strepestraat 
Zoals steeds vooraf inschrijvingen 
bij een van de bestuursleden 

Nieuwjaarsfuif 
Op 31 1284 van oud naar nieuw in 
de parochiezaal van Hulshout-Cen
trum i 
Prijs 800 fr per persoon. 
In deze prijs i's eten (koud buffet dat 
blijft staan tot alles op is) en dnnken 
inbegrepen Voor swingende muziek 
zorgen de inrichters eveneens en 
plezier maken we allemaal samen 
met Vlaamse vnenden ondereen 
Wel inschrijven vóór 151284 bij-
Leon Van Loo, Heibaan 46, 3160 
Hulshout (015/222540) en Lisette 
Janssens, Elsbroekstraat 10 te 3141 
Houtvenne (016/699672) 

21 juli-rommel 
te Antwerpen 
Naar reeds jaarlijks wederkerende 
gewoonte richt de Vlaamse Aktie en 
Kultuurgemeeschap een Rommel
markt in in het Oranjehuis, gelegen in 
de Hoogstraat 69 te Antwerpen. 
Er wordt géén toegangsgeld ge
vraagd, en de opbrengst zal dienen 
om de kulturele aktiviteiten te spijzen 
van de Vlaamse Aktie- en Kultuurge-
meenschap 
De Rommelmarkt zelf zal geopend 
zijn op zatedag 21 juli en wel van 
10 u 's morgens tot omstreeks 17 u. 
's avonds 

Stad Mechelen 
Conservatorium 

Volgende volstrekt tijdelijke betrekkingen zijn mogelijk te begeven 
bij de aanvang van het schooljaar 1984-1985: 
— leraar/lerares piano 
— leraar/lerares trompet 
— leraar/lerares fluit 
— leraar/lerares gitaar 
— leraar/lerares viool -l- altviool 
— leraar/lerares hobo 
— leraar/lerares contrabas 
— leraar/lerares notenleer. 
De kandidaten moeten houder zijn van het vereiste diploma 
vastgesteld bij het koninklijk besluit van 26 januari 1968, gewijzigd 
en aangevuld met het koninklijk besluit van 18 maart 1976. 
De kandidaturen dienen binnen de maand na het verschijnen van 
deze publikatie te worden gericht aan het kollege van burgemeester 
en schepenen, stadhuis, Mechelen. 
Deze betrekkingen worden vakant, gesteld ingevolge de maatrege
len tot beperking van de kumulatie. 
Kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen, doch worden 
afgewezen, kunnen zich wenden tot het Ministerie van Onderwijs, 
Bestuur van het Kunstonderwijs. 

(Adv. 108) 
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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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Jaak Gabriels vraagt 
onmiddellijke stopzetting 
voorbereiding A 24! 

O p 29 maart 1984 heeft Paul Akkermans, gemeenschapsminister 
voor Ruimtelijke Ordening, Landmrichting en Natuurbehoud de 
bouwvergunning geweigerd voor de verdere afwerking van de A 24 
in Limburg, en gaf hij opdracht tot het maken van een grondige ver-
keersstudie en kosten-batenanalyse. 

Tevens stelde hij een afbuiging 
van het trace voor naar de bestaan
de weg en zou er een samenspraak 
komen met de politiek verantwoor
delijke beleidsmensen in Limburg en 
de regio 

Toch blijkt dat de werken met 
werden stopgezet, dat de onteige
ningen voortgezet worden en dat 

andere voorbereidende werken vol
op aan de gang zijn 

Daarom vraagt kamerlid Gabriels 
de minister met aandrang dat alle 
werken onmiddellijk stopgezet wor
den en dat hij hem de resultaten 
meedeelt van 

— de verkeersstudie, 
— de kosten-batenanalyse, 

BRABANT 
Volgens Jef Houthuys 

St-Paulus bij het ACV? 
Verleden week liep naar jaarlijkse 

goede gewoonte te Opwijk de St -
Paulus-paardenprocessie Aan voor
aanstaande en gewezen Opwijkena
ren werd gevraagd iets stichtelijk te 
schrijven om de programmabrochu
re op te vrolijken ACV-voorzitter Jef 
Houthuys kroop in zijn beste pen en 
laat ons weten waarom hij „fier op en 
trouw aan St-Paulus en Opwijk" is 

„Paulus was zulk een vunge apos
tel, verdediger van Kristus en van het 
recht, dat ik overtuigd ben dat hij een 
van de allereerste kristen sindikalis-
ten was en dus vandaag strijdend mi
litant zou zijni Dat is een eerste 

Te koop 
• Verzamelcassette „Ballades" van 
Jef Eibers Met o a „Leopold II", 
„Ballade van de ratten", Verkrijg
baar door overschrijving van 350 fr 
-f 30 fr verzendingsonkosten op 
het brk 435-0259081-74, van het 
jubileumkomitee Jef Eibers 

reden om fier en trouw te zijn Paulus 
IS een trouwe getuige en een grote 
heilige Zijn voorbeeld en zijn hulp 
heb ik in deze beroerde tijd meer dan 
nodig Daarom probeer ik hem te 
volgen en bid ik om zijn bemiddeling 
bij de Heer Jezus" 

Dat weten we dan ook weer 
Misschien vergezelt de heilige de 
sindikalisten naar een volgend soci
aal overleg in de Wetstraat Te 
paa rd ' 

— de milieu-effektrapportering 
Verder vraagt ons kamerlid een 

afbuiging van het geplande trace 
naar de bestaande weg aangezien in 
geen geval een reusachtig klaver
blad, waar nadien nog eens nutteloze 
wegen naar toe getrokken worden, 
mag uitgebouwd worden 

Jaak Gabnels , Wij wensen dat de 
100 miljoen die men nu wil verkwis
ten aan deze nodeloze expressweg 
zal gebruikt worden om de bestaan
de wegen te verbeteren en om de 
noodzakelijke en veelvuldig gevraag
de fietspaden aan te leggen Wij 
hopen, mijnheer de gemeenschaps
minister, dat U uw uitspraak van 
29 maart 1984 zult blijven handhaven 
en dat U de nodige kontakten zult 
leggen met de beleidsverantwoorde
lijken in Limburg en de regio" Aldus 
burgemeester-kamerlid Gabnels die 
bewijst de A 24-zaak tot het einde 
toe opgeklaard te willen zieni 

LIMBURG 

Liever 
sportiever in Dilsen 

De VU-afdeling Dilsen nodigt uit 
op haar Gulden-Sporenvoetbaltor-
nooi Wisselbeker 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 wedstnjden gezellig sa
menzijn, prijsuitreiking en trekking 
tombola 

Voor verdere inlichtingen senator 
W Lowis, Breemstraat 17, 3650 Dil
sen, tel 565039, René Verheyen, 
Henrylaan 71, 3650 Dilsen, tel 
755876, Lieve Weetjens, Pastoor
straat 2, 3650 Dilsen, tel 756556, 
Paul Verstegen, Lemmenshoefstraat 
6, 3650 Dilsen, tel 755339 

VVVG-Arrondissement Leuven 
„Mensen in de 60'er jaren kenden 
,wind mee" 
In de 70'er jaren werd het „wind-stl" 
WIJ, in de 80'er jaren, hebben „wind 
tegen" en zelfs flinke storm in het 
vooruitzicht" 
Deze ironisch-kernachtige zinnetjes 
lezen we in het juninummer van het 
tweemaandelijks keung-opgestelde 
VVVG-blad Aarzelend begonnen, 
groeide het V V V G uit tot een met 
weg te denken bejaardenvereniging 
in het arrondissement Leuven met 8 
stevig-werkende afdelingen Geen 
enkele week gaat er voorbij zonder 
aktiviteit een boottocht Leuven-Me-
chelen Gulden Sporen vieren te 
Leuven, Wezembeek-Oppem en 
Brussel, Arthur Meulemansherden-

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
neubelen - Lusters - Geschenk&rtUtelen 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di., woe., 
Do., za,t. 
Zondac 1 

rij. van 13 tot It u. 30 
n 10 tot l*u. 30 
1 M tot ISu. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

king te Aarschot, Wimpelfeest te 
Haacht, een Witte-tocht doorheen 
de Ernest Claes' streek, zamelen de 
VVVG'ers boeken in voor de Vlaam
se Biblioteek in Argentinië en zingen 
dnestemming o l v Maunts Fawres 
Kortom, aan het V V V G kan je als ge
pensioneerde met voorbijgaan Daar
om is je lidmaatschap en medewer
king zeer welkom op het sekreta-
naat Fik Devijver, Swertmolenstraat 
17 te 3020 Herent (tel 016/22 49 86) 

Wll ly Kuijpers, kamerlid. 

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

• Maatsch assistente, 26 j , onge
huwd, 1 j ervanng, zoekt betrekking 
West- of Oost-VI Tel 056-51 2444 

• Kleuterleider, 24 j , 4 j ervanng. 
Zoekt betrekking Tel 056-51 2444 

• Wegens vertrek nr W - V I , 
woning t k , laag kad ink, tn - gr gar -
werkh - 1 3 a , krediet mog, bevr P 
Van Hulle, Notenlarendreef 22, 3091 
Berg-Kampenhout - tel 016-655744 

• Gezocht zelfstandig uitbater 
voor Vlaams cafe -i- VU-lokaal 
Nieuw ingericht in het centrum van 
Asse Te bevragen Lode Plas 

•02-4525234 

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

• Juffrouw 18 jaar, kwalifikatiege-
tuigschnft V S O kleding technisch 
niveau, zoekt werk, liefst in kledmg-
of textielsektor, omgeving Antwer
pen of Turnhout Kontakt Kamerlid 
Jo Belmans, 014-588535 of 
03-3143831, Hoogstraten 

• Dame, 49 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt Geen diploma, aan
vaardt alle werk Ref nr 0158 Be
langstellenden kunnen kontakt opne
men met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams Natio
naal Centrum, Ontvoenngsplein 1, 
2800 Mechelen, tel 015/209514 
Gelieve het ref nr te vermelden 

• 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 

^ 
lepel & vork... 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Te koop 
Een prachtig gelegen bouw
grond. 
Op 20 km van Antwerpen, 
25 km van Brussel (ElO op 
2 km), 3 km van Mechelen 
Deel van kasteelpark Am-
broos, Hofstade, Vijverlaan 
36 Langsheen Barebeek Rij
ke boomstand Innjpoort 

Afsluiting 
Groot 1400 m2 Breed aan 
de straat 17,50 m 

Inl A. Van Ussel, 015-613817 
(Adv. 103) 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-5440.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
W eve lgem 

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 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCOUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-675712 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 
(adv 23J 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Dortmunder Thier Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-228672 

Kon Astndlaan 85, KONTICH 
Tel 031-573032 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056-711536 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Hcidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Rest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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In memoriam e.h. Jozef De Brouwer 
De laatste maai dat ik hem zag, 

op 4 juni j.l. besefte ik dat pastoor 
De Brouwer aan het einde van zijn 
levenskrachten was. 

In opdracht van het 11 Julikomi-
tee Impe-Lede ging ik hem uitnodi
gen naar de jaarlijkse plechtigheid 
te Impe. 

De geplande huldiging van pas
toor De Brouwer Lg.v. de 25ste 
viering verleden jaar kon niet door
gaan, omdat hij toen op dat ogen
blik in Nederland verbleef. Met zijn 
instemming zouden wij dat nu tij
dens de 26ste uitgave doen. Zo 
hadden wij verleden jaar afgespro
ken. Hij vroeg om, vóór ons ge
sprek, eerst zijn brevier te mogen 
ten einde lezen. Hij had nooit een 
forse stem gehad, maar nu trof het 
toch dat die zo zwak en krachte
loos was geworden. Tijdens de mi
nuten van stilte die volgden had ik 
de gelegenheid deze brevierende 
priester vlak vóór mij gade te slaan. 

Het werd mij pijnlijk duidelijk, 
daarvoor moet ik het gesprek niet 
meer afwachten, dat ik de leden van 
het 11 Julikomitee geen goede me
dedeling zou kunnen doen. In de 
zetel tegenover mij zat een oude, 
vermoeide man en alhoewel uit ons 
korte gesprek achteraf bleek dat hij 
nog graag „als 't kon" naar dê  
IJzerbedevaart wou en ook de 
week nadien naar Impe, wist ik dat 
er geen sprake meer kon van zijn. 
Hij was totaal uitgeput en de minste 
inspanning kostte hem zichtbaar 
moeite. 

Het was dan ook geen verras
sing toen ik zaterdagavond het te
lefonisch bericht kreeg dat pastoor 
De Brouwer dezelfde dag, op 75-ja-
rige leeftijd, in de O.-L-Vrouwkli-
niek te Aalst overleden was. 

Weinige uren later moesten wij 
deze pijnlijke mededeling overma
ken aan de sterk ontroerde en met 
verslagenheid luisterende deelne
mers van de ll-julimis — zijn mis 
— te Impe. 

Heemkundige 
Pastoor De Brouwer was een 

ingoed mens en een uiterst voor

beeldige priester. Toen hij als pas
toor in Impe werd aangesteld, was 
de, onder zijn oude en zieke voor
ganger nogal verwaarloosde kerk, 
zijn eerste zorg. In amper een paar 
jaar was binnenin alles volledig 
gerenoveerd en maakte hij er „het 
schoonste kerkje van Vlaanderen 
van". Ook rond de kerk en op het 
dorpsplein werd na het verdwijnen 
van het oude kerkhof en met steun 
van vrijwillige helpers, heel wat 
gepresteerd. 

Pastoor De Brouwer was ook 
een hartstochtelijk heemkundige. 
De geestelijke vruchten van zijn 
speur- en denkwerk worden in 
boekvorm door talloze gezinnen 
bewaard. Hij was de geëerde mede
werker van o.a. de Heemkundige 
Kring van Lede. Van die gemeente 
werd hij omwille van zijn verdien
sten, ereburger. 

Ten. slotte was pastoor De Brou
wer een onwankelbaar en voorbeel
dig trouw flamingant Dat bezorgde 
hem in de naoorlogse periode heel 
wat last en het etiket „zwarte" raak
te hij nooit meer kwijt 

Hij deed daar trouwens niet de 
minste moeite voor en ik geloof dat 
hij zich veeleer vereerd voelde 
door die „titel" in het gezelschap te 
geraken van een pater Stracke, 
pater Calewaert, Cyriel Verschae-
ve. Dom Modest Van Assche e.a. 
Hij manifesteerde bij iedere gele
genheid zijn Vlaams-nationale 
volksverbondenheid. Hij was ge
lukkig telkenjare op het Zangfeest 
en de IJzerbedevaart zovele vrien
den te kunnen groeten. Hij was 
vooral fier om zijn in 1958 voor het 
eerst gehouden 11-julimis. Er was 
moed nodig om zoiets als priester 
aan te vangen. Het bisdom stuurde 
hem in de persoon van e.h. Rubens 
een (gelukkig bezadigd en verstan
dig) observator. Ondanks het ver
bod van het toenmalige gemeente
bestuur, dat elke vorm van manifes
tatie verbood, hield Toon Van Over-
straeten na de mis zijn toespraak. 
Hij was de eerste van een lange rij 
met namen als Schiltz, Jorissen, 
Babyion, Derinne, Brouns, Daels, 
Van Ooteghem, Coppieters, Van 
Steenkiste, Szondi, Weckx, Van 

Di|ck, Sweron, Grammens, Pro
voost Jef Van Overstraeten, Van 
de Moere. 

„Klein Diksmuide" 
Pastoor De Brouwer had een 

boontje voor de vrijwilligers van 
het Oostfront Zijn misdienaars wa
ren twee gewezen leden van het 
Vlaams Legioen. De vlag van het 
St-Maartensfonds werd, gedragen 
door wijlen dr. Gravez, door hem 
gewijd. Zijn mis groeide uit tot een, 
tot vandaag de dag, unieke viering 
en het onooglijk dorpje Impe werd 
in geheel Vlaanderen bekend als 
het „klein Diksmuide". Weinige ja
ren later kwam daar de intussen 
eveneens zeer bekende mis in sep
tember bij van de gewezen leden 
der D M / Z B . Pastoor De Brouwer 
had plaats genomen in de rij der no-
belen van de Vlaamse Beweging. 

Het pleit niet alleen voor het 
gezond verstand van de vier na 
hem gekomen pastoors dat ze, on
danks druk van bepaalde zijde, 
niets aan de vorm noch aan de 
inhoud van deze missen hebben 
willen wijzigen en het getuigt voor
al van eerbied en achting voor het 
werk van hun befaamde voorgan
ger. 

Niemand kan de omvang van het 
verdriet in het hart van diegenen 
peilen, die het geluk hadden deze 
onvergetelijke priester van nabij te 
hebben gekend. Ik voelde mij ver
eerd toen hij mij zijn vriend noemde 
aan zo'n vriendschap koestert men 
zich zijn leven lang. 

Hij zal blijven leven in onze her
inneringen en in die van de genera
ties na ons. 

Hij heeft waarlijk niet voor niets 
geleefd, hij ruste nu in vrede. 

Dolf Boterberg 

Bus naar de uitvaart 
Wie met de autobus wenst mee te 

gaan naar de begrafenisplechtigheid, 
scfinjft in bij Frans Meuleman, Lede-
zijdestraat 74 te 9310 Lede, telefoon 
053-777965 De begrafenisplechtig
heid vindt plaats in de St-Amandus-
kerk van Denderleeuw-Centrum, za
terdag 14 juli om 10 u 30 

OOST-VLAANDEREN 
JULI 
14 OUDENAARDE: Om 10 u 30 huwelijk van Paul Pieter De Ridder, 

bestuurslid VU-Oudenaarde, in het stadhuis te Leuven met 
Chnstiane Reyniers 

Guldensporenviering te Zele 

„Vlaanderen aan 
en over de schreve" 

Onder het tema „Vlaanderen aan 
en over de schreve" had zaterdag j l , 
onder grote belangstelling, de Gul-
densporenvienng te Zele plaats Na 
de eucharistievienng, die werd opge
luisterd door het Gregoriaans O-L -
Vrouwekoor van Abele-Watou en 
het koperkwintet o l v Patnck Car-
don had nadien de openluchtviering 
plaats 

De volksdansgroep Tijl Uilenspie
gel van Kortnjk bracht een zeer 
gevarieerd volksdans- en vendel
optreden Door de talnjke aanwezi
gen werden nadien enkele Vlaamse 
liederen ten gehore gebracht waar
na de Komense onderwijzer Noel De 
Cramer een aangnjpende gelegen
heidstoespraak hield De verdere sa
menzang werd beëindigd met de 
Vlaamse Leeuw Volkskunstgroep 
Haegedoorn uit Boeschepe, Frans-
Vlaanderen, besloot deze 11 juli-
viering 

Bericht aan 
de VUJO-
bestuursleden 

Het nationaal sekretariaat van de 
Volksuniejongeren zal tijdens de va
kantie permanent geopend blijven 
Wel zal tot 20 augustus de avond
dienst wegvallen Het sekretariaat is 
dus dagelijks open van 9 tot 17 uur 

Ter gelegenheid van deze plech
tigheid werd door Anton van Wilde-
rode een gelegenheidsgedicht ge
schreven 

Mijn land „over de schreve 
grensland, mijn vaderland, 
verloren, prijsgegeven, 
maar hevig nog in leven 
blijf mij voorgoed verwant 
Mijn land over de schreve 
schrijn van mijn oudste taal 
gesproken en geschreven, 
ik zal u nooit begeven 
zolang ik ademhaal' 

Dirk B. 

Huwelijk 
te Kruibeke 

Op zaterdag 30 juni 11 traden twee 
jonge sympatizanten in het huwelijk 
nl Chantal Foubert dochter van 
onze bestuursleden Rudy Foubert 
en Jenny Willems met Peter Foubert 
eveneens zoon van twee trouwe 
leden Het afdelingsbestuur van Krui
beke was voltallig tegenwoordig op 
de receptie Wij mochten er even
eens onze burgemeester. Antoine 
Denert, begroeten vergezeld van 
Raf Spinoy, voorzitter Politiek Kol
lege 

WIJ wensen nogmaals van harte 
veel geluk en voorspoed aan het 
jonge paari (jc) 

Elke dag tot 15 september 

Achtste Bachten de Kupe-zoektocht 
Ook dit jaar een aantrekkelijke 

route met uitsluitend landelijke we
gen van het ene kleine naar het 
andere al met grotere dorp Wulpen, 
Eggewaartskapelle, Lampernisse, 
Booitshoeke, Oudekapelle enz 
Kronkelend langs sloten en beken 
tussen wilgen, akkers en weilanden 
met hier en daar een boerderij die 
aan de horizon van ons eindeloos 
lijkend vlakke land effen de kop 
opsteekt Precies of de tijd hier is stil 
blijven staan Echt een verademing 
voor wie na een vol jaar aktiviteit 
voor een poosje de teugels neerlegt 

Het innchten van een zoektocht 
vraagt veel voorbereiding Reeds 
maanden vooraf is de 46 km lange 
route uitgestippeld en na afloop hier
van wist Maunce Boucquez ons te 
vertellen dat het bij de 8ste uitgave 
gaat over een route die ons uitslui
tend langs kleine landelijke wegen 
voert en in vergelijking met vorige ja
ren als het meest rustige parkoers 
kan beschouwd worden 

Aan de hand van te herkennen 
foto's langs de weg dienen een der
tigtal vragen beantwoord te worden 
Vragen die geen vallen of stnkken in
houden en waarvoor geen naslag
werken dienen gebruikt te worden 
Met een weinig doorzicht en wat 
nuchter verstand kunnen alle vragen 
beantwoord worden 

De zoektocht kan gereden wor
den met de fiets of met de auto tot 
15 september 1984 Deze „Bachten 
de Kupe" zoektocht wordt ingencht 
in samenwerking met de plaatselijke 
VTB-VAB-afdeling en met medewer

king van de ASLK en de toenstische 
diensten van Koksijde 

In afwijking tot vorige jaren kun
nen de deelnemingsformulieren u 
toegestuurd worden Dit na 
overschrijving van 300 fr + 30 fr 
portkosten op rekeningnummer 
001-1385166-82 onder „Inschrijving 
Zoektocht SDK", Fazantenpark
straat 31 te 8460 Koksijde Met 
vermelding „Autozoektocht '84" 

De inschnjvingsformulieren aan 
300 fr en 270 fr voor VTB-VAB-
leden kunnen verkregen worden in 
de ASLK-kantoren van Adinkerke, 
De Panne, Koksijde, Veurne, Oost-
duinkerke en Nieuwpoort, bij de soci-
aal-kulturele medewerkers van de 
Vlaamse Toenstenbond van Oost-
duinkerke en Koksijde, alsook in de 
vissersherberg „de Peerdevisscher 
Estaminet" gelegen aan het plein van 
het visserijmuseum in Oostduinker-
ke. waar de start van de zoektocht is 
voorzien 

Het eindpunt van de zoektocht 
brengt ons terug in de nabijheid van 
Oostduinkerke De antwoordformu
lieren dienen teruggestuurd aan 
adres van Maunce Boucquez, Kon-
terdijk 19, 8458 Oostduinkerke te 
Wulpen 

De pnjsuitreiking gaat als gewoon
te door in het casino van Koksijde 
Dit jaar op zaterdagavond 27 okto
ber '84 om 19 u 30 Er is een prachti
ge prijzentafel voorzien ter waarde 
van 150 000 fr aan prijzen, waar voor 
elke deelnemer een waardevolle 
pnjs zal te vinden zijn Deze pnjs zal 
zelf mogen gekozen worden in volg

orde van de bekomen plaats in de 
rangschikking volgens het aantal ver
diende punten 

De eerste prijzen zijn 1 fototoe
stel, 1 stereo-installatie, 1 herenfiets, 
1 damesfiets, meerdere kunstwer
ken, elektnsche apparatuur, kaas-
schotels, enz Dit is een greep uit de 
eerste twintig prijzen En voor de 
winnaar nog een herinneringsge
schenk van de gemeente Koksijde 
Ook de eerste Koksijdenaar zal met 
een hennnenngsgeschenk bedacht 
worden 

WEST-VLMNDEREN 
JULI 

15 WERVIK: Guldensporenvienng met Vic Anciaux en talrijke 
muzikale optredens om 18 u 30 in 't Kapittel, Ooievaarsstraat 

11 juli met Vic Anciaux te Wervik 

Op zondag 15 juli om 18 u 30 in 
zaal 't Kapittel in de Ooievaarsstraat 
te Wervik organizeert de Dosfelknng 
een Guldensporenfeest met als gast
spreker Vic Anciaux en hiernaast 
enkele muzikale optredens door o m 

Klerkske, de troubadour uit Frans-
Vlaanderen, het Werviks Gemengd 
Zangkoor o 1 v Guido De Cooman en 
het koperensemble Crescendo 

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

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

dan eerst EBES kontakteren 
dé energieleverancier in Vlaanderen 

Raadpleeg onze adviseurs-industrie 

AVitwerpen. ir. J. Vincent, Mechelsesteenweg 271, tel 03-28005 77 
Gent ir. M. Raskin, F Rooseveltlaan 1, tel 09^25 58 31 

Hasselt ir J De Greef, Herckenrodeslngel 4, tel 011-25 0931 EBES 
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In het spoor van Herman Delaunois 

Anita Brems: 

2.000 Vlaamse 
natuurgidsen op stap 

ANTWERPEN — Elke lente ontluikt weer die grote liefde voor de natuur. 
Tijdens de zomervakantie zorgt dan het massatoerisme weliswaar vooral voor 
een bestorming van het Noordzeestrand en grote volkstoeloop op honderden 
campings. Daarbij wordt op sommige plaatsen ook nog een ware „ravage" aan
gericht Evenwel, in toenemende mate groeit ook de kommer voor natuurexplo
ratie en natuurbescherming. Veel jeugdgroepen stappen af van „alleen maar 
zoo- en kinderboerderij'bezoeken" en storten zich „in de pure natuur". Ook so
ciale en kulturele organizaties organizeren meer Om meer boswandelingen en 
andere exploraties. Het is dan ook niet te verwonderen dat er momenteel zo'n 
2.000 geschoolde Vlaamse natuurgidsen bedrijvig zijn om de groene weg aan de 
gegadigden te tonen. 

minderd uitbreiding. De enige 
tegenwind die ook wij hebben is 
de ekonomisctie krisis. Veel 
mensen die aan onze kursussen 
zouden deelnemen kunnen, als 
werklozen of werkzoekenden, 
simpelweg niet de kleine prijs die 
wij vragen betalen. Maar dat is 
een klein organizatorisch pro
bleem waarvan de buitenwacht 
zich uiteraard niets hoeft aan te 
trekken. Wij dokteren formules 
uit om wie dan ook die geïnteres
seerd is in onze werking te laten 
deelnemen aan de natuurbe
scherming. " 

— En die natuurbescherming 
is een acuter noodzaak dan pak
weg vijf jaar geleden... 

Anita Brems: „Zonder de min
ste twijfel Maar onze taak en be
doeling is langs geen kanten 
akties tegen milieubezoedeling 
uit te lokken of aan te wakkeren. 

Als we dan een keer initiatie
ven steunen dan is het met 
zuiver educatieve begeleiding. 
Wij menen dat hier de beste 
krachten kunnen geput worden 
voor beveiliging van het leefmi
lieu. Niet alleen, maar hoe dan 
ook toch vooral jonge mensen 
die hernieuwde liefde voor de 
natuur en ons leefmilieu bijbren
gen." 

H ET centrum voor Natuur-
beschermingseducatie 
(een logge benaming 

voor simpelweg een zeer bezige 
werkgroep^ kent sinds 1966 een 
biezonder drukke aktiviteit, maar 
werd slechts in 79 erkend als in
stelling voor sociaal-kultureel 
vormingswerk. 

In al die tijd werd er prachtig 
werk gepresteerd, vooral bij de 
jongeren. Maar zeker niet alleen 
bij de jongeren. Waar de eerste 
exkursies met natuurgidsen een 
nogal krampachtige schoolse 
bedoening bleken, werd er vrij 
snel een aanlokkelijk programma 
uitgewerkt. He't aanbod is zeer 
veelzijdig. 

Zo is er deze week (van 9 tot 
14 juli) de natuur- en bosweek. 
Vanuit het centrum Bremberg in 
Haasrode worden de Brabantse 
bossen verkend. 

Van 20 tot 24 augustus is er 
een begeleide verkenning van 
het Zwin in Knokke-Heist. De
zelfde week is er bovendien een 
„vormings-uitstap" in de Kalmt-
houtse Heide. 

Het gaat duidelijk niet alleen 
om wandelingen in dit soort 
merkwaardige natuurgebieden, 
maar ook om bijhorende toelich
tingen die tijdens de meerdagen-
vakantiekursus worden ver
strekt. 

Wie komt, tijdens zijn vakan
tie, op de ernstige gedachte om 
een serieuze kursus te volgen, 
zij het dan nog met bijhorende 
natuurwandelingen...? 

Anita Brems: „Aanvankelijk 
waren de kursisten vooral men
sen die in het onderwijs staan, en 
dus enigszins meer vrije tijd heb
ben dan andere beroepsmen
sen. 

Ook bleek duidelijk de grote 
interesse van vooral jongeren 
Maar mettertijd hebben we ver
heugend mogen vaststellen dat 
zelfs voor een korte opleiding als 
natuurgids er belangstelling is in 
alle beroepsklassen en de jonge 
leeftijd evenmin nog een belang
rijke faktor is. 

Het zal natuurlijk te maken 
hebben met de toenemende mi
lieuvervuiling en milieu-ont
vreemding die onze gemeen
schap in toenemende mate blijft 
treffen. We moeten toegeven 

dat er misschien nog te weinig 
interesse is in arbeiderskringen 
voor onze werking. Het meest 
komen „de mensen uit de mid
dengroepen". Allicht speelt de 
werkorganizatie van de arbei
ders hierbij mee... 

Ook is het zo dat onze organi-
zatie gekozen heeft voor natuur
educatie. Het beter leren kennen 
van onze natuur We geven dus 
geen onderdak aan mensen die 
alleen uit zijn op aktie. Tenzij ze 
uiteraard mogelijke akties beter 
willen voorbereiden door een 
vooraf beter leren kennen van 
de natuurelementen die hen be
roeren. 

In die zin zijn we wél militant-
aktief We hebben immers mi-
lieu-akties begeleid, gesteund of 
gekoördineerd: bij voorbeeld de 
contestatie rond het Antwerpse 
Peerdsbos, de A 24-affaire, de 
Progilaktie enzomeer..." 

Herwonnen liefde 
Reeds in 1965 werd op initia

tief van enkele oud-leden van de 
Belgische Jeugdbond voor Na
tuurstudie te Antwerpen een 
„werkgroep voor natuurbe-
schermings-educatie" opgericht, 
die in samenwerking met het 
Nederlandse Instituut voor Na
tuurbeschermingseducatie en
kele studiedagen organizeerde. 
Ongeveer op hetzelfde moment 
nam ook de toenmalige volksho
geschool „De Blankaart" initiatie
ven. 

Vanaf 1969 werd het Vlaams 
Centrum voor Natuurbescher
ming autonoom en effektief 
werkzaam. Sinds méér dan vijf
tien jaar worden er kursussen 
voor natuurgidsen ingericht: an
dere milieukursussen, „werk
kampen" voor jongeren, studie
dagen, een internationale trai-
ningskursus, colloquia... 

Vooral werd mettertijd een 
gedegen sekretariaatswerking 
uitgebouwd. Vandaag in de Om-
meganckstraat nr. 20, achter de 
Antwerpse Zoo. 

Vraag is natuurlijk wat al die 
akties uiteindelijk opleveren. 

Anita Brems: „ We zijn nog niet 
gekomen op het niveau van an
dere landen inzake natuurbe-

Ook van de natuur kan er slechts genoten worden als er behoorlijke 
zorg voor gedragen wordt (foto Zafar) 

scherming. Maar het bewustzijn 
dat we „er iets moeten gaan aan 
doen" is met de jaren onbetwist
baar toegenomen. 

Tweeduizend natuurgidsen in 
Vlaanderen die erg bedrijvig zijn 
is nieJ: niks. Omdat er zoveel 
medewerkers zijn is er zelfs met
tertijd een provinciale organiza-
tie gegroeid. De waaier van vor-
mingskursussen neemt onver-

Lichtvoetig 
In feite is het stille veldwerk 

dat gedurende jaren werd ge
presteerd door voortrekkers 
van Vlaamse milieuverenigingen 
bijlange niets minder waard dan 
het dure kabinetswerk van 
staatssekretarissen voor leefmi
lieu. 

Die hebben ook hun verdien

ste bewezen. Soms ook in nega
tieve zin overigens, met twijfel
achtige bulldozerpolitiek. Maar 
het is vooral duidelijk onder stu
wende kracht van zoveel milieu-
akties van zoveel privé-initiatie-
ven dat schoorvoetend een be
gin werd gemaakt met de verwe
zenlijking van een milieubescher-
mend beleid. Nog immer met 
grote haken en ogen overigens. 

Eén van de grote Vlaamse 
pioniers op het gebied van mi
lieuzorg was ongetwijfeld Her
man Delaunois die vorige zomer 
overleed. Hij stond trouwens 
mee aan de wieg van het Vlaam
se Centrum voor Natuurbe
schermingseducatie, en heeft 
ook een grote rol gespeeld in de 
Bond voor Beter Leefmilieu. 

Als er vandaag nagenoeg 
2.0000 Vlaamse natuurgidsen in
staan voor enkele duizenden na
tuurexploraties en kursussen 
per jaar dan is het onder meer 
dank zij de merkwaardige in
spanningen van zo'n voortrek
ken 

Onverminderd wordt nog de 
grootste aandacht besteed aan 
het verruimen van de milieu
interesse in onderwijskringen; 
zowel bij leerkrachten als bij de 
jongeren. Daartoe werd onder 
meer een uitgebreide batterij 
tentoonstellingen en een uitleen-
dienst voor dia's op het getouw 
gezet 

Zeer positief is specifiek voor 
de werking van het CVN dat als 
eerste princiep vooropgesteld 
wordt dat de natuur moet „ver
toond" worden, maar dat men 
haar moet leren ontdekken. 

Anita Brems: „Het leren zien 
van de samenhang in de natuur 
is belangrijker dan het louter 
kennen van feiten. Het waarne
men is belangrijker dan het al
leen maar opdoen van schoolse 
kennis. 

Bij dit opvoedingsproces, 
waar waarneming, ervaring en 
beleving een fundamentele rol 
toebedeeld krijgen, moet de 
grootste aandacht gaan naar het 
verwerven van inzicht in de rela
tie tussen milieu en leven, en 
tussen alle levensnormen onder
ling." 

Dit is een soort beleidsverkla
ring die tot op heden nog geen-
een leefmilieuminister in zijn 
mond heeft genomen. 

Overigens ook een zwaar
wichtige balast die de natuurgid
sen en hun volgelingen in Vlaan-
derens wegen meesleuren. 

Hoewel, wie ooit zo'n begelei
de exploratie heeft meegemaakt, 
weet best dat het uiteindelijk om 
een lichtvoetige verkenningstrip 
gaat waarbij de deelnemers via 
de natuurkennis alvast zichzelf 
een aangenamer milieubesef en 
levensfilozofie bijbrengen. 

Veel verloren waarden die de 
Vlaamse landelijke gemeen
schap destijds nog bezat dienen 
(jammer genoeg) vandaag op
nieuw verworven te worden via 
kursussen en volkshogescholen. 

. (hds) 

Wie interesse heeft voor de wer
king van het Vlaams Centrum voor 
Natuurbeschermingseducatie kan 
terecht op het sekretariaat, Omme-
ganckstraat 20, Antwerpen 2018. 
Tel. 03-231.84.81. 
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