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NIaams Nationaa kVeekblad 

„België is slecht geplaatst om Zaïre lessen 
te leren in wat u noemt de mensenrechten..." 

(Maarschalk Moboetoe tijdens zijn persfionferentie te Brussel, 14 fuU 1984) 

De schuldfaktuur 
Woensdag ondertekende minister van financiën Willy De 

Clercq met een consortium van internationale banken een 
kontrakt voor de uitgifte van een zogeheten „eeuwigdurende 
lening". Ten bedrage van 17 miljard frank. Daarmee blijft de 
Belgische regering een kwalijke traditie getrouw die erin 
bestaat tijdens de zomervakantie, terwijl het parlement op non-
aktief werd gezet, miljardentransakties door te voeren. 

Afgezien daarvan is er vooral de vaststelling dat de nieuwe 
miljardenlening meteen opgeslokt wordt voor de terugbetaling 
van eerder aangegane jumboleningen. Lenen om schulden af 
te betalen. En dan nog slechts om een fraktie van de schuld 
terug te betalen. 

Inzake begrotingstechniek valt, bij deze „eeuwigdurende" 
lening, voor-al op dat de afbetaling van een groot pakket schul
den naar vele jaren later verschoven wordt. Bij de opmaak van 
de rijksmiddelenbegroting wordt dan slechts oogverblindend 
rekening gehouden met de jaarlijkse betaling van de rentelas
ten. De uiteindelijke schuldenkater is voor later... 

Het is een beproefde taktiek van de jongste regeringen die 
vooral de stempel van Martens dragen. Het uitgeven van geld 
buiten de opgestelde (en dikwijls nog niet goedgekeurde) 
begrotingen is dé grote oorzaak van verrassende toename van 
de staatsschuld. 

Nu heet het bijvoorbeeld dat „plots" 91 miljard bijkomende 
rentelasten opduiken, zodat volgend jaar alleen al voor de be
taling van de intrestkosten 463 miljard zal dienen neergeteld te 
worden. 

Die toename van de rentelasten met „plots" een kwart is in 
aanzienlijke mate toe te schrijven aan de gedebugetteerde uit
gaven op rekening van Ekonomische Zaken. Het gaat om de 
financiering van de zogenaamde vijf nationale sektoren en 
dan in overgrote mate voor de uitvoering van de staalplannen. 

Voor de redding van Cockerill-Sambrel 
Keer op keer werden miljarden-enveloppes aan de Waalse 

staal-slokop toegereikt. Allemaal ook met telkens geleend 
geld. Waarvan nu de intrestrekening (en dus zelfs nog niet de 
afbetalingsfaktuur) aangeboden wordt. Aan alle belastingbe
talers in dit land. 

Nu begint het wrakhout van de chantagepolitiek boven te 
drijven. Momenteel heeft de Belgische staat een globale schul
denlast van 4.000 miljard frank. Dit jaar zal daar bovenop in 
één klap 500 miljard bijkomen. 

Het heet nu, op een moment dat de rijksbegroting voor vol
gend jaar wordt opgemaakt, dat er een onverwachte „tegenval
lende ontwikkeling" is opgedoken; namelijk de toename van de 
rijksschuld in juni met meer dan 90 miljard frank. 

Meteen wordt het, in de helft van het jaar, nu reeds duidelijk 
dat voor het gezondmaken van de nationale portefeuille alle 
zware inleveringen een maat voor niets blijken te zijn. 

De schuldrekening blijft in astronomische versnelling stij
gen. Wat wordt ingeleverd volstaat zelfs niet om de intrestlast 
voor de uitgaven buiten de begrotingen te vergoeden. 

Desondanks meent de regering alweer redenen te vinden om 
stilletjes te juichen. Bijvoorbeeld dat de toename van het aantal 
werklozen aan het afnemen is. Het zou dus een sukses moeten 
heten dat volgens de jongste projektie van het Planbureau tot 
1988 er „amper" 144.000 werklozen zouden bijkomen... 

Waar Vlaanderen tot voor kort, tot in '78, nog een batig saldo 
mocht presteren, blijkt uit de recente studie van de Gewestelij
ke Ekonomische Raad voor Vlaanderen dat de Vlaamse ge
meenschap nu in toenemende mate mee de Belgische dieperik 
wordt ingesleurd. 

De verantwoordelijken voor de desastreuze sociaal-ekono-
mische gang van zaken zijn diegenen die weigeren klare 
rekeningen op te maken; die almaar trachten de Vlaamse 
staatsvorming op de lange baan te schuiven, ja zelfs boycotten. 
Zowel in de centrale als in de Vlaamse regering. (hds) 

Foto van de week 

Vorige week woensdag vierde de Vlaamse Gemeenschap op officiële wijze haar nationale feestdag Voor 
de vijfde keer ging n.a.v. 11 juli ook op de Brusselse Grote Markt een massaspektakel door Dit feest werd 
bijgewoond door verschillende duizenden Vlamingen uit Brussel en uit de rest van Vlaanderen. Onder hen 

bevonden zich vele VU-parlementsleden. (foto: studio Dann) 

VU-EVA in Regenboogfraktie 
Precies één maand na de Euroverkiezingen kon

digde Jaak Vandemeulebroucke aan dat de Volks
unie en de Sardische EVA-partner besloten hadden 
zich aan te sluiten bij de nieuw opgerichte „Regen
boogfraktie" in het Europese Parlement 

D EZE fraktie is in feite een 
rekonstruktie van 

„onze" vroegere techni
sche koördinatiefraktie, die als 
doel had onafhankelijke parle
mentsleden te groeperen om 
hen zodoende toe te laten hun 
mandaat uit te oefenen met de
zelfde rechten als een parle
mentslid uit een traditionele frak
tie. Hoofdprinciep was toen de 
absolute garantie voor de totale 
politieke onafhankelijkheid van 
elk lid En dat is nu ook zo: de 
Europese Vrije Alliantie vormt er 
een onafhankelijke subgroep, 
naast de Groenen en naast de 
Deense Volksbeweging Ver
schil is dat de Italiaanse Radika-
len nu geweigerd werden, omwil
le van hun onkollegiale en turbu
lente gedrag en dat we nu met 
20 parlementsleden uit 5 landen 
zijn, in plaats van 12 parlements
leden uit 5 landen. 

Jaak Vandemeulebroucke 
was nochtans een andere weg 
opgegaan, een weg die iedereen 
onbegaanbaar vond de poging 
om een groep te vormen met „Fi-
anna Fail", de Ierse nationalisti

sche partij die bij de Gaullisten 
was aangesloten. Hij vloog op 
twee weken tijd drie keer naar 
Dublin, ging met elk van de acht 
verkozenen praten, werd ont
vangen doo.r partijleider en oud-
premier C. Haughey, sprak met 
ondervoorzitter en oud-minister 
van buitenlandse zaken Lenihan. 
Kortom, mets werd onverlet ge
laten om de leren aan te zetten 
de bijna historische daad te stel
len een fraktie van nationalisten 
in het Europees Parlement op te 
richten. Dat ze uiteindelijk beslis
ten met met ons scheep te gaan, 
ligt allicht vooral aan het feit dat 
ze zich met zo slecht voelden bij 
de Gaullisten, een met onbelang
rijke partij (zelfs mogelijk rege
ringspartner in 1986 in Frankrijk) 
en waarbij altijd steun kon ver
wacht worden voor de land
bouwpolitiek (66 % van de Euro
begroting). 

De meerderheid van hun Eu
roparlementsleden was en is 
met zijn hart bij ons, maar durfde 
de stap niet zetten We zullen 
echter, meer dan tevoren, Fianna 
Fail betrekken bij onze aktivitei-

ten en hen de Volksunie leren 
kennen. Opdat wij er ooit zou
den in slagen de nodige krach
ten te verzamelen om een begin 
te maken van het „Europa der 
volkeren". 

W I J hebben vijf jaar ervaring in 
een technische koördinatiefrak
tie, er bijeen zittend met vogels 
van alle pluimage. Vijf jaar lang 
hebben we met deze formule 
onze totale politieke onafhanke
lijkheid behouden, hebben we 
met dezelfde parlementaire wa
pens als de traditionelen kunnen 
vechten Het resultaat is niet 
onaardig geweest: de Volksunie 
werd in het Parlement erkend als 
een degelijke, hardwerkende 
partij. 

In de volgende legislatuur zal 
de EVA ook als zodanig van zich 
laten horen. Ze zal er lid zijn van 
de kommissies ontwikkelingssa
menwerking, jeugd en kuituur, 
regionale politiek en industriële 
vernieuwing en vervoer, sociale 
zaken en werkgelegenheid, 
energie en wetenschappelijk on
derzoek en politieke zaken Vol
gende week IS er de plenaire 
zitting in Straatsburg Dan zal 
Willy Kuijpers zijn laatste band 
met het Belgisch parlement ver
broken hebben, en stapt hij met 
een hoedanook versterkte EVA 
de Europese politieke arena bin
nen 

Herman Verheirstraeten, 
sekretarls VU-EVA-fraktie 



NIET UIT 
DE WEG GAAN 

Over het tema „gastarbeiders" 
werd reeds ten overvloede geschre
ven en gediskuteerd, maar toch wil ik 
ook eens mijn gedacht daarover 
zeggen of liever schrijven. 

Vanuit kristelijk-humane visie is 
het ontrukken van onassimileerbare 
mensen aan hun natuurlijk midden, 
om ze hier te (mis)bruiken voor het 
opknappen van meestal vuil of onge
zond werk, misdadig. Aldus is „gast
arbeid" volgens mij een ander woord 
voor „moderne slavenhandel". 

imn 
Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wii. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt m een lezersbrief. 
IS met noodzakeli|k de onze 

De redaktie 

Noordafrikanen, Turken, Indiërs 
enz... opnemen in onze gemeen
schap is onverantwoord en wraak-
roepend, want zij worden hier 
ontworteld, gedenationalizeerd en 
losgerukt uit de gemeenschap waar-' 
mee ze met alle vezels van hun 
wezen zijn "verhwnden. 

Daarom is het onze plicht om deze 
mensen op een menselijke en takt-
volle wijze naar hun eigen land te re
patriëren in de etnische gemeen
schap waarin zij van natuur uit ook 
thuis horen. 

Dit terugsturen van gastarbeiders 
is geen terugdraaien van de klok, 
want gastarbeiders zijn „tijdelijke 
gasten" en in deze krisistijd met ons 
half miljoen werklozen hebben wij 
geen buitenlandse arbeidskrachten 
meer nodig. Ook moeten wij ons 
gaan realizeren dat de blijvende aan
wezigheid van zoveel vreemdelingen 
voor onze eigen volksgemeenschap 
een gevaar voor de toekomst bete
kent... 

Hoelang zal het duren vooraleer 
wij verdrongen worden door deze 
sterk aangroeiende groep? Kijk 
maar eens in en rond Brussel. 

Met een van de laagste geboor-
tencijfers van Europa, zijn we dan 
ook flink op weg om kollektief zelf
moord te plegen,... daarom mogen wij 
dit probleem niet steeds uit de weg 
gaan door ons ogen ervoor dicht te 

doen of de kop in 't zand te steken 
zoals dat nu nog altijd gebeurt . 

G.V., Melle 

NOG NIET VERSLETEN 

In het artikel Jeugdalbum in Wij 
van 12 juli l.l. lees ik met vreugde dat 
Nelly Maes in, haar „Franse nonnen"-
school veel Vlaamseleeuwspeldjes 
heeft versleten. 

Als wij onze mandatarissen op TV 
of op een andere bijeenkomst zien 
zou je denken dat alle Vlaamse
leeuwspeldjes en VU-speldjes ver
sleten zijn. Niets is minder waar, bij 
de afdeling Ingelmunster zijn er nog 
steeds „nieuwe" te koop! 

Wanneer zullen onze verkozenen 
het voorbeeld volgen van de basis, 
wij zijn fier Vlaming en lid van de 
Volksunie te zijn en daarom dragen 
wi j .de noan ie ' „versleten" speldjes. 

a^jÉjÖtJft,. .QP-,.(naelmunster 

K VERVANGEN? 

Ik was traditiegetrouw aanwezig 
op de 57ste IJzerbedevaart en voel
de me er weer gelukkig Vlaming te 
Zijn. 

Heb me 's avonds geërgerd aan 
de miserabele verslaggeving op TV 
en het feit dat een buitenstaander 

niet mag weten, dat de bedevaart 
steeds begint met het opdragen van 
een heilige mis. Heb die mooie uren 
van zondag terug mogen beleven 
dank zij de prachtige uitzending 
(door derden O de avond van 10 juli! 
Ik ben echter zwaar ontgoocheld 
omdat ook de VU in Diksmuide geen 
priesters en geen heilige mis heeft 
gezien. 

Zou het dan toch waar zijn dat de 
leuze der frontsoldaten AVV-VVK 
één letter te veel bevat? Door wat 
zou men die letter K wel kunnen 
vervangen? 

J.H., Mortsel 

VNJ HOUZEE! 

„Ma, ik verveel me!", dat maakt je 
zoon of dochter u regelmatig duide
lijk. Maar ja, u zit aan de vaat, wat kan 
je in hemelsnaam doen? Voor deze 
vraag heb ik een eenvoudig ant
woord. Laat ze eens naar het VNJ 
komen. In je buurt zal wellicht een lo
kaal of heem zijn. Het Vlaams Natio
naal Jeugdverbond is vooral Vlaams-
gezind. Elke zondag, als het kan, 
komt elke schaar bijeen. Dat noemen 
wij „dienst". In het VNJ wordt uw 
kind gevormd en leert het zelfstandig 
zijn. Deze jeugdgroep wil de Vlaam
se jeugd opvoeden tot volksbewus-
te Vlamingen, die weten wat ze 
willen, en dit besef ook radikaal bele
ven. Maar wil je wat meer informatie 
vernemen? Wandel tijdens het werk
jaar ( = schooljaar) op een zondag, 
eens langs een heem en doe een 
babbeltje met de leiding. Anders 
schrijf of telefoneer je naar J. van 
Haerenbergh, Te Boelaerlei 156 te 
2200 Borgerhout tel. 03-35.57.89. 

P.D'h., Hove 

DE EERSTE KEER ~ 

Dertien jaar geleden passeerden 
wij de Nederlands-Belgische grens 
om in België te gaan wonen. Eén van 
de eerste vragen die je dan als kind 
stelt is, wie je vrienden worden in je 
nieuwe omgeving. De tweede vraag 
is hoe deze vrienden zijn in allerlei 
dingen. De eerste vraag werd direkt 
beantwoord, dat waren de Vlamin
gen De tweede vraag werd nooit 
geheel beantwoord omdat ik mis
schien nooit een echte Vlaming zal 
worden. 

Om dan toch de werkelijke Vla
ming eens beter te leren kennen had 
ik me ingeschreven voor de IJzerbe-

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

Opstel en èamenstelling: 
het komitee van redakteurs 
CH 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 „WU', Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel 
(Tel 02-2194930). 
Jaarabonnemente 8Ü0 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. 

devaart in Diksmuide. Als je dan de 
mensenmassa ziet met die steeds 
weer terugkerende kleuren geel en 
zwart dan gaat er een rilling door je 
heen of je wilt of niet maar iedereen 
is daar dan met het zelfde doel 
gekomen namelijk voor hun Vlaan
deren. Het is niet zo maar een „kod
dig" volkje die Vlamingen, het is een 
volk dat altijd is onderdrukt Maar 
wat weten wij Nederlanders er 
eigenlijk maar weinig van af! 

Deze dag heb ik vele nieuwe 
dingen van en over de Vlamingen 
geleerd en alleen al uit medelijden 
voor dit volk ben ik zeer zeker van 
plan nog eens naar Diksmuide te 
gaan, maar dan niet om de Vlaming 
te leren kennen maar om de Vlamin
gen te helpen met een betere toe
komst 

R.H.B., Maasmechelen 

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

LASAT - Tel. 521.14.40 
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Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

DortmunderThier Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel.: 016-22.86.72. 

Kon. Astridlaan 85, KONTICH 
Tel.: 03-457.30.32. 

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

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

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
TeL 091-67.57.12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel; 0£2-42;32.46 

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

De familiezaak met traditie. 
(adv. 23J 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min . van Heizelpark. 
Hotel met goede smaak, s tandingkamers, alle komfor t . 
Heidebaan 98, 1850 Gr imbergen. Tel. 02-252.02.40. 
Rest. zondag gesloten - Hotel open. 
Ti jdens de week, suggest ies van de chef -I- spi jskaart. 
Open alle dagen - maal t i jdchecks. 

Banketbakkerij 

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

Dr. Van De Perrelel 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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Brenien 

Vorige week bracht VU-ge-
meenschapsminister Hugo 
Schiltz een officieel bezoek aan 
de „Freie Hansestadt Bramen". 
Hij ging hierbij in op een uitnodi
ging van zijn kollege Moritz Tha-
be, burgemeester en senator 
voor financiën van de vrije Han
zestad Bremen, één van de Duit
se „Lander". 

Minister Schiltz en diens kolle-
ga vergeleken tijdens twee 
werkvergaderingen de in Vlaan
deren en Bremen gangbare bud
gettaire en financiële technieken. 
Tijdens een lezing voor de Bre-
mense Kamer voor Koophandel 
en Industrie handelde minister 
Schiltz vooral over de noodzake-

ganizaties, heeft deze kristelijk-
liberale regering het niet aange
durfd één kritische opmerking te 
laten horen over de praktijken 
van het verwerpelijke Moboe-
toe-regime. Integendeel. 

Martens, samen met het Hof 
en de Belgische ondernemers
wereld, wrong zich in alle moge
lijke bochten om deze verdruk
ker ter wille te zijn. En op een 
perskonferentie na afloop maak
te Moboetoe gewoonweg mis
bruik van de „Belgische" gastvrij
heid. Maar ook toen reageerde 
geen enkele minister. 

De regering kan weer viktorie 
kraaien. Het aantal werklozen 
nam deze dagen opnieuw met 
één eenheid af. De genaamde 
Eric Van Rompuy, ex-Europarle-
mentslid, heeft weer werk. 

Deze gewezen CVP-jonge-
renvoorzitter werd op 17 juni 
niet meer verkozen tot lid van 

Het zou me verbazen dat je 
de wijk van de Goede Bijstand 
kent in Brussel. Een relatief 
kleine buurt in het centrum van 
onze hoofdstad, weggedoken 
links van de grote laan die van 
de Beurs naar het Zuidstation 
loopt Met een staart reikt ze 
tot aan de achterkant van het 
stadhuis. Enge straatjes. Goed 
gevuld met oude, vaak half-
verkrotte huizen. Een eerder 
arme buurt met doodbrave, 
simpele, erg eenzame mensen. 
Midden erin pronkt de 
prachtige barok-kerk van O.-L-
Vrouw-van-de-Goede Bijstand. 
Reeds vele jaren is dit een 
Vlaamse parochie. De 
vroegere pastoor was een 
Westvlaming: Pater Leo. Ik 
denk dat hij met de 
spreekwoordelijke koppigheid 
van zijn afkomst, er spontaan 
gezorgd heeft voor het Vlaams 
karakter van het kerkelijk 
leven. Zonder speciale 
opdracht Zonder plan. 
Gewoonweg, als 
vanzelfsprekend. 
Hij was niet alleen een 
zielenherder. Hij was tevens 
diep maatschappelijk bewogen. 
Zo ontstond rondom hem een 
sfeer met een 

aantrekkingskracht op heel de 
buurt Vóór een paar jaar is hij 
plots doodgevallen. We viraren 
hem kwi j t Ik vreesde toen dat 
zijn jonge opvolger de leegte 
niet zou vullen. Maar weldra 

bleek mijn vrees ongegrond. 
Jos Vereist is geen Pater Leo. 
Hij probeert hem ook niet na 
te doen. Hij blijtt zichzelf. Ik 
ben hem er dankbaar voor, 
want hij bezit eenzelfde 
bezieling. Nog steeds draait 
deze wijk op volle toeren, 
soms krakend en hortend op 
vierkante wielen. Maar het 
blijven Vlaamse wielen. Het 
buurtwerk van Manu is 
eenvoudig, zonder grote 
teorieën, zonder jargon dat de 
mensen niet raakt We konden 
er een experiment opzetten 
dat een vooriofjer is van de 
eerstelijnszorg waarover nu 
veel gedebatteerd wordt 
En er is een aardig bloeiende 
jeugdbeweging! Mijn jongste 
zoon is er lid van en met 
fierheid zie ik er mijn jongste 
dochter als leidster floreren. 

Die jeugdgroep koos dit jaar 
als kampplaats Voeren. Een 
welbewuste keuze. Van 
Brussel naar de Voerstreek! 
Vorige zondag was het 
bezoekdag. Enkele tientallen 
Brusselse ouders, familieleden 
en vrienden waren te gast op 
de kampweide. Een vijftal 
tenten en een barak. Erboven 
wapperde de Vlaamse Leeuw. 

Ik wou dat gans Vlaanderen 
die namiddag had kunnen 
meemaken. Niet omdat de 
organizatie zo sterk was of het 
onthaal zo rijkelijk opgesmukt 

Niet omdat er zo hard 
geschreeuwd werd over 
Vlaanderen. Niet omdat ze ons 
met gebalde vuisten 
meevoerden in een 
overwinningsroes. Neen, 
integendeel! Veeleer omdat al 
die Vlaams-Brusselse kinderen 
zo'n intens geluk uitstraalden, 
ondanks de schamelheid en de 
povere mkJdelen, ondanks de 
regen met pijpestelen. Geen 
enkele vrees voor Happart met 
zijn franskiljonse bende. Geen 
enkele schijn van verkrampte 
woede. 

Met hun jeugdige blijheid 
geven deze jongens en 
meisjes uit Brussel aan al de 
oude, in de strijd vergrijsde 
rakkers uit Vlaanderen een 
diepe les. Zonder subsidies, 
zonder geroep en veel gebazel 
spuiten zij elkaar een Vlaams 
bewustzijn in. Kneden zij elkaar 
tot volwaardige, dienstbare 
leden van ons volk. Tevens 
bewijzen zij open en duidelijk 
zichbaar, met de Vlaamse 
leeuw in de top en een 
onberekende zelfzekerheid, dat 
de Voerstreek een 
wondermooie brok is van ons 
dierbaar Vlaanderen. 

lijke samenwerking tussen de 
overheid en de partikuliere sek-
tor om het hoofd te bieden aan 
de krisis. 

Het slotbanket werd bijge
woond door talrijke vooraan
staanden uit Bremen evenals 
door de Belgische konsul-gene
raal te Hamburg en de ere-kon-
sul van België te Bremen. 

Dit bezoek van Hugo Schiltz is 
een voortzetting van zijn aktieve 
politiek tv.v. de internationale 
identiteitsbevestiging van Vlaan
deren. In het verieden bracht 
minister Schiltz reeds werkbe
zoeken aan Catalonië en aan de 
Tsjechische republiek. 

Ongestraft 

"«et I 

I 
Vic ANCIAUX 

„Maarschalk" Moboetoe is 
een tevreden man. Tijdens zijn 
bezoek aan België heeft hij wer
kelijk alles ge- en verkregen wat 
hij wou. Hij werd ontvangen met 
alle mogelijke eer en mocht na
dien straffeloos de hele Belgi
sche regering belachelijk maken. 

De Zaïrese diktator ontving 
andermaal een fikse lening, hij 
sleepte enkele voordelige kon-
trakten in de wacht en slaagde 
erin dat er over de flagrante 
schending van de elementairste 
mensenrechten in zijn land niet 
eens gesproken werd. Ondanks 
de oproep van tientallen vereni
gingen, ondanks de oprechte 
bede van verschillende missie-
kongregaties, ondanks de on
loochenbare feiten aangebracht 
door diverse mensenrechten-or-

het Europees Parlement en 
daags nadien solliciteerde hij, 
voor de camera's van de BRT, 
naar een nieuwe job. Zijn goede, 
trouwe leermeester, minister van 
Buitenlandse Betrekkingen Leo 
Tindemans heeft nu (in een bui 
van menslievendheid) een post
je vrijgemaakt voor Van Rom
puy. Vanaf vandaag mag hij aan 
het werk op zijn kabinet Uiter
aard niet als klerk-typist maar als 
verantwoordelijke voor de „bin
nenlandse zaken" bij de „buiten
landse betrekkingen". Dit zal dan 
vermoedelijk ook de kontakten 
inhouden met de gemeen
schapsregeringen die, zeer te
gen de goesting van Tindemans, 
hoe langer hoe meer buitenland
se initiatieven ontwikkelen. Mis
schien moet Van Rompuy zich 
straks ook bezighouden met de 

Hij heeft 
terug werk 

politieke vluchtelingen in ons 
land die de relaties met bevrien
de naties „verstoren". Zoals ge
vluchte Basken en Zaïrezen... 

Wat hij ook zal doen, feit is dat 
er weinig werklozen zijn die op 
die manier en zo vlug aan een 
(rijkbetaalde) job geraken. Bo-
;vendien neemt zijn aanstelling 
niet weg dat hij „in de running" 
blijft voor een Belgische P-plaat 
of misschien zelfs het voorzitter
schap van de CVP. 

Eruit gezet 

De Voerense bendeleider
burgemeester blijft zich negatief 
in het nieuws werken. Sinds zijn 
verkiezing tot Europees parie-
mentslid gedraagt hij zich zo 
mogelijk nóg arroganter dan 
voorheen. 

Enkele weken terug moest 
Kamervoorzitter Defraigne deze 
gevaariijke blaaskaak terecht 
wijzen omdat hij beweerd had te 
willen zetelen in de kamerkom

missie voor binnenlandse zaken. 
Defraigne stelde toen dat het 
Pariement geen huis is waar de 
eerste de beste zomaar kan bin-
nenlofjen. 

Blijkbaar hierdoor gewaar
schuwd heeft Happart het deze 
week dan eens in de Senaat 
geprobeerd. Zonder slag of 
stoot slaagde hij erirr door t e 
dringen tot in één van de salons 
van de Hoge Vergadering. Daar 
werd hij echter spoedig herkend 
en eruit gezet Het wordt tijd dat 
men dit frankofone heethoofd 
eens eindelijk op zijn plaats zet 
Bovendien doet dit voorval vra
gen rijzen over de „waterdicht
heid" van de toegang tot hét 
Pariementsgebouw. Alle elektro
nische en andere kontrole-syste-
men ten' spijt! 

Happart 

in Senaat 

Iets minder 

SP-fraktieleider Louis Tob
back houdt ervan een nummer
tje op te voeren tijdens een 
periode waarin het politiek door
gaans windstil is. Deze week 
heeft hij de CVP-PW-regering 
frontaal aangepakt over de ra-
ketten-fXJlitiek. Hij reageerde 
hiermee op een uitspraak van 
premier Martens die gesteld had 
dat een partij, die geen raketten 
wil installeren, zk;h uitsluit van 
regeringsdeelname. 

Het is inderdaad biezonder 
ergeriijk dat de huidige regering 
beslist heeft dat de vooriserei-
ding tot dë plaatsing-van kemra-
ketten in ons land voortduurt en 
dat zij dit als voorwaarde stelt 
voor volgende regeringskoali-
ties. De „belofte" dat men een ini
tiatief zal ontwikkelen teneinde 
tot een ontspanning tussen Oost 
en West te komen, klinkt tegen 
deze achtergrond potsierlijk. 

De regering Martens heeft 
evenwel gelijk wanneer zij Tob
back terechtwijst en hem herin
nert aan een aantal zaken. Met 
name zijn eigen partij heeft toen 
zij nog regenngsverantwoorde-
lijkheid droeg, het NAVO-dub-
belbesluit mee goedgekeurd. Dit 
impliceerde om. dat de voorbe
reidingen tot plaatsing zouden 
doorgaan, zolang er geen ontwa-
fjeningsakkoord bereikt werd. In 
alle overige Europese landen 
waar de socialisten wél in de 
regering zetelen, stemmen zij 
trouwens in met de plaatsing. 
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Wt 
Miljarden-
kontrakt... 

Volgend jaar moet het „RTT-
kontrakt van de eeuw" worden 
afgesloten. Dit kontrakt ten belo-
pe van ruim 50 miljard frank, 
betreft de verdere uitbreiding 
van de zg. „digitale kommunika-
tie-techniek" door de RTT. Tot 
voor kort was deze toekomstge-
nchte industrie een Vlaamse 
aangelegenheid. Nu dreigt hier-
rond een bikkelharde commu
nautaire strijd los te barsten. ' 

In „WIJ" van 19 april brachten 
•wij hierover reeds uitvoerig ver
slag. Wij publiceerden toen een 
geheime nota bestemd voor het 
PSC-hoofdkomitee en opge
maakt door minister van weten
schapsbeleid Maystadt (PSC). 
Hierin pleitte deze nationale mi
nister voor een aktieve strategie 
„au profit de la Wallonië et de 
Bruxelles". In zijn duivels opzet 
wordt hij trouwens ten volle ge
steund door de PS-oppositie; 
PS-gemeenschapsminister De-
housse ontwierp toen een heus 
aktieplan om de twee Vlaamse 
bedrijven, die op dit vlak wereld
faam bezitten, een hak te zetten. 

Beide Waalse bewindslieden be
seffen overigens maar al te goed 
dat „wie de technologie van tele
fooncentrales bezit op slag de 
technologie bezit die nodig is 
voor stelling te nemen m.b.t an
dere toekomstgenchte mark
ten", (citaat Maystadt). 

Het communautaire hek was 
dus van de dam en het laatste 
greintje ekonomische logika 
dreigt in België straks te worden 
weggespoeld. 

...van de RTT 
Deze week raakte immers be

kend dat het Waalse ACEC een 
akkoord heeft ondertekend met 
de Zweedse groep Ericsson, 
waardoor dit Waalse bedrijf de li
centie én de technologie voor 
digitale telefooncentrales ver
krijgt. Dit betekent dat de huidige 
leveranciers van de RTT (uitslui
tend Vlaamse bedrijven) het zul
len moeten opnemen tegen 
ACEOEricsson. De Vlaamse te-
lekommunikatlefirma's dreigen 
aldus in de verdrukking te gera
ken doordat de Walen (met hun 
ministers op kop) liever in zee 
gaan met buitenlandse onderne
mingen dan met Vlaamse. Een 

In het voorjaar bracht de Spaanse premier Gonzales een officieel bezoek aan België. Hij voerde toen meer
dere gesprekken met zijn ambtgenoot, „onze" eerste minister Wilfried Martens. Eén van Gonzales' eisen 
werd pas vorig weekeinde ingewilligd. De beide Basken die in Vlaanderen opgesloten zaten werden tóch 
uitgeleverd aan Spanje. Bij deze „ transaktie" rijzen nogal wat vragen... Lees ook hieronder „ Werden Basken 
gebruikt?" 

pracht-illustratie van Belgische 
waanzin: gedreven door plat-
elektorale belangen wordt de 

kom[fetitiviteit van ekspansieve 
Vlaamse ondernemingen onder
mijnd. 

Werden Basken 
7 gebruikt 1 

Tijdens de kabinetsraad van vorige week vrijdag 
werd — heimelijk — beslist de twee Spaanse 
Basken, die sinds november '83 in ons land opgeslo
ten zaten, toch uit te leveren aan Spanje. Bij deze 
plotse „schenking" zijn heel wat kanttekeningen 
mogelijk. 

Boze tongen beweren zelfs dat deze gevangenen 
als pasmunt misbruikt werden in een makabere 
handelstransaktie. Al zal men hierover nooit zeker
heid kunnen krijgen... 

Op 2 november '83 werden 
langsheen de E-1 O-auto
weg drie jonge Basken 

aangehouden. In hun wagen be
vond zich munitie. De twee man
nen bekenden ltd te zijn van de 
Baskische verzetsbeweging 
ETA. Uiteraard werden zij gevan
gen gezet Zij verschenen her
haaldelijk voor de Antwerpse 
rechtbank, maar ondertussen 
liep ook een verzoek tot uitleve
ring aan Spanje binnen. 

Reeds in december vorig jaar 
riep „Anai Artea" — het Vlaams-
Baskisch solidariteitskomitee — 
op voor verblijfsrecht ten voor
dele van deze opgeslotenen. 
Deze organizatie beijvert zich, uit 
oprecht humanitaire overwegin
gen, sinds jaren voor asiel ten 
gunste van Baskische vluchtelin
gen. Evenwel zonder zich ak
koord te verklaren met de ge
welddadige akties van de Baski
sche afscheidingsbeweging. Het 
staat immers onweerlegbaar 
vast dat er in Spaans-Basken-
land nog steeds op grote schaal 
gefolterd word t Zowel de on
partijdige mensenrechtenorgani-
zatie ,>\mnesty International", 
evenals talrijke andere getuigen. 

verklaren onomwonden dat de 
middeleeuwse martelpraktijken 
voortduren in de politiekommis-
sariaten van Spaans-Basken-
land. Onlangs werd dit nog be
vestigd door de gematigde presi
dent van de Baskische gewest
regering en ook de plaatselijke 
pers loochent dit niet 

De beweegredenen van ,Anai 
Artea", evenals van enkele sym-
patizerende VU-parlementsle-
den, zijn volkomen terecht; een 
beschaafd land (zoals Belgiè 
zichzelf noemt) levert niemand 
uit — zelfs niet de grootste 
krimineel — aan een staat waar 
mishandeling als systeem be
staat 

Om 1 uur 's nachts 
In maart van dit jaar bracht de 

Spaanse (socialistische) premier 
Gonzales een bezoek aan ons 
land. Tijdens zijn gesprekken 
met de Belgische overheid eiste 
hij dat deze twee opgesloten 
Basken aan Spanje zouden wor
den uitgeleverd. Hierop werd 
toen, althans niet openbaar, inge
gaan. Maar tijdens het voorbije 
(vakantie-)weekeinde is „het" 

dan toch gebeurd. Joseba Gon
zales Arteche en Josu Ormaza 
Lopez werden in de nacht van 
vrijdag op zaterdag van hun brits 
gehaald en, begeleid door een 
ware troepenmacht naar de 
luchthaven gebracht Vanwaar 
ze met een militair vliegtuig rich
ting Madrid werden gevlogen. 
Niemand, zelfs hun advokaat 
niet werd hiervan op de hoogte 
gebracht De gevangenisdirek-
teur werd om 1 uur uit zijn bed 
gebeld... 

Het is de eerste keer dat 
zoiets gebeurt In het verleden 
heeft België nooit gevangenen 
uitgeleverd. Vroeger geen 
„OAS"-militanten en, recentelij-
ker, ook geen IRA-strijders. Nu 
doet „onze" Belgische regering 
dit toch„.l? Er wordt geschermd 
met beloften en lidmaatschap
pen en akkoorden. Alsof dit ga
ranties zouden zijn. Zo wordt 
geargumenteerd dat Spanje 
toch lid is van de „Raad van 
Europa", en bijgevolg een demo-
kratisch rechtsbestel garan
deert Ook Turkije is lid van die 
Raad. Maar wie durft staande 
houden dat op vandaag alles „in 
orde" is met de mensenrechteR 
in dit land? Of nog: de Sovjet
unie ondertekende de Helsinki-
akkoorden, maar iedereen weet 
dat de Sovjetleiders de elemen
tairste menselijke waardigheid 
aan hun laarzen lappen. Of hoe 
betrekkelijk verdragen en hand
tekeningen zijn. 

Natuurlijk is het zo dat mede 
door de grote (pers-)deining die 
aan dit dossier werd gegeven, 
de Spaanse politie zich nu wel 
zal hoeden uitgerekend deze be
schuldigden aan te raken. Al
thans niet in het begin van hun 
gevangenisstraf. Het VU-partij-
bestuur mandateerde overigens 
mr. Ckjveliers om deze zaak van 
nabij te blijven volgen. 

Het blijft echter hoogst „ver
rassend" dat België nu, plots en 
tégen alle gewoontes in, toch 
breekt met een jarenlange asiel
traditie. Zouden er dan toch an
dere beweegredenen bestaan? 

„Obstakels" 
opruimen? 

Zoals bekend wil Spianje bin
nenkort toetreden tot de Euro
pese Gemeenschap. Dit is inte
ressant én voor Spanje én voor 
de EG-landen zelf. In Spanje ligt 
ongetwijfeld een hele markt 
open voor tal van, bijvoorbeeld, 
Belgische produkten. Zo weet 
elke doordeweekse toerist dat 
het Iberisch schiereiland heus 
nog wel enkele industriële verbe
teringen en vernieuwingen kan 
gebruiken, alvorens op gelijke 
snelheid met de overige lid-sta-
ten te komen. 

Eén van de „zaken" die bv. 
dringend een modemizerings-
beurt behoeven, betreft het be
staande spoorwegnet en de tui
gen die nodig zijn om het spoor
verkeer vlotter te laten verlopen. 
Er bestaan, zoals bekend, in ons 
land enkele uitstekende fabrie
ken die wereldvermaardheid be
zitten m.b.t het produceren van 
treintjes. Uit telefonische kontak
ten die wij met in Spanje verblij
vende waarnemers hadden, 
blijkt de bewering, datdeze uitle
vering ook de opruiming van een 
belangrijk „obstakel" in de we
derzijdse ekonomische betrek
kingen inhoudt niet zo idioot.. 

Ook de Franse regering 
schijnt plots bereid te zijn om 
allerlei „storende" en „ergernis
wekkende" elementen in de 
Frans-Spaanse verhoudingen uit 
de weg te ruimen. Zo zullen de 
Fransen werk maken van de 
strijd tegen de Spaanse Basken 
die in Frans-Baskenland verblij
ven Allemaal toevallig, of inte
gendeel heel goed berekend? 
Wie zal het zeggen? 

Wij vernemen nog dat VU-
senator Walter Luyten vandaag, 
donderdag, de minister zal inter-
pelleren over deze uitlevering. 
Hierover brengen wij volgende 
week verslag. 

(pvdd) 

Vorig jaar voorspelden wij dat 
het verspelen van de toen voor 
de Vlamingen unieke onderhan
delingspositie (herinner de staal-
financieringsbesprekingen) tot 
een Waals offensief zou leiden. 
Thans zijn we zover. En het valt 
héél erg te betwijfelen dat de 
Vlaamse leden van de centrale 
regering zich eindelijk eens 
schrap zullen zetten. Zij deden 
dit in het recente verleden alles
zins niet voor de Limburgse 
steenkoolcentrale; enige tijd te
rug waren er de F-16's en vorige 
week was daar nog het jeep-
dossier... Telkens lieten ze betij
en wanneer Vlaamse onderne
mingen in de kou werden gezet! 

Oneerlijk 
Reeds op 7 juli verspreidde 

CVP-voorzitter Frank Swaelen 
zijn „11 -juli-boodschap". Hierin 
riep hij op om spoedig tot een 
breed overleg tussen alle Vlaam
se partijen te komen. Zoals be
kend reageerde de VU hierop 
positief, evenwel niet zonder te 
herinneren aan de vele vroege
re, soortgelijke oproepen van 
VU-voorzitter Anciaux en aan de 
talrijke Vlaamse nederlagen in 
het voorbije jaar. 

In het hoofdartikel van „ZEG", 
het veertiendaags blad van de 
CVP wordt de VU-houding aan
gepakt. „De vu raakt blijkbaar 
niet los uit haar rol van „alleen 
maar oppositie-partij". Daarvoor 
zijn er nogal wat bewijzen aan te 
voeren. Op geen enkel moment 
in de recente geschiedenis, 
heeft de VU ook maar gepoogd 
om mee te werken, initiatieven te 
steunen waardoor Vlaanderen 
binnen de Belgische werkelijk
heid rijker, sterker zou worden, 
onafhankelijker het eigen lot in 
handen zou kunnen nemen". 

Nu mag men, in politieke jour
nalistiek, een eigen nuance toe
voegen aan een nieuwsfeit 
Maar bovenstaand citaat is een 
flagrante en vulgaire leugen. Dit 
lijkt op Sovjetrussische indoktri-
natie-technieken. Precies omwil
le van de platvloersheid van der
gelijke „journalistiek" lijkt het ons 
ook overbodig hierop te reage
ren. 

Zelfs de grootste nulliteit weet 
dat uitgerekend de CVP in de 
jongste maanden elke poging tot 
verdere regionalizering heeft 
vernietigd. 
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Er is weer goed ministerieel zomernieuws 

De grote afname 
van de toename 

Eureka! Er is weer goed nieuws onder de zon. De hemel klaart op. De donkere 
krisiswolken verdwijnen aan de kim. Het gaat ons weer beter voor de wind. Zo 
luiden immers de gretig-verspreide konjunktuurberichten van zegslieden van de 
Belgische regering. Minister Dehaene juicht met zijn prognose dat dit jaar de be
groting voor sociale zekerheid in evenwicht zou afsluiten, en volgend jaar zelfs 
een overschot zou beginnen boeken. Dat laatste misschien door toepassing van 
andermaal extra-inleveringen op de kap van de minstgegoeden, zoals minister 
Maystadt voorstaat..? 

Ook zijn er de in regeringskringen op applaus onthaalde prognoses van het 
Planbureau dat onder meer een opflakkering van de ekonomische groei voor
spelt De aangroei van de miljarden-staatsschuld zou verminderen... 

Nee, er is hoegenaamd geen 
reden tot juichen. Hoewel, en 
vooral: de ekonomische groei 
lijkt stilaan bemoedigend op 
gang gebracht te worden._ door 
de uitvoer. En dit is overwegend 
een zaak van de Vlaamse eko-
nomie. 

Waarmee we meteen op een 
grote kommunautaire wier bot
sen. 

Drie rekeningen 
En die heeft de Gewestelijke 

Ekonomische Raad voor Vlaan
deren (GERV) zopas hardnekkig 
aangeboord. Want wie is er nu 
verantwoordelijk voor die gigan
tische schulden van de Belgi
sche rijksstaat? 

In 78, zo werd bij herhaling en 
door diverse begrotingsexperts 
becijferd, boekte de Vlaamse 
gemeenschap op de zogeheten 
lofjende rekening nog een batig 
saldo. 

Z IE hoe krachtig het herstel
beleid wel gevoerd wordt 
en wat voor schone 

vruchten er nu stilaan geplukt 
worden... Het is hier niet de 
plaats en het moment om een 
budgettaire tegen-expertise te 
brengen. 

Alleen toch even herinneren 
aan het feit dat bijvoorbeeld 
reeds vorig jaar met brio werd 
aangekondigd dat de sociale ze
kerheid uit de rode cijfers ging 
sukkelen, terwijl na afsluiting van 
de rekening een tekort van haast 
20 miljard met geen zwierige 
kunstgrepen kon weggemoffeld 
worden. 

Hetzelfde geldt trouwens 
voor zoveel andere ministeriële 
huishoudrekeningen. In veel ge
vallen is de onfatsoenlijke prak
tijk van uitgaven buiten het 
goedgekeurde (of vooropgestel
de) budget hiervoor verantwoor
delijk. 

480 miljard intrest 
Hoe dan ook, er zijn enkele 

lichtpunten. Onmiskenbaar. 
Maar reden tot (zelfs ook maar 
stilletjes) juichen is er — on
danks de zware offers die door 
de bevolking gebracht worden 
— hoegenaamd nog niet 

Vooral de intrestlasten op de 
4.000 miljard staatsschuld blij
ven, zelfs in toenemende mate, 
verpletterend doorwegen op 
onze ekonomie en onze koop
kracht Volgend jaar zullen we 
480 miljard gedwongen moeten 
afdokken voor simp>elweg de 
vergoeding van de intrestlasten 
op de globale rijksschuld. Hetzij 
92 miljard méér dan dit jaar, of 
een toename van de onproduk-
tieve lasten met nagenoeg een 
kwart.. 

Nog een ander zogeheten 
„positief feit" is dat de toename 
van de werkloosheid tegen 1988 
„amper" 140.000 werkzoeken
den zou treffen, tegenover de 
eerder gevreesde stijging van 
algemene werkloosheid met 
200.000. Alweer dus een afname 
van de toename. 

De prognoses vermelden ver
der bijvoorbeeld ook nog een 
blijvende inzinking in de sektor 
van de huizenbouw, gedurende 
de komende vier jaren. Dit is een 
belangwekkende indikator voor 
het verwachte aanhoudend 
koopkrachtverlies van de gezin
nen. 

Op Hertoginnedal werd woensdag voor de zoveelste keer een België—Holland match gehouden betref
fende de waterverdragen Nu al jarenlang weigeren de Nederlanders in te gaan op enkele Vlaamse ver
zuchtingen, om de scheepvaarttrafiek in Antwerpen en ook op het kanaal Gent-Temeuzen te modemizeren 
en verbeteren. Onder meer inzake de dringend nodige verdiepingsbaggerwerken op de Schelde. Eerder 
was onder meer de rechttrekking van de Scheldebocht bij Bath gevraagd. Maar de NedeHanders blijven 
dwarsliggen omdat van Belgische zijde niet werd ingegaan op hun eisen inzake de kwaliteit van het 
Maaswater. Het is een zoveelste Waalse communautaire voetangel die bij dit dossier blijft opduiken: de 
Waalse ministers wilden tot nog toe er niet mee instemmen dat de Vlaamse gemeenschap op zeevaartge-
b/ed hoge scores zou blijven boeken. Nu minister Olivier de Belgische deelname in de bouw van de Franse 
Chooz-kemcentrale heeft kunnen doordrukken wordt verwacht dat hij soepeler zou staan tegenover de 
Nederlandse eisen inzake het Maaswater, zodat er misschien toch ooit Waterverdragen zouden kunnen af

gesloten worden... ? (foto: Antw. haven) 

Door toedoen van het gemis 
aan een eigen sociaal-ekono-
misch beheer werd Vlaanderen 
zienderogen mee de schulden-
dieperik ingesleurd. Het resultaat 
was twee jaar geleden dat de 
Vlaamse ekonomie voor nage
noeg één derde verantwoorde
lijk moest tekenen voor het te
kort op de lop)ende begroting. 

Desondanks en verheugend 
in mineurtoon: in '81 was het 
„Vlaamse tekort" nóg groter. 
Evenwel, op het slechtste pres
tatiemoment van de Vlaamse ge
meenschap bleef nog twee der
de van de verliesrekening op 
naam van de Waalse en Brussel
se gemeenschap staan...! In 78 
was Wallonië nog verantwoor
delijk voor nagenoeg het totaal 
van de vermeerdering van de 
staatsschuld. 

In relatieve cijfers presteert 
Wallonië de jongste tijd „beter" 
door het simpele feit dat Brussel 
in toenemende mate rode miljar-
dencijfers boekt Van 37 miljard 
meeruitgaven dan inkomsten in 
'80 tot 90 miljard in '81. Een 
prognose van de GERV levert 
voor Brussel een mincijfer op 
van liefst 90,1 miljard frank. 

Het Waalse schuldenaandeel 
vermindert dus enigszins in pro
centen, maar blijft in effektieve 
miljardencijfers aanzienlijk aan
zwellen. 

Zonder hefbomen 
De slotsom van de budgettai

re miserierekening is overduide
lijk: ook al tekent de Vlaamse 
gemeenschap mede verant
woordelijk voor het toenemen 
van de schuldenlast van het Rijk 
(?) (om het simpele politieke feit 
dat de ekonomische hefbomen 
nog niet in eigen handen moch
ten genomen worden), dan is het 
uiteindelijk middels voldoende 
rapporten aangetoond dat de 
grootste schuldenaars (en nog in 
toenemende mate) de Waalse 
en Brusselse regeringen zijn. 

De kompensatiepolitiek heeft 
de staatsfinanciën doen ontspo
ren, met de desastreuze krisis-
gevolgen vandien. Dat fabeltje, 
dat het allemaal de fout is van de 
oliesjeiks of van de Internationa
le ekonomische spraakmakers, 
is reeds lang kompleet ongeloof
waardig geworden. 

En desondanks volhardt de 
Belgische regering in de nefaste 
struisvogelpolitiek die gedik-
teerd wordt door Gol en May
stadt (hds) 

Overheidsmanagement gezocht 
De algemene direkteur van het Vast Wervingsse-

kretariaat, De Wilde, heeft zopas in zijn jaarverslag 
ter attentie van de regering een zeer kritisch rapport 
geschreven over de tijdelijke tewerkstelling en de 
algemene tewerkstellingspolitiek. Het betreft vooral 
de inspanningen die de overheid al dan niet opbrengt 
om met zoveel mogelijk vaste werkingskrachten het 
overheidsapparaat behoorlijker te laten draaien. 

H ET rapport bevat uitein
delijk een aantal zeer 
negatieve bedenkingen 

inzake behandeling van de taal-
eksamens. Na meer dan 20 jaar 
werd er hieromtrent nog geen 
enkele aanpassing doorgevoerd. 

Bovenop is er ook nog de 

vaststelling, na onderzoek, dat 
slechts een pietluttige fraktie van 
de kandidaten voor een over-
heidsbetrekking dat soort job 
vermeldt omwille van de „waar
digheid van het beroep". Eén op 
de vijf durft amper gewag te 
maken van belangstelling voor 

de job om de kandidatuur-stel
ling te verantwoorden. 

Werkzekerheid en kansen op 
bevorderingsmogelijkheden zijn 
de grote voltreffers. 

Maar, totdaar aan toe. 
Het blijkt nu overduidelijk dat 

het systeem van tewerkgestelde 
werklozen niet alleen weinig per-
spektief biedt aan de betrokke
nen zelf, maar dat mettertijd hier
door vooral de werkkansen van 
in eksamens geselekteerde kan
didaten enorm worden verkleind. 

Terwijl er eind vorig jaar bij de 
openbare diensten meer dan 
5.000 tewerkgestelde werklozen 
genoteerd werden, waren er in 
de wervingsreserve 13.280 ek-
samenlaureaten. Die dus hun be

kwaamheid voor een jury tjewe-
zen hebben, de moeite namen 
aan een eksamen deel te nemen, 
en zelfs met eventuele politieke 
voorspraak (de Belgische kwalij
ke ziekte) uiteindelijk een benoe
ming voor hun beoogde funktie 
verdienen. Maar nee, hun moge
lijke job wordt bezet door „tijde-
lijken" die hoedanook via het 
rollend patroon geen waarborg 
kunnen bieden voor een behoor
lijke kontinuileit in de werking 
van de overheidsdiensten. 

En premier Martens inmiddels 
maar op belerende seminarie
lezingen jammeren over het ge
brek aan overheidsmanagement 

Tussen beleidswoorden en 
daden... 
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Oswald Van Ooteghem: 

„De senaat is geen 
ÏFotokopieermachine!'' 

Paleis der Natie, donderdag 12 juli 1984. Een drukte en een geroezemoes van 
jewelste. Opeenvolgende schorsingen van de zitting. Verbolgen verkozenen. Et
telijke telefoongesprekken met moeder de vrouw over de vakantieplannen. 

En dat in de anders zo plechtstatige en rustige senaat 
Het gebeuren liet zich al snel raden. Onder impuls van de VU-fraktie en vooral 

dan Oswald Van Ooteghem wa^de oppositie erin geslaagd de bespreking van 
de herstelwet schaakmat te zetten. Met als gevolg dat de senatoriële 
vakantieplannen met een week moesten uitgesteld worden. En daar scheen de 
meerderheid zwaarder'aan'te tillen dan aan een goede wetgeving. De liberale 
mevrouw Herman-Michielsen had zelfs het lef dit op het spreekgestoelte te 
bevestigen! 

VORIGE week zetten we 
reeds de kritieken van 
de VU-fraktie op een rij

tje. De herstelwet brengt hele
maal geen sanering van 's lands 
financiën en doet afbreuk aan de 
staatshervorming van 1980. 

Er IS echter meer. Oswald Van 
Ooteghem had een zondagvoor
middag uitgetrokken om de wet 
eens na te pluizen op fouten, 
vergissingen en tegenspraak. 
Zijn oogst was verbijsterend. De 
Nederlandse en de Franse tekst 
verschillen op sommige plaatsen 
fundamenteel. En vermits beide 
teksten rechtsgeldig zijn, moet 
ofwel de Nederlandse ofwel de 
Franse versie worden gewijzigd 
en aangepast In die zin diende 
de Gentse VU-senator samen 
met zijn kollega's pen aantal 
amendementen in.' " ' " 

kwam de voorzitter bezweren, 
de senaat niet tot een „fotoko
pieermachine" te degraderen. 

Besloten werd dan om een be
roep te doen op het reglement 
en een advies in te winnen van 
de Raad van State over de inge
diende amendementen. De nodi
ge handtekeningen werden ver
zameld en de voorzitter kon niet 
anders dan verwijzen naar de 
Raad. Meteen betekende dit dat 

de senaat een week later — 
vandaag donderdag — opnieuw 
zou moeten samenkomen. Weg 
de vakantieplannen... 

De meerderheid was razend. 
De CVP-fraktie sprak van een 
„povere en oneigenlijke metode 
van oppositie-voeren". Zelfs pre
mier Martens meende zijn duit in 
het zakje te moeten doen met de 
bewering dat het om een ob-
struktiemaneuver zou gaan. 

Obstruktie? 
Aan Bob Maes vroegen we 

om een reaktle op deze toch 
zware aantijgingen. 

Op de eerste plaats herinner
de de VU-senator aan de funda
mentele kritieken van zijn fraktie 
op de herstelwet: geen sanering 
en een her-unitarizering. Welnu, 
het is vanuit het standpunt van 
de opfxjsitie volkomen logisch 
en gewettigd om, met alle be
schikbare legale en reglementai
re middelen, de stemming van 
deze wet te beletten. 

Bovendien wees hij er op, dat 
het eigenlijk in de bedoeling van 
de regering lag om de herstelwet 
ongewijzigd door de senaat te 
sluizen. Er mocht aan geen letter 
noch komma geraakt worden. 

De kamer was immers reeds 
met vakantie. Volgens Bob 
Maes is dergelijke ingesteldheid 
een aanfluiting van het tweeka
merstelsel en van de herwaarde-

Slordig 
herstel 

Die kwamen donderdagavond 
ter sprake. De meerderheidsle-
den waren er niet over te spre
ken. Maar voorzitter Leemans 
kon er niet onder uit, te bevesti
gen „dat de kamer slordige tek
sten overgemaakt had". En ver
der: „Ook de ministeriële kabi
netten besteden wel eens te 
weinig zorg aan wetteksten". 

Deze uitval oogstte alom ap
plaus, maar de konsekwenties 
weigerde de meerderheid te 
trekken. De VU-amendementen 
werden weggewuifd als zijnde 
slechts „materiele verbeterin
gen", die inhoudelijk de wet on
geschonden laten. Aldus wilde 
men de stemming beletten 

Dat nam de VU-fraktie niet 
Een bitsige Van Ooteghem 

Reeds jaren is men in de schoot van de senaat zelf druk doende over de hervorming van de „Hoge 
Vergadering". In een eerste verslag van de bevoegde kommissie onder leiding van VU-fraktievoorzitter 
Frans Van der Eist, lezen we onder meer dat „de fraktieleiders eenparig van oordeel zijn dat het wetge
vende werk zo belangrijk is dat het onderzoek van wetsontwerpen door twee verschillende kamers 
alleen maar voordeel kan opleveren". Blijkbaar geldt die geloofsbelijdenis voor de dames en heren fraktie-
voorzitters van de meerderheid niet tijdens de vakantieperiode! (foto Peustjens) 

Senator Van Ooteghem kreeg 
meer dan gelijk van de senaats

voorzitter! 

ring van het parlementair werk. 
Waarom dan de senaat niet in
eens degraderen tot een stem
apparaat? Kommissievergade
ringen en openbare debatten 
worden dan immers totaal over
bodig, of op z'n zachtst uitge
drukt een échte komedie. 

Ondanks dat negativisme van 
de regering heeft de oppositie bij 
de bespreking van de herstelwet 
steeds blijk gegeven van goede 
wil. De kommissievergaderingen 
werden bijvooriaeeld reeds ge
start vóór de eindstemming In de 
kamer had plaatsgevonden. 

Zelfs wanneer de meerderheid 
niet in aantal was — en dat 
gebeurde meer dan eens — 
werden de werkzaamheden ver
der gezet En dan nog niet gunde 
men het de oppositie om te 
stemmen over een paar kleine 
amendementen en aldus te wij
zen op de vele fouten van de 
herstelwet Die weigering ging 
zelfs zover, dat in de kommissie 
„Infrastruktuur" belet werd een 
amendement te stemmen dat 
een cijferfout korrigeerde. De 
Raad van State had nochtans 
reeds eerder op die fout gewe
zen en wat meer is, de regering 
had in de kamer reeds een iden
tiek amendement ingediend. 
Toch staat de fout nog in het se-
naatsdokument maar nu mag er 
niet meer aan getornd worden. 
Begrijpe wie begrijpen kan! 

Van Ooteghem vond dan een 
paar tientallen gelijkaardige en 
ernstiger vergissingen. Wanneer 
dan bleek dat de meerderheid 
toch het been stijf hield en elke 
amendering kelderde, welnu dan 
is het zonder meer het recht van 
de oppositie om hierover de 
Raad van State te raadplegen. 

Hoe spijtig ook voor de ingekor
te vakantie van mevrouw Her-
man-Michielsen. De herwaarde
ring van het parlement is blijk
baar een ideaal dat slechts tien 
maanden per jaar moet gekoes
terd worden.. 
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SENAAT 
Guldensporen-
slag 
onder de gordel 

Dat de zittingstijd van de se
naat uitloopt, heeft alleszins het 
voordeel dat een aantal netelige 
dossiers kunnen opgevolgd wor
den. Haast traditiegetrouw krij
gen deze hun beslag tijdens de 
vakantiemaanden. Zo ook het 
jeepdossier, dat de regering na 
ruim twee jaar uiteindelijk be
slechtte in het voordeel van 
„Bombardier". 

De socialistische senator Wy-
nlnckx vergeleek de wijze waar
op de beslissing tot stand kwam, 
met het BRT-spel „Hoger-Lager". 
Zijnkollega Walter Luyten maak
te zich tot tolk van zijn arrondis
sement. Daar kwam de Bombar-
dier-keuze aan als een „Gulden-
sporenslag onder de gordel van 
een streek die reeds zwaar ge
troffen wordt door de werkloos-
held". 

Algemeen werd immers ver
wacht dat Mercedes-Benz het 
jeep-order zou in de wacht sle
pen. En dat zou vooral het Lierse 
familiebedrijf Van Hooi ten goe
de komen, dus ook de tewerk
stelling in het Mechelse. Dat die 
verwachting met ijdel was, werd 
door de Eerste Minister toege
geven. Een kommissie van 15 
hoog gekwalificeerde officieren 
opteerde vanuit logistiek en ope
rationeel standpunt eenparig 
voor het Mercedes-voertuig. 

Maar die objektieve inzichten 
werden al snel overschaduwd 
door allerhande maneuvers. Het 
dossier kwam terecht op een 
„Perzische markt". Er werd ge-

W. Luyten: „Martens V of de 
regering van de Vlaamse kapitu-

laties." 

marchandeerd met kompensa-
ties voor alles en nog wat, waar
bij zelfs de landingsrechten in 
Toronto ter sprake kwamen. 
Voeg bij die Perzische marktme-
todes dan nog een typisch Belgi
sche „communautaire rodeo" en 
het geheel wordt totaal de mist 
ingestuurd. Bovenal wordt ech
ter onmiddellijk, aldus Luyten, de 
„overwinnaar-naar-Belglsche-
normen" bekend...: „Mocht deze 
regering nog Vlaamse ministers 
tellen met een Vlaamse refleks, 
dan zou om redenen van sociaal 
en politiek fatsoen het welpen
aandeel naar mijn streek moeten 
gaan". Deze regering is en blijft 
echter de regering van de 
Vlaamse kapitulaties. De Eerste 
Minister en zijn Vlaamse kolle
ga's hebben alle politiek zelfres-
pekt verloren. 

PARLEMENTAIRE 

SftOKKElS 
Door Jaak Gabriels werd een 

voorstel van dekreet inge
diend om bij het verlenen van een 
vergunning voor een stortplaats, ook 
het recht op inspraak van de plaatse
lijke bevolking en het gemeentebe
stuur te waarborgen. 

NU reeds meer dan 12 jaar gele
den werd de Brusselse agglo-

meratieraad geïnstalleerd. Via een 
vraag van Paul Peeters vernamen 
we dat het gekumuleerd tekort van 
de Agglomeratie volgens de begro
tingscijfers van 1983 welgeteld 
3.116.980.698 fr bedraagt. Althans 
volgens de Raad zelf, want de minis
ter van het Brussels Gewest vond 
nog met de tijd deze grondig na te 
kijken. 

WOLGENS Eyskens loopt het met 
• de gewestelijke verdeling van 

de subsidies van de Europese Ge
meenschap helemaal met zo'n vaart, 
als Valkeniers in zijn vraag voorop
stelde Ontving Vlaanderen tijdens 
de penode van 1981 tot 1883 met 
37,3 t.h. van de toelage die het Euro
pees Sociaal Fonds aan België ver
leende' Of nog, ontving het met 

72 th. van de in België verdeelde 
EGKS-hulp? 

p N wat betreft de Europese onder-
^ zoekskredieten aan de universi
teiten, deze moeten zijns inziens in 
een veeJ ruimer kader beoordeeld 
worden Dat neemt echter niet weg, 
dat hij de cijfers van Jef Valkeniers 
niet tegensprak. Tijdens de voorbije 
vijf jaren kregen de Vlaamse univer
siteiten slechts 24,7 th. van de finan
ciële steun die de EG-Kommissie 
toekende in het raam van de onder
zoeksprogramma's van de Gemeen
schap. De Franstalige universiteiten 
ontvingen 58,7 th. en de Militaire 
School 16,6th. van het totaal. 

OP 17 maart 1975 werd zonder 
nieuwe onderhandse opdracht 

een baggerkontrakt toegekend aan 
de TV Zeeschelde, dat zou lopen 
van 1 april 1978 tot 31 maart 1984 Er 
was toen nogal kritiek op deze han
delwijze. Dus stelde Jaak Gabriels 
op 22 maart een vraag over de 
verlenging van dit kontrakt Hij was 
echter reeds te laat Bij middel van 
een bijakte werd de overeenkomst 
met ingang van 1 april 1983 verlengd 
tot 1 apnl 1993 

Het verhaal 
van de. Vlaamse Natie 

in wording.,. 

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

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

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

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

^ Ja, ik doe mee en ga in op uw aanbod^bisi 
me 

Ik ondergetekende 
(naam, voornaam en adres) 

verklaar hierbij, in te schnjven op de 
luxe-editie van '30 jaar Volksunie op de 
bamkaden' Ik verbind er mij toe, bij het 
verschijnen in het najaar 1984 op eenvoudig 
verzoek de voor-intekenpn|s van 1500 fr te 
kwijten 

(Handtekening) 

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

(naam en voornaam of initialen) 

(gemeente) 

(titel of functie) 

(I) Schrappen wji met past 

i 

19 JULI 1984 



8 

Nu havens lamliggen... 

„IJzeren Dame 
op drijfzand 

De problemen stapelen zich op voor de Britse 
pri^mier Margaret Thatcher, die vorig jaar met klank 
naar herverkiezing won. Te beginnen met de haven-
staking die maandag kompleet werd toen ook de 
haven van Dover stopte met het laden en lossen van 
vracht 

# # 

IN een land waar 80 t h van 
de import over zee wordt 
aangevoerd dreigt die sta

king veel sneller en harder te 
„bijten' dan de vier maanden 
oude mijnstaking die, gezien het 
zomerseizoen en de grote kolen-
voorraden waarover het land be
schikt, nog geen ontwrichtend 
effekt heeft gehad 

Banvloeken 
De mijnwerkers staken uit 

protest tegen de plannen van de 
Nationale Kolenraad om twintig 
mijnen te sluiten waardoor 
20000 banen zullen verloren 
gaan De havenstaking begon 
om een schijnbaar klem incident 
het lossen en vervoeren van 
kolen en ijzererts voor eef\ fa
briek van British Steel door ,<piet 
geregistreerde" arbeiders in de 
noordelijke haven van Imming-
ton De machtige transportvak
bond IGWV zag daar een be
dreiging in van de uit 1947 date
rende , doek labour scheme" die 
voor de grote havens geldt en 
bepaalt dat er alleen bij de vak
bond aangesloten dokwerkers 
mogen werken 

De TGWU vreesde dat That
cher na een eventuele overwin
ning op de mijnwerkersbond 
NUM zou proberen ook de 
TGWU te ondergraven en kon
digde, met opmerkelijk sukses, 
een nationale staking af die met 
rechtstreeks uit solidariteit met 
de mijnwerkers is uitgeroepen 
maar de NUM inmiddels grote 
steun geeft 

Thatcher heeft opnieuw ban
vloeken geslingerd naar de vak
bonden maar heeft de huidige 
problemen voor een deel aan 
zichzelf te danken Als ze met 
systematisch voor konfrontatie 
in plaats van overleg had geko
zen zou het wantrouwen jegens 
haar bij de vakbonden minder 
groot zijn en zou een incident als 
dat van Immington met dadelijk 
tot een nationale havenstaking 
leiden die inmiddels ook al de 
positie van het Britse pond hielp 
ondermijnen 

„Natuurlijk 
recht"... 

De IJzeren Dame kreeg de 
jongste tijd nog andere tegensla
gen te verwerken die vraagte
kens plaatsen bij haar politiek 
oordeelsvermogen Maandag 
besliste een rechter van het 
hooggerechtshof dat het door 
haar opgelegde verbod aan het 
personeel van het voornaamste 
kommunikatiecentrum van de 
geheime diensten, dat ook een 
knooppunt vormt voor geheime 
NAVO-kommunikatie, om lid te 

zijn van een vakbond, „indruist 
tegen het natuurlijk recht" That
cher, die dit verbod voor het 
GCQH in Cheltenham om veilig
heidsredenen had uitgevaardigd, 
ging prompt in beroep 

Enkele weken geleden werd 
de premier ook al in het ongelijk 
gesteld door het eerbiedwaardi
ge Hogerhuis De lords veroor
deelden als onwettelijk haar plan 
om met een pennestreek de 
„Greater Londen Council' en zes 
andere agglomeratieraden van 
grote steden, waarin via demo-
kratische verkiezingen de La-
bourpartij de meerderheid heeft, 
zomaar op te doeken, zonder 
een daartoe strekkende wet, die 
ten vroegste in 1986 van kracht 
kan worden, af te v\tacf]rten 

d e pft'emier werd &ier\ii)in op 
gejuich onthaald toen ze van de 
EG-top vorige maand in Fontai-
neblau terugkeerde De regeling 
die ze daar verkreeg voor terug
storting van Britse bijdragen aan 

Breekt Thatcher de tanden op de wachtende truckers in en rond Dover'' 

de EG-begroting was minder 
gunstig dan die welke ze zes 
maanden vroeger had kunnen 
krijgen en die ze toen koppig 
bleef afwijzen 

Gezaghebbende kommenta-
toren gingen de premier verwij

ten dat ze zich te weining met er
varen politici met een onafhan
kelijke mening en te veel met 
gedweee volgelingen omnngt, 
dat ze te zeer de neiging heeft 
afwijkende meningen als een 
soort verraad jegens haar te 
beschouwen, dat ze te weinig 

Na de uitwijzing van Baskische vluchtelingen 

Gol populair 
in Madrid 

Jean Gol is voor het ogenblik ongetwijfeld de populairste buitenlandse politi
cus in Madrid, dank zij zijn „historische beslissing" twee Baskische vluchtelingen 
aan Spanje uit te leveren. De ETA heeft inmiddels al met vergelding gedreigd en 
dat dit geen loze woorden zijn hebben de Fransen, die half juni een 
samenwerkingsakkoord met de Spaanse regering aangingen, al kunnen 
ondervinden 

m^ I OCHTANS IS Parijs veel 
l % l minder ver gegaan dan 
' ^ de heer Gol De Franse 

minister van Binnenlandse Za
ken Gaston Defferre liet in het 
communique na zijn bezoek van 
15 juni aan Madrid wel de zin op
nemen dat een terrorist geen 
politieke vluchteling is" Maar on
dertussen heeft Frankrijk, tot 
groot ongenoegen van Madnd, 
nog geen enkele vluchteling aan 
Spanje uitgeleverd 

Weg en ver 
De Franse regering heeft wel, 

sinds januan j l , zeventien ETA-
militanten naar Latijns-Amen-
kaanse landen uitgewezen en 28 
anderen een verplichte verblijf
plaats toegewezen, ver van 

Frans Baskenland en de grens 
met Spanje Maar de uitlevering 
van vluchtelingen aan Spanje is 
een stap die de Franse socialis
ten, in tegenstelling tot Jean Gol, 
Cnog) met hebben willen zetten 

Defferre werd het wel met zijn 
Spaanse ambtgenoot eens om 
aan de vluchtelingen in Franknjk 
die met van „bloedmisdaden" 
worden beschuldigd een terug
keer naar Spanje voor te stellen, 
zonder gevaar voor vervolging 
en „met alle garanties vanwege 
de Spaanse regering' Hem Ba
tasuna veroordeelde onmiddel
lijk dit aanbod Niet alleen kan 
men vraagtekens zetten bij de 
garanties die de socialistische 
regering belooft want de demo-
kratizering in Spanje is nog be
paald met overal doorgedrongen 

en ook bij de politie zijn er nog 
heel wat kaders uit de Franco
tijd die het met zo nauw nemen 
met de wettelijkheid Getuige de 
beruchte GAL die verschillende 
moorden op Baskische vluchte
lingen in Zuid-Franknjk gepleegd 
heeft en waartoe, zo wordt alge
meen aangenomen Spaanse po
litiemannen behoren Bovendien 
dreigen de ETA-militanten die 
van dit aanbod gebruikmaken — 
en zowat tweehonderd aanhan
gers van de ETA-politico-militar 
in Zuid-Franknjk zouden in aan^ 
merking komen — bloot te staan 
aan vergelding vanwege hun 
vroegere strijdmakkers 

Het IS zonder twijfel omdat 
algemeen bekend is dat bij de 
Spaanse politie en in de Spaan
se gevangenissen nog toestan-

rekening houdt met haar parle-
mentsfraktie Steunend op de 
suksessen die ze na haar eerste 
verkiezing in 1979 boekte lijkt de 
IJzeren Dame inderdaad te zeer 
koppigheid met sterkte te ver
warren 

H Oosterhuys 

den heersen die weinig te maken 
hebben met demokratische wet
telijkheid — ook Amnesty Inter
national heeft een boekje over 
de martelingen van Baskische 
en andere gevangenen openge
daan — dat Frankrijk geen Bas
kische vluchtelingen heeft willen 
uitleveren, ondanks alle aandrin
gen van de socialistische rege-
nng in Madrid 

Oplossing nodig 
Dat belet met dat de ETA tot 

vergeldingen wegens het ak
koord van 15 juni is overgegaan 
In de nacht van vrijdag op zater
dag jl werden in Pamplona vier 
wagens van Franse toeristen in 
brand gestoken Enkele dagen 
voordien waren in Burgos vijf 
vrachtwagens met Franse num
merplaat in de vlammen opge
gaan In Barcelona werd zater
dag een filiaal van de Franse 
bank Credit Lyonnais door een 
bomaanslag vermeld De aanslag 
werd opgeëist door een kom-
mando van de uiterst-linkse 
GRAPO („antifascistische groep 
van de 1 ste oktober") die zegde 
„uit steun aan de ETA" te hebben 
gehandeld Het valt nu te vrezen 
dat Belgen op hun beurt een 
doelwit zullen worden 

Met afspraken met andere 
landen, zeker als ze zo'n gewillig 
gehoor vinden als bij de Belgi
sche regering, kan Madrid het de 
ETA uiteraard nog moeilijker ma
ken Maar dat soort afspraken 
draagt mets bij tot een blijvende 
oplossing van het historisch Bas-
kisch probleem 

H. OOSTERHUYS 
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De 19de-eeuwse arbei
der werd niet alleen 
verdrukt door lage lonen, 
ongezonde arbeidsom
standigheden, lange ar
beidsduur, vrouwen- en 
kinderarbeid. Hij werd ook r wettelijk verdrukt 

Een uitstekend middel 
daartoe was het werk
boekje. 

Om in loondienst te tre
den, had de werkman dit 

^ ^ _ werkboekje nodig. 

^ ^ j U P Het werd hem door de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ gemeente overhandigd en 

A ^ ^ ^ aan de patroon afgegeven. 

^ ^ ^ ^ Verloor de arbeider de 
^ ^ ^ gunst van zijn patroon en 

werd hij afgedankt, dan 
werd het boekje door de patroon 
ingehouden en was de arbeider 
gebroodroofd. 

Bij betwistingen over het loon of 
andere konflikten voor de werk-
rechtersraden werd de werkgever 
op zijn woord geloofd, maar de 
arbeider moest bewijzen voorleg
gen. 

De werkgevers beheersten de 
werkrechtersraden. 

In de grond waren de rijken bang 
voor de massa armoelijders. 

Wettelijk 
verdrukt 
Samen sterk zouden zij lotsver-

betering kunnen afdwingen. 

Vandaar dat er tot 1856 een koa-
litieverbod gold. Het werd vervan
gen door het beruchte artikel 310 
dat tot na Wereldoorlog I stand
hield. 

Artikel 310 verzekerde zgz. de 
vrijheid van arbeid en strafte elke 
aanslag ertegen d.w.z. elke oproep 
tot staking. 

Stakerskassen werden in beslag 
genomen en de leiders van sta-
kingsakties werden gevangen ge
nomen. 

Gemeentelijke maatregelen van 
urbanizering en stadsvernieuwing 
waren gericht op de segregatie van 
de arbeidersmassa in vuile achter
buurten. 

De franstaligheid van het over
heidsapparaat vormde een wettelij
ke kulturele segregatie 

In een volgende Terugblik 
vertelt Maurits van Haegendo-
ren over het pnlle Vlaamse pro
test door het Nederlandse 
Kunstverbond in 1856. Leopold I 
was toen 25 jaar koning en Bel
gië evenveel jaren onafhankelijk 
Het was een hard maar, voorlo
pig, nutteloos protest 

in DE ipoT u 
VArtUfT /7/L/rAf/i srA/Yo/'^r/r 

S7mT£G/SCff£ KiA/AUr£/r£/V.., 

-rrtt>y>K»eia 

H£D£/)f, zou f/ór lOB/5C/^ ZUA/ 
PAT £/i <5£Aroz£/v wo/i/:>r izoo/i 

P£ . . . 
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Van dag 
«0t 

Zaterdag 21 juli 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles, strip 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
De levende planeet, dok. serie 
• BRT 1 - 21.15 
Jon Hendriks special, jazz 
• BRT 1 - 22.05 
Svengali, TV-film 
• BRT 2 - 15.30 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• Ned. 1 - 16.00 
Vluchtelingeneiland, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Onkruid vergaat niet, filnn 
• Ned. 1 - 22.05 
Tros Aktua 
• Ned. 1 • 22.40 
No soap radio, serie 
• Ned. 1 - 23.15 
Te gek om los te lopen, film 
• Ned. 2 - 19.12 
De smurfen, strip , 
• Ned. 2 • 19.37 * ^ . V g i ^ . 
Vriendjes. " f W » > f - * ^ g t V O p ^ . 
• Ned. 2»••^e!9ê=^^*^^^VS^;^'' 
zij rijden 's nachts, film 
• Ned. 2 - 21.57 
Niks aan de hand, serie 

Zondag 22 juli 
• BRT 1 • 14.20 
Grote prijs motorcross, reportage 
• BRT 1 - 15.30 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 • 18.30 
Doctor Snuggles, serie 
• BRT 1 - 18.55 
Naar het einde van de vi/ereld, dok. 
• BRT 1 - 20.35 
Lady sings the blues, film 
• BRT 1 - 22.55 
Over fotografen, Herman Selle-
slags 
• Ned. 1 - 18.45 
Sesamstraat 
• Ned. 1 • 20.30 
Pas op! De beer is los; film 
• Ned. 1 - 22.00 
Prinsengrachtkoncert 1984 
• Ned. 2 - 17.15 
Gloria, sene eö snat^i j 
B Ned. 2 • 19.05'i i'^v/ticir! nfii'ir\( 
Countdown, pop 
• Ned. 2 - 20.10 
Princess Daisy, serie 
• Ned. 2-21.00 
Animals in action, natuurdok. 
• Ned. 2-21.25 
Today's FBI, serie 
• Ned. 2 - 22.15 
Rur-op-reis, praatshow 
• Ned. 2 - 22.55 
Kenny Everett show 

Maandag 23 juli 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles, serie 
• BRT 1 - 18.35 
De grauwe klauwier, dok 
• BRT 1 - 20.15 
Sukses, serie 
• BRT 1 -21.45 
Afrika, dok. 
• Ned 1 - 19.00 
Whiz kids, nieuwe jeugdserie 

ulafi^^^s-lÖP 

Veelzijdige Diana Ross in haar speelfilmdebuut „Lady Sings the blues" 
als zangeres Billie Holiday en Richard Pryor die haar vaderlijke vriend 

de pianist speelt (Zondag 22 juli, 20 u 35, BRT 1). 

• Ned. 1 - 20.28 
De Carsons, serie 
• Ned. 1 - 22.25 
Hill street blues, sene 
• Ned. 2 - 18.40 
Sesamstraat 
• Ned. 2 - 19.12 
De dukes uit Hazzard, serie 
• Ned. 2 - 20.00 
De maraton Giganten, dok. 
• Ned. 2 - 20.30 

Wie waegt die A«int~stui 
- • N e d ^ - 21-.ÖÖ 
Midzomernacht, film 

Dinsdag 24 juli 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles, strip 
• BRT 1 - 20.15 
Condo, serie 
• BRT 1 - 20.40 
De blauwe planeet, dok. 
• Ned. 1 - 16.00 
Philadelphia, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Nero Wolfe, serie 
• Ned. 1 -21.28 
Niks aan de hand, serie 
• Ned. 1 -22.13 
Nicholas Nickleby, serie 
• Ned. 2-18.40 
Sesamstraat, serie 
• Ned. 2 - 19.45 
Onderwaterwoud, natuurfilm 
• Ned. 2 - 20.35 
Westgeest Brood & Banket, repor
tage 
• Ned. 2 - 20.55 
Honderd jaar Isings, dok. 

Woensdag 25 juli 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles, strip 
• BRT 1 - 20.15 
Met l^ike in zee, met o.a. Hugo 
Schiltz 
• BRT 1 - 21.30 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 -21.55 
Het gerucht, kunstmagazine 
• Ned 1 - 15.30 
De beste muppetshows 
• Ned 1 - 15.55 
De mysterieuze vreemdeling, film 
• BRT 1 - 1855 
Vrienden, serie 
• Ned 1 - 20.33 
Signaal 7, TV-film 
• Ned. 1 - 22.05 
A good turn daily, strip 
• Ned 1 - 22.20 
Tape TV, video-show 
• Ned. 2 - 19.12 

De heilige berg, dok. 
• Ned. 2 - 20.10 
Blokletters, kwis 
• Ned. 2-21.50 
Van huis uit ben ik kunstenaar, dok 

Donderdag 26 juli 
• BRT 1 - 18.05 
Manganinnie, jeugdfilm 
• BRT1 -20.15 .j.j^^^^^^^ 
isaur3, sene ^^:^ jtet^sÊ^^&as-
• BRT 1 - 2 0 . 5 0 " - ! ^ ^ ^ ^ 
Panorama 
• BRT 1 - 21.40 
Hotel, serie 
• Ned. 1 - 16.00 
Nils Holgersson, strip 
• Ned. 1 - 16.50 
Op sterven na uitgestorven dok. 
• Ned. 1 - 20.28 
Dallas, serie 
• Ned. 1 -21.15 
Kennedy, laatste afl. 
• Ned. 2 - 19.12 
De Smurfen, strip 
• Ned. 2 - 19.37 
De boefjes, serie 
• Ned. 2-21.30 
Landleven, serie 

Vrijdag 27 juli 
• BRT 1 - 18.00 
Doctor Snuggles, serie 
• BRT 1 - 20.15 
Gekidnapt, film 
• BRT 1 - 22.00 
Fred Astaire 85 jaar, kompilatiefilm 
• 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 - 22.20 
Afrika, dok. 
• Ned. 2 - 19.12 
Dolly Dots in concert 
• Ned 2 - 19.50 
Olympia en haar baron, film over de 
Spelen 

Een film 
per dag 

Zaterdag 21 juli 
Onkruid vergaat niet 

Nederlandse titel voor de 

Franse komiscfie film „La Ziza-
nie" met o.a. Louis de Funès en 
Annie Girardot. 

Een burgemeester van een 
plattelandsstadje die bijna failliet 
gaat, waardoor zijn personeel, 
hoofdzakelijk inwoners van fiet 
stadje, op straat zou komen te 
staan, voert een opmerkelijke 
strijd voor het behoud van zijn 
fabriek en zijn personeel... 
(Ned. 1 om 20 u. 28). 

Zondag 22 juli 
Pas op! De beer is los 

Italiaans/Franse gangsterpa
rodie uit 1972. 

De grote krisis in Amerika. 
Sonny is werkloos. Charlie is ex-
worstelaar. Ze ontmoeten elkaar 
en besluiten samen geld te ver
dienen. Zij komen in dienst van 
een bendeleider. Door toedoen 
van hen ontstaat een oorlog tus
sen gangsterbenden... (Ned. 1 
om 20 u. 30). 

Maandag 23 juli 
Die linkshandige Frau 

Duitse film van Peter Handke 
uit 1978. 

Een redelijk gelukkig Duits ge
zinnetje in de buurt van Parijs. 
Als de man van een zakenreis te
rugkomt, eist de vrouw zonder 
opgave van reden dat hij bij haar 
weggaat De man doet wat zij 
wil, zonder vragen te stellen... 
(Duitsland 1 om 23 u.). 

Dinsdag 24 juli 
Nosferatu - Phantom der Nacht 

Duitse griezelfilm uit 1979 met 
o.a. Klaus Kinski en Isabelle Ad-
jani. 

Graaf Dracula weet met een 
smoesje Jonathan Marker uit 
Wismar naar Transsylvanië te 
lokken. Tot zijn ontzetting her
kent hij in de graaf een vampier, 
die het op zijn jonge vrouw heeft 
voorzien... (Duitsland 2 om 
22 u. 05). 

Woensdag 25 juli 
Signaal 7 

Amerikaans doku-drama uit 
1983, waarin, de kineast twee 
taxichauffeurs^volgt een nacht in 
San Francisco. Signaal 7 is het 
alarmsignaal waarmee taxichauf
feurs elkaar waarschuwen. Het 
werk van de chauffeurs bestaat 
's nachts hoofdzakelijk uit einde
loos wachten op passagiers. On
dertussen doden zij hun tijd door 
elkaar sterke verhalen te vertel
len. Af en toe wil een passagier 
ook een verhaal kwijt.. (Ned. 1 
om 20 u. 33). 

Donderdag 26 juli 
Les 55 jours de P'ékin 

Amerikaanse avonturenfilm 
uit 1963 met o.a. Chariton Hes
ton, Ava Gardner en David Ni-
ven. 

Strijd, romantiek, liefde, drama 
in het China van 1900, de Bok
sersopstand woedt.. (RTBF 1 
om 20 u.). 

Vrijdag 27 juli 
Gekidnapt 

Engelse avonturenfilm 
1971. 

uit 

De film verhaalt de avontuurlij
ke en strijdhaftige belevenissen 
van David Balfour en zijn vriend 
Alan Breek in Schotland aan het 
einde van de 17de eeuw, ten 
tijde van de opstand van de 
jakobieten tegen de Engelsen... 
(Het verhaal loopt ook als reeks 
op Ned. 1, donderdag). (BRT 1 
om 20 u. 15). 

Nieuw op 
het scherm 

RUR in Brussel 
Talkshower Jan Lenferink 

brengt tijdens de zomermaan
den twee praatshows onder de 
zomerse titel „RUR op reis". Zij 
worden beide in België opgeno
men. De eerste aflevering komt 
uit het Metropole Hotel in Brus
sel. Gasten zijn o.a. ex-NAVO-
baas Joseph Luns en TV-pre-
sentator en entertainer Willem 
Duys. De tweede aflevering 
komt uit de Magritte-zaal van het 
Casino in Knokke op 19 augus
tus. (Zondag 29 juli om 22 u. 15, 
Ned. 2). 

Hugo bij Mike 
Trek de voetensteun wat dich

ter, schud het zetelkussen wat 
op en schenk een drankje uit 
Goed zo. Dat is de beste sfeer 
om te luisteren naar Hugo 
Schiltz die toch altijd wel wat 
interessants te vertellen heeft 
Uiteraard hangt het sterk af van 
wat Mike Verdrengh hem gaat 
vragen en waarnaartoe Mike het 
gesprek wil drijven. Want ja, 
Hugo Schiltz is te gast in „Met 
Mike aan Zee", samen met o.a. 
Danny De Munck het wónder-
ventje uit de film „Ciske de Rat" 

(Woensdag 
25 juli om 20 u. 15 op BRT 1). 

Jacques Brei 
N.a.v. het verschijnen van Oli

vier Todds boek „Jacques Brei, 
une vie" praat Johan Anthierens 
in het kunstmagazine „Het Ge
rucht" met de auteur over de 
zanger en het boek. (Woensdag 
25 juli om 21 u.55 op BRT 1). 

Soldaten-
kinderen 

„Panorama" heeft een film op 
de kop kunnen tikken die een 
probleem behandelt dat telkens 
wanneer oorlog woedt nog lang 
nasleept: kinderen verwekt door 
eigen of „bezoekende" soldaten. 
De film heet „Children of the 
Dust", vertaald als „Oorlogsge-
broed" en behandelt de kinderen 
die tijdens de Vietnamoorlog 
werden verwekt en waarmee de 
Amerikaanse soldaten en de 
Amerikaanse gemeenschap nu 
worden gekonfronteerd. (Don
derdag 26 juli om 20 u. 50 op 
BRT 1). 

19 JULI 1984 
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De impozante verzameling dokumenten van het 

Archief en Museum voor het Vlaamse Kultuurleven 
werd zopas aanzienlijk verrijkt met 42 getekende 
portretten van voornamelijke Vlaamse auteurs, kul-
tuurdragers en ook enkele politici 

HET geheel is een schen
king van de 75 jaar gele
den in Roemenie gebo

ren, later tot Belg gènaturalizeer-
de kunstenaar Idel lanchelevici 

De tekenaar en beeldhouwer 
kwam als 20-jarige naar Luik om 
er aan de akademie te studeren 
Na een legerdienst in zijn vader
land teruggekeerd vestigde hij 
zich in Brussel, waar hij opgeno
men werd in een kring van 
hoofdzakelijk franstalige kunste
naars 

Via een hechte vriendschap 
met August Vermeylen en Tous-
saint van Boelare werd een brug 
gelegd naar de Vlaamse kuituur 

Van lanchelevici zijn in \/laan-
deren vooral bekend het monu
ment aan het kamp van Breen-
donk, het beeld van Kamiel 
Huysmans in het park aan de 
Antwerpse Harmonie, het hoofd 
van Vermeylen in Middelheim 
en de fijnzinnige illustraties van 
de Vargilius-vertaling door An
ton van Wilderode 

De hogergenoemde 42 por
tretten worden tot 26 augustus 
tentoongesteld in het A M V C 
(maandag gesloten) aan de Min
derbroedersstraat 22 te Antwer
pen 

Meesterwerken zijn het met 
allemaal, en Picasso en Modiglia-
ni hebben nogal eens wat te 
opzichtig meegekeken over de 
schouder van de kunstenaar 
Toch zijn een aantal werken van 
een opmerkelijke zuiverheid en 
lineaire gaafheid, bijvoorbeeld de 
portretten van Maurice Gilliams, 
Gerard Walschap, Marnix Gij-
sen, Bert Decorte, Hendnk Fayat 
en voc-al de ontroerende teke
ningen van August Vermeylen 
op zijn doodsbed 

Wie eerstdaags in Antwerpen 
op bezoek is, mag met nalaten 
de tentoonstelling te bezoeken 

Deze schenking is een uitzon
derlijke aanwinst voor het kultu-
rele patnmomum van de Vlaam
se Gemeenschap, zowel doku-
mentair, menselijk als artistiek 

Zurenborg is zowat het artistieke getto van Ant
werpen, waar nogal een en ander mogelijk is. De 
blikvanger van deze wat bizarre maar aangename 
wijk is natuurlijk de nog niet zolang beschermde Co-
gels-Osylei, maar het kloppende hart ervan is beslist 
de Dageraadsplaats (meestal klopt dat hart er tot 
heel vroeg in de ochtend). 

DAAR werd zopas door 
het Antwerps Kaaskol-
lektief een winkel ge

opend, het „Keesfabrik", waar de 
aangeboden kaas ter plekke ver
vaardigd wordt Hoe maak je nu 
op oude, ambachtelijke wijze zelf 
kaas ' WIJ legde zijn nieuwsgie
rig oor te luisteren 

W I J bereiden onze kaas uit 
„rauwe" melk, met gepasteuri-
zeerd of gesterilizeerd, wel 
rechtstreeks van de boer In een 
tobbe wordt die melk opge
warmd en voorzien van zuursel 
en stremsel 

Het stremsel doet de melk_ 
stollen tot een puddingachtige 
massa Door snijden wordt deze 
gesplitst in zachte vlokjes (wron
gel) en een vloeistof (wei) 

Door opwarmen en roeren 
gaan de wrongelvlokjes steeds 
verder inknmpen en meer wei 
afstoten Als de wrongel rijp is, 
wordt deze in de kaasvormen 
geschept en tot kaas samenge
perst Hierna volgt het zouten. 

wat gebeurt in een pekelbad en 
één tot vijf dagen kan duren 

Het njpingsproces dat dan 
volgt IS een kwestie van aan
dacht en geduld, waarbij de tem
peratuur, de luchtvochtigheid en 
het „keren" een belangrijke rol 
spelen Twee van de aldus ver
vaardigde „boerenkazen" kun
nen dan ook nooit precies iden
tiek zijn 

De mensen van het „Keesfa
brik" zijn met alleen trots op hun 
kwaliteit, ook op hun gamma, 
vooral van kruidenkazen waar
onder brandnetel, bieslook, ajuin, 
noten, komijn en selder 

Als u de kaas van het „Keesfa
brik" betrekt, moet u er wel 
voorzichtig mee zijn Door het 
met toevoegen van smaak- en 
bewaarmiddelen is de kaas heel 
wat teerder, zodat koel bewaren 
een „must" is 

Adrestip Keesfabnk, Dage
raadsplaats 10, Antwerpen, 
03-2352994 

C^^fea 
In het ballet heeft het woordje „pointe" een 

dubbele betekenis. Allereeröt is het een houding, na
melijk volledig op de spitsen van de tenen staan. Een 
„demi-pointe" IS een stand op de voorvoet, de bal van 
de voet Maar „pointe" is ook de naam van een 
balletschoen met een versterkte, wat afgebotte 
teenpunt die het dansen van „pointes" mogelijk 
maakt, alleszins vergemakkelijkt 

EEN balletlegende vertelt 
dat de „pointes" zouden 
ontstaan zijn na het de

buut van de legendarische dan
seres Marie Taglioni, in 1927 in 
Parijs 

ZIJ kon zonder schoenen op 
de spitsen van haar tenen dan
sen (omdat ze misvormde voe
ten had wordt wel eens be
weerd) 

Dit bezorgde haar uitzonderlij

ke roem, maar ook de jaloers
heid van haar kollega-danseres-
sen, die dan maar naar artificiële 
hulpmiddelen grepen 

Het verhaaltje is mooi, maar 
wat onwaarschijnlijk 

Ook voor Taglioni werd er al 
op de spitsen gedanst De dan
seressen moesten almaar elfen 
en sylphides uitbeelden 

Om een vergeestelijkt licht en 
zwevend effekt te verkrijgen 
werd er steeds hoger op de 
tenen gedanst Daar ligt de waar
schijnlijke oorsprong van de 
„pointe" 

Hoe ver le ide l i j l ^ t t (0} i ' |<g^ 
„pointe" ook is, met deze moeilij
ke specialiteit mag zeker met te 
jong begonnen worden 

Het pointewerk vergt sterke 
spieren, gewrichten en voeten 

Nooit jonger dan twaalf en 
altijd onder toezicht van een 
ervaren, verantwoordelijke le
raar Te jong beginnen kan on
herstelbare letsels veroorzaken 

Testudo 

Den Vlaeminck can, so siet het aen, 
veel fluckser dan den schiltpad gaen 
en mogt hy syn verstand gebruycken-. 
niet altoos ondert schilt sou duycken. 

^eeifielen 
De opgave van „Meespelen (40)' 

was zichtbaar niet zo makkelijk. 
Slechts 23 juiste inzendingen. Bo
vendien was er een foutje in onze 
puzzel geslopen, waarop we door 
onze trouwe klant Jan Van Dooren 
werden gewezen. De auteur van 
„Catlijne Meyblom" was inderdaad 
mevrouw Maria Peremans-Ver-
huyck. De journalist die wij zochten 
was haar echtgenoot, Adolf Pere-
mans. Onder de korrekte antwoor
den werd éen gelukkige getoverd, 
de hr Jan Muyidermans uit de 
Houtekietstraat 1 te 1850 Grimber
gen. Eerstdaags ontvangt deze 
WIJ-lezer een boekenpakket 

Hieronder volgt nog eens een 
opgave, de 42ste in onze reeks 
Indien u meent het antwoord te 
kennen, stuur deze dan naar WIJ, 
„Meespelen (42)', Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel Vóór 30 juli 
a.ub 

HIJ was de zoon van de 
Gente rektor De man 
die WIJ zoeken werd op 

het einde van de vonge eeuw 
geboren te Gent Hij studeerde 
geneeskunde te Gent en werd 
er later hoogleraar In '62 werd 
hij trouwens emeritus na een 
grandioze hulde in de akademi-
sche aula 

HIJ was, naar het njpe oordeel 
van zijn kollega dr Leo Elaut, een 
bescheiden en zachtzinnig ge
leerde De felle demonstraties 
van flamingantisme lagen hem 
met, maar hij was ongetwijfeld 
een hardnekkig verdediger van 
het goed recht der Vlamingen 
HIJ had dit van huis uit meegekre
gen en dit werd nog verscherpt 
door de strijd voor de verneder
landsing van zijn universiteit, 
waarvoor ook zijn vader een 
vaandeldrager was Deze inzet 
werd hen met door iedereen in 
dank afgenomen 

HIJ werkte hard en publiceer
de wel In november '39 werd 
hem de Nobelprijs voor genees
kunde toegekend Dit betekende 

meteen een triomf voor de eer
ste Vlaamse universiteit Deze 
hoogste wetenschappelijke on
derscheiding straalde a h w op 
heel Vlaanderen af Hier werd 
dankbaar gebruik van gemaakt 
HIJ liet zich daarbij met onbe
tuigd Hij was lid van talrijke 
kulturele en stnjdveremgingen, 
die hij vaak met raad en daad bij
stond 

Tijdens de Tweede Wereld
oorlog beijverde hij ziCh voor t i e 
Vlaamse bevolking in het bezet
te gebied Hij ging in Berlijn de 
dnngende nood aan geneesmid
delen duidelijk maken en won 
het pleit Dit werd hem bij de be
vrijding door de repressie kwa
lijk genomen, zodat hij uit zijn 
hoogleraarsambt werd ge
schorst Echter met voor lang Na 
enige tijd reisde hij de hele we
reld af en werd hij bedacht met 
talrijke eredoktoraten 

Maar hij vergat evenmin de 
getroffenen van de anti-Vlaamse 
repressie Hij nep op voor alge
hele amnestie, sprak zich uit 
voor politiek federalisme en zijn 
vnenden waren allen radikale fla
minganten Toen hij overleed 
gold de overtuiging dat Vlaande
ren aan hem een van zijn beste 
krachten verloor Wie zoeken 
WIJ"? 
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Het Rasschaertpad in de Voorkempen 

59 groene 
kilometers 
per fiets 

Dwars door het hart van de Voorkempen trekt 
een toeristisch fietspad van zo'n 60 km. Het kreeg de 
naam Rasschaertpad mee naar een hoofdingenieur 
van Bruggen en Wegen die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de toeristische uitbouw van dit stukje 
Noord-Antwerpen. 

Het hart van de Kempen, een gewest dat naar het 
hars van de naaldbossen ruikt, een long aan de rand 
van de grootstad, rond kleine dorpen en wijken 
eeuwenoude kerktorens en hoofse kastelen. Een 
daguitstap waard. 

K LAAR dus voor een dag-
rit van welgemeten 
59 km, een gesloten om

loop die door een weloverwo
gen verkorting tot zowat de helft 
kan herleid worden. Voor een 
familie met jeugdige fietsers b.v 

liWoq nsv neviilo ^lOioT ••-H 
leJil 
jjlsiJiToq 

Het Rasschaertpad is beweg-
wljzerd friet de bekende zeskan-
tige borden waarop een pijl het 
te volgen trajekt aanduidt Om
dat het echt om een fietsuitstap 
gaat geheven autoliefhebbers 
zich te onthouden. 

Wie vanuit Antwerpen wil 
starten rijdt Wijnegem door over 
de brug van het Albertkanaal; 
bemerk je het grote sluizenkom-
pleks dan zit je goed Zoek in de 
buurt het rijwielpad dat geschei
den naast de hoofdweg blijft 
lopen in een dreef van vier rijen 
oude bomen richting 's Graven-
wezel. Daar wordt vlug het hotel-
eethuis Schimmelhoeve opge
merkt en naast het horecage-
bouw met strodak de weg vol
gen. Langs de merkwaardige 
waterburcht 't Groot Kasteel 
loopt de tocht door het dichte 
gewas, op naar het Schilde-
strand, een bekend weekend
huisjespark weggemoffeld ach
ter het groen, restanten van de 
tweede verdedigingsgordel rond 
Antwerpen. Zo geraakt men de 
grens met de gemeente Halle en 
het Grote Schijn over, een bijri-
viertje van de Schelde. We fiet
sen Zoersel binnen en door om 
de weg Lier-Oostmalle te berei
ken 

„Zalfens 
Kapelleke" 

Oostmalle biedt ons enkele 
ongeschonden Kempense land
schappen. 

Aan de boskapel „Zalfens Ka-
pelleke" kan de fiets even opzij 
om bij Sint-Antonius en zijn var
ken te verpozen. Niet te lang 
want langs het militaire vliegveld 

dat u van op de fiets kunt ontwa
ren gaat het naar Wechelderzan-
de om in een bocht naar Pulder-
bos toe te fietsen. Maar eerst 
nog de brug van de E3 over. Die 
moeite wordt wel beloond want 
boven heeft men een prachtig 
uitzicht op de streek. 

Het dorpscentrum van Pulder-
bos loont een afstap. Kerk, plein, 
pastorie en omgeving vormen 
nog jeen echt Kempens dorps-

Langs het Rasschaertfietspad zijn er gelegenheden bij de vleet om te verpozen Zoah her 
gemeentehuispark van Zoersel... 

beeld. Van hieruit gaat de tocht 
naar Pulle waar de geblokte goti
sche toren onmiddellijk de aan
dacht trekt, daarin hangt wellicht 
de oudste klok van de wereld. 
Uit 1309, asjeblief. 

Aan de horizon wenken reeds 

de bossen van Zandhoven maar 
we richten het stuur naar het 
oude gehucht Vierseldijk waar 
enkele merkwaardige gebouwen 
onze aandacht trekken. 

Bij de aangeduide kasteelhoe
ve begint Zandhoven, langs lan-

Ik moet ongeveer 16 jaar geweest zijn op deze 
klasfoto, genomen tijdens de oorlogsjaren. Ik zat 
toen in het Sint-Lodewijkskollege en was heel erg 
aktief in de KSA. 

Mijn vader was een bekend bloemist Tot op van
daag trouwens blijft onze naam in Brugge verbon
den met bloemen- en plantenkwekers. Vader werd 
geboren in het huis van Guido Gezelle. Het hele Sint-
Annakwartier had toen nog een totaal ander uitzicht; 
tot vóór de stad dit huis onteigende en er een mu
seum van maakte, waren er, bij voorbeeld, nog erg 
weinig straten en huizen om en rond de huidige Rol-
weg. Wel veel tuinen en serres. Bij ons thuis waren 
ze gespecializeerd in hortensia's en krysanten, maar 
verder kweekten zij o a veel perkplanten Allemaal 
voor de verkoop in 't groot aan winkels en marktkra-
mers. Als kind moest ik natuurlijk geregeld helpen in 
de serres: bloemen wateren en onkruid wieden. 
Maar ik hield daar met van en probeerde me er 

steevast vlug van af te maken. Misschien ook 
daardoor kwam ik zeer jong terecht bij de KSA, 
waarvan ik een grote en blijvende invloed onderging. 

Mijn moeder heb ikzelf nooit gekend. Zij stierf in 
het kinderbed van mijn jongere broer Vader her
trouwde en er kwamen nog drie kinderen bij 

In school was ik echt niet de braafste. Zo herinner 
ik me dat er een meester was die op het einde van 
elke week, voor elk slecht punt, met een regel op de 
vingers sloeg. Niet zelden waren mijn vingers bijge
volg blauw... 

In de KSA, waarvan ik later gewestleider werd, 
kreeg ik mijn Vlaamse refleks. Het was een heerlijke 
tijd: veel kampen, fietstochten, daguitstappen... Voor
al de gouwdagen maakten een grote indruk op mij: 
de ochtendvergaderingen, de toespraak van kanun
nik Dubois en bovenal de entoesiaste optochten met 
vlaggen en muziek. Ik herinner me eveneens de me
morabele optocht van de KSA, vlak na de bevrijding, 
doorheen de Brugse binnenstad, de leeuwevlag op 
kop Met de bekende, niet-begrijpende reakties 
daartegen. 

Van de oorlogsfeiten zelf weet ik niet veel meer 
Behalve dan van het bombardement op Sint-Mi-
chiels. Weggedoken in de schuilkelder (door vader 
gemaakt) hoorden wij de vliegtuigen komen met hun 
moordende ladingen aan boord. En kort daarop de 
ontploffingen. 

Na mijn humanioratijd ging ik rechten studeren. 
Tijdens die jaren was ik lid van „Moeder Brugse" en 
preses van „den Brugsen beer". 

De eerste memorabele plaktochten organizeer-
den we ten tijde van de Koningskwestie. De serres 
bij ons thuis fungeerden als depot voor het plakkers-
materiaal Bij nacht en ontij vertrokken we, met de 
kamions van de suike'rfirma van Lebbe. Wij „bewerk
ten" heel de streek, van Oostende tot Gent 

De eerste jongeling op de foto Is Pieter Leys 
("Brugge, 1925). Deze advokaat Is ereburgemees-
ter van Sint-Andries, gewezen VU-parlementslid 
en thans eerste schepen van de stad Brugge. 

<M m 

derijen en de indrukwekkende 
Populierenhoeve naderen we de 
dorpskom. Onder het viadukt 
van de E3 door en ter hoogte 
van het antitankkanaal, dat zuid
waarts naar het Albertkanaal af-
watert, rijden we richting Oele-
gem waar we kunnen genieten 
van de ajuinkerktoren. De 
„adamsappel" in de volksmond... 

Hoe prachtig de weg tot nu 
toe ook slingerde, thans berei
ken wij het grote provinciale 
domein Vrieselhof. Door statige 
dreven en weelderige vegetatie 
worden we onthaald in dit ge-

J
Twee van 

" de vele merk-

. ^ ^ waardighe-
a 1 ^ den op onze 
L B ^ weg even bij-
^m gelicht In het 

i oud Kempens 
Pulderbos is 

het prettig mijmeren bij een goede 
pint Jn de Klok" bijvoorbeeld, een 
langgerekt drankhuis onder de lin
den. Ook even kijken naar het ge
wezen gemeentehuis dat een apo-
teek werd-

In het provinciaal domein Vrie
selhof te Oelegem-Ranst bevindt 
zich het provinciaal Tekstieimu-
seum waar vooral de kantverzame-
ling de aandacht zal trekken. 

Om niet verloren te rijden op de 
fietsroute raden wij aan bij de Toe
ristische Federatie van Antwerpen, 
Karel Oomsstraat 11 te 2018 Ant
werpen de uitgebreide folder van 
het Rasschaertpad aan te vragen 
(03-216.28.10). 
nietbare wandelbos. Vanuit Oe-
legem over het Albertkanaal be
reiken wij nu de plaats van ver
trek. 

De 59 groene kilometers van 
het Rasschaertpad liggen achter 
de rug. 
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lOK-voorzitter Szamaranch openhartig 

De doffe glans 
van het 
Olympisch vuur 

Langzaam maar zeker schuiven de Olympische ringen dichter in elkaar Men 
is inderdaad aan het aftellen. Nog een goede week en in Los Angeles wordt het 
Olympisch vuur aangestoken. Vuur met een doffe glans. Zoveel is zeker en dat 
werd ook volmondig, zij het met diplomatische reserve, toegegeven door 
voorzitter Szamaranch in een gesprek met Robert Parienté, gezaghebbend 
journalist van de gereputeerde Franse sportkrant L'Equipe. 

SZAMARANCH is een 
voorzitter van deze tijd 
Daarover mag geen twij

fel bestaan Een klem jaar gele
den hoorden wij hem praten 
over de toekomst van de Spelen. 
HIJ ging de moeilijke vragen nooit 
uit de weg. Hij sprak met diplo
matische krullen maar deson
danks eerlijk openhartig, onver
hoopt vrijmoedig zelfs De kleine 
Spanjaard was lange tijd ambas
sadeur van zijn land in de Sov
jetunie Precies daarom kon hij 
de Russische boycot juist in
schatten Een korte samenvat
ting van SzamaranchS ideeën en ; 
opvattingen 

Sfeer van door
slaggevend belang 

De boycot, aldus de lOK-voor-
zitter, heeft er van stonde af aan 
ingezeten. Na de Amerikaanse 
boycot van Moskou '80 moest 
men er wel rekening mee hou
den De mogelijkheid werd even

wel een waarschijnlijkheid door 
de verslechtering van de interna
tionale betrekkingen Russen zijn 
zeer gevoelig voor de sfeer, 
voor het klimaat En dat ver
slechtte in de voorbije jaren bijna 
onafgebroken Pas nu schijnt 
men daar enige verandering in te 
willen brengen Voor de Olympi
sche Spelen veel te laat natuur
lijk Toen de Verenigde Staten 
eind '83 besloten tot de installatie 
van de Pershings op Europese 
bodem als tegengewicht voor de 
Russische SS20 had Ik het be
grepen . f i ^ S)v 

De Russen haddet^eerder «I, 
op de hun geëigende * manier, 
aangedrongen op de strikte na
leving van het Olympisch char
ter In dat verband kregen wij de 
nodige waarborgen Ook wat be
treft de veiligheid van de atleten 
De Russen tilden evenwel zwaar 
aan het bestaan van groepen in 
de Verenigde Staten die akties 
planden tegen de Sovjetdelega-
tie en die zelfs zouden aandnn-

Zwoegend over de Alpenwegen. Hinault en Fignon, de'konkurrenten. 
Al lijkt de beslissing nu wel gevallen . 

gen op uitsluiting van de Rus
sen. Bovendien veroordeelden 
de Sovjets, net als een aantal 
andere (ook West-) Europese 
landen, de commerciële exploita
tie van de Olympische vlam 

De Amerikanen reageerden 
op de verwachte manier. Binnen 
de geldende demokratische 
spelregels kan men het recht op 
vrije meningsuiting onmogelijk 
beknotten Er zullen in Los Ange
les zelfs anti-Reaganmanifesta-
ties gehouden worden. Zodus 
De bescherming van de delega
tie werd evenwel gewaarborgd 

. D ^ eraej;iis Ofiri depefinaa.cieri;le 
'(^(^ht van de vlarp góricfpp ö^e | 
Amerikanen evenmin delen De 
opbrengst ging immers integraal 
naar de gehandicapten. 

Desondanks maakten de 
Amenkanen enkele psychologi
sche foutjes die door de overge
voelige Russen erg kwalijk wer
den genomen Aeroflot de Rus
sische luchtvaartmaatschappij 
mocht met boven Amerikaans 
grondgebied vliegen De Olympi
sche attaché van de Russische 
ambassade in Washington, een 
man met jarenlange dienststaat, 
werd „verwijderd" ook al had 
deze reeds een appartement ge
huurd in Los Angeles en zijn 
kinderen laten inschnjven op 
school De Amenkaanse am
bassade in Moskou vroeg het 
Russisch Olympisch Komitee 
voortijdig en zonder reden naar 
de samenstelling van de Sovjet-
delegatie 

Waar natuurlijk nog bijkwam 
dat de Russen wisten dat de 
Amerikanen elk verzoek om poli
tiek asiel van een Russisch atleet 
zouden inwilligen (n.vd.r. „Wij" 
liet al eerder opmerken dat dit 
laatste zeker meespeelde bij het 
uitvaardigen van de boycot). 

Szamaranch heeft zich intus
sen bij het onvermijdelijke neer
gelegd. HIJ hoopt dat de schade 
beperkt blijft tot de huidige om
vang maar weet ook wel dat een 
aantal Afrikaanse landen van so
cialistische strekking tot de laat
ste dag voor de Spelen onder 
druk zullen staan Tevens is het 
hem met onbekend dat China en 
India zich eveneens zorgen ma
ken over de veiligheidswaarbor
gen Indien ook daar nog brok
ken van komen wordt het presti
geverlies van de OS gewoon 
onoverzichtelijk 

Szamaranch beseft immers 
maar al te goed dat zijn Spelen 
na Moskou en Los Angeles 
voorgoed in de wu.ggreep lig
gen van de politiek en dat de ver-

Met z'n allen en de olympische fakkel over de Golden Gate naar het 
stadion waar het Grote Spel gaat beginnen, (foto URI) 

'Öifeh' O'vèr vier jaar opnieuw' 
„zwaar gehandicapte" spelen 
moeten worden gehouden 

Seoul?... 
De baas van de Olympische 

beweging wilde er mets kon-
kreets over kwijt maar het staat 
vast dat hij nu al verder denkt 
dan LA dat orgamzatonsch hoe 
dan ook een voltreffer zal wor
den Op 3 september reist Sza
maranch naar Moskou en op het 
einde van dezelfde maand gaat 
hij naar Seoul De tweede reis 
houdt zeker verband met de 
eerste 

Het lOK maakte met Seoul 
immers een erg ongelukkige 
keuze Het Zuidkoreaans regime 
wordt door Moskou met eens 
erkend en in 1978 bleven de 
Russen er dan ook afwezig op 
de wereldkampioenschappen 
schieten Een paar jaar later ver
zaakten ZIJ er aan het wereld
kampioenschap basketbal voor 
vrouwen Het IOC l ^d du ibe te r . 
moeten weten toen de Ö S '88 
werden toegewezen Szama
ranch gaf het met toe maar hij 
ontkende evenmin dat de keuze 
alsnog moet gewijzigd worden 
Veel zoniet alles zal duidelijk 
worden wanneer het lOK in 
1985 voor het eerst na LA zal 
vergaderen in Oost-Berlijn al
waar men de verzoening gemak
kelijker hoopt tot stand te kun
nen brengen 

Szamaranch wil ook werk ma
ken van de oprichting van een 
atletenkommissie Zij zijn immers 
de eerste slachtoffers van al die 
politieke boycots Zij moeten di-
rekter bij het beleid betrokken 
worden Al zien wij met onmid
dellijk in hoe dit in de praktijk kan 
gerealizeerd worden 

Het IS immers nu al moeilijk 
genoeg om binnen de schoot 
van het lOK tot een vergelijk te 

kcnprrftS^wJo^O^QK Witen I 
het Dereik olijven van politieke ' 
(drukkings)groepen maar de 
Russen en dus natuurlijk ook de 
Oostbloklanden dringen aan op 
een wijziging van het stemsys-
teem Eén land één stem is hun 
devies Dat kan nooit, zegt Sza
maranch want dan ligt de bewe
ging plat Men heeft de vertegen
woordiging nu al teruggedraaid 
tot maximaal 2 stemmen per 
land En er moeten een aantal 
nieuwe landen worden opgeno
men. Zodat het einde nog met in 
z icht IS 

Toch denkt Szamaranch aan 
praktische maatregelen om de 
risiko's van een boycot te ver
kleinen Het lOK wil de nationale 
Olympische Komitee's verplich
ten aan de OS deel te nemen 
Daartoe is het lOK bereid de 
deelnemingskosten van zes 
deelnemers per land volledig te 
dragen Indien men nog weigert 
kunnen dan sankties overwogen 
worden Mooie woorden, dat 
wel Maar zie je het JQK dei 
fiussen al meedeteroi^tgrlj-aön-1 
wille van een boydot TiietiT»0gén 
deelnemen aan de volgende 
OS. Dat IS dan in de eerste 
plaats in eigen vlees snijden en 
dat zal wel de laatste bedoeling 
zijn van de Olympische vaderen 

Tot daar onze greep in de 
bedenking van Szamaranch. 
Over een tiental dagen beginnen 
hoe dan ook de Spelen Sportie
ve prestaties moeten dan het 
prestige van het monsterevene
ment oplichten Maar het belet 
ons met vast te stellen dat er al
vast bij ons maar weinig animo 
rond de Spelen werd en wordt 
gemaakt Wellicht omdat het 
sportjaar volgepropt zit met zo
geheten topevenementen Die 
op hun waarde selekteren wordt 
zelfs voor ingewijden almaar 
moeilijker. Kan men ^ ich voor
stellen wat het \>oéc"'Tdè "tóek 
moet zijn 

19 JULI 1984 

•iavj>?. 



14 

26ste Frans-Vlaamse dag te Ekelsbeke 

De Nederlanden 
in Frankrijk 

Even voorbij de niet-zichtbare staatsgrens ter 
hoogte van Poperinge, leper en Watou rijden we 
Zuid-Vlaanderen binnen. Hetzelfde landschap, de
zelfde mensen met eenzelfde streektaal en geaard
heid. Toch verschillend: alléén al door de grotere 
verlatenheid en het merkbare gebrek aan samenle-
vingsdynamisme. 

ZONDER enige voorstudie 
zie je hier ook hoe het 
Parijse centralisme de 

Vlaamse Westhoek leegzuigt en 
niet erkent in zijn andere eigen
heid. Jacques Fermaut uit St.-
Winoksbergen zal dit later op de 
26ste Frans-Vlaamse Dag van 8 
juli II. met treffende cijfers bewij
zen in een kort maar degelijk 
referaat. 

Ekelsbeke 
Op de buurtweg naar Ekels

beke lezen we een kersvers 
verkeersbord dat de toegang 
verbiedt, eentalig in 't Frans. Van 
Fermaut zullen we vernemen 
hoe alle secundaire wegen in de 
buurt van „de schreve" versierd 
werden met staatsfranse doea-
nebordjes Er is zelfs sprake dat 
„Parljs''-ii& kteine doegneposter] 
— zoalPaiy-Van'Oost-Cappel — 
wil opheffen en de wegen slui
ten, zodat de Vlamingen aan 
weerskanten van de kunstmati
ge staatsgrens „kilometers om
leiding" zullen moeten afleggen 
te midden van hun eigen land! 
W I J schnjven er deze week nog 
een brief over naar Gaston De-
ferre, Frankrijks minister van Bin
nenlandse Zaken 

Onverstoorbaar baadt het 
mooie kasteel en wat verder de 
dorpsschool in een hevige zon. 
In 't zaaltje van de school her
denkt de Tieltse geschiedkundi
ge Ronny Ostyn- Willem van 
Rubroek. 

In opdracht van de toenmalige 
paus Innocentius vertrok deze 
Frans-Vlaamse franciskaan in 
1253 om — voorbij de Wolga — 
kontakten te leggen met de 
machthebbers van het (geogra
fisch) grootste wereldrijk dat 
ooit bestaan heeft: Mongoliè. 
Zijn reisverhaal werd het rich
tinggevend dokument voor de 
Westerse beschaving in verhou
ding tot het Oosten uit die tijd 
Schrijver André Demedts be
lichtte het epos van de Heilige 
Godelieve in zijn eenheid tussen 
het Westvlaamse Gistel en 
Frans-Vlaanderen. 

Van Regis de Mol („Men-
schen lijk Wyder"), Patrick de 
Verrewaere („Le Courier des 
Pays-Bas Frangais"), Jaak Fer
maut (Michiel de Swaenknng"), 
Jeanne Labaere (Het Reuze
koor), Jean-Pierre Verschave 
(Comité Flamand de France) en 
Cyriel Moeyaert (Komitee voor 
Frans-Vlaanderen) hoorden we 
het jaarversig over de werking 
van hun verenigingen. 

Daarna begon op het school-
speelpleln het volksfeest met: 
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Radio Uylenspiegel, de Zuid-
vlaamse volkszangers Joeel en 
Klerkje alsmede de keurige 
volkskunstgroep „De Eglantier" 
uit Heule o l.v. Willy Vanderstee-
ne 

In één der klassen hield het 
wederopgerichte Fransvlaamse 
Davidsfonds een pentekenin
gententoonstelling van Steven 
Wilsens over Frans-Vlaanderen, 
naast een verzameling oude 
speelkaarten en foto's van het 
Zuidvlaamse architekturale erf
goed. Intussen militeerden onze 
vrienden van de Vlaemsche Fe
deralistische Partij samen met 
Westhoekeditions tussen de 
aanwezigen En net zoals bijna 
overal — voor een 20-tal jaren 

— in Vlaanderen op elke Vlaam
se kermis, liepen pastoor Decalf 
en pastoor Deswarte rond als 
een pastor bonus; mensen bij 
mekaar brengend, pratend en 
vertellend „om het goede". 

Senator Walter Luyten en de 
eeuwig-jonge Luk Verbeke uit 
Waregem, die sedert 12 jaar 
onafgebroken zorgt dat sekuur 
en sober de mededelingen van 
het Komitee voor Frans-Vlaan
deren verschijnen, kan je op 
dezelfde noemer plaatsen, ze 
zijn onvervangbaar omdat ze zo 
zijn. 

Verbondenheid 
tonen 

BIJ het naar huis toe rijden — 
180 km — ver betreurden we 
het dat er niet méér volk uit ons 
Vlaanderen was. Rustig en ge
woon. Zonder pamfletten, unifor
men of vlaggen. Simpeltjes de 
verbondenheid tonen door het 
aantal en de tastbare aanwezig
heid. (Niet zoals een paar dagen 
later tijdens de 11-juliviering op 

Reeds eerder berichtte Wij over het lovenswaardig initiatief van de bij 
de vu aanleunende politieke groep Nieuw uit Heusden-Zolder Met 
name de eerste Koolkartoenale. Deze Limburgers willen het levensgro
te kolenprobleem van hun provincie aldus met de gl(r)imlach aan het 
publiek brengen Onze huistekenaar Gejo behaalde er de tweede prijs 
met een tekening die in Wij van verleden week te proeven stond op 
biz. 3. De eerste Gouden Kool-prijs, die wij bovenstaand publiceren, 
ging naar Paulo, of Paul Verschaeren uit Aartselaar. Geen toeval, Paulo 
oogstte reeds op tal van Vlaamse kartoenales eerste prijzen; maar ook 
in het buitenland, met name in Japan. De Koolkartoenale van Heusden-
Zolder is nog te kijk tot en met zondag 29 juli, elke dag van 10u.30 tot 
18 u. in domein Bovy te Bolderberg, Heusden-Zolder Er ligt een goed 

gestoffeerde katalogus ter beschikking van het publiek. 

de Grote Markt in Brussel, waar 
vele groepjes meenden te moe
ten missioneren voor hun kapel-
leke. Dit groeiende eenheids-
feest kan deze verdelende kako
fonie voor de kijkende en oorde
lende Brusselaars en toeristen 
best missen.) 

Wellicht zien we mekaar terug 
te Waregem op 22 en 23sef)-
tember a.s. waar in het Kultureel 

Centrum „De Schakel" de 37ste 
Frans-Vlaamse Kultuurdagen 
doorgaan Samen met Ekelsbe
ke over-de-schreve vormen ze 'n 
onmisbaar houvast voor ieder
een die zich strategisch en op
drachtvol verbonden wil houden 
met onze Nederlanden in Frank
rijk. 

Willy Kuijpers, 
kamerlid 

0afnfrilér„andérs" bekeken 
Van Jakob Van Maerlant wordt gezegd dat hij een van de oudste Vlaamse 

dichters is die in de volkstaal schreef Hij wordt de belangrijkste vertegenwoordi
ger van de 13de-eeuwse didaktische dichtkunst geheten. Hij woonde en leefde 
in het „Brugse Vrije" en werd begraven onder de monumentale toren van de 
kerk te Damme. 

G 

natte en slordige toestand de 
grafsteen zich thans bevindt. En. 
in de 14de-eeuwse O.-L.-Vrou-
wekerk regent het binnen... 

Bewaring van ons toeristisch 
patrimonium, anno 1984?! 

EALARMEERD door de 
totaal vervallen toe
stand waarin de be

graafplaats van één van onze 
grootste dichters zich op van
daag bevindt, schreef VU-ge-
meenschapsminister Schiltz een 
dringende brief aan zijn kollega 
Poma, gemeenschapsminister 
voor kuituur: „Gezien de belang
rijkheid van deze historische fi
guur voor ons hele kulturele erf
goed, dringt zich wel een hele 
schoonmaak van dit grafteken 
op" Schiltz drong eveneens aan 
om, ter inschakeling van dit mo
nument in de toeristische ontslui
ting van Vlaanderen, meteen te 
zorgen voor een aangepaste be
wegwijzering met liefst een vier-
talig informatiepaneel erbij. 

Poma antwoordde hierop dat 
hij onmiddellijk een onderzoek 
liet instellen om de mogelijkhe
den tot herwaardering te onder
zoeken Op vandaag is het hele 
kerkgebouw beschermd, maar 
het graf zelf met. Zolang dit met 
definitief beschermd is („geklas
seerd"), blijft het gemeentebe
stuur van Damme (waar onder
wijsminister Coens woont) ver
antwoordelijk! 

Op foto links bemerkt U de 
wandskulptuur waarop de dich
ter staat afgebeeld, met het on
derschrift: „Jacob Van Maerlant 
ligt hier begraven". Op foto nr 2 
rechts) ziet U in welke slechte. 
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Het VU-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van hel Volksunie-partiibesluur van 16 |uli heeft algemeen 

voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan aan de pers 

Martens is 
mislukt en... 

De Volksunie vestigt er de aan
dacht op dat het bereikte akkoord 
tussen de sociale gesprekspartners 
met mag voorgesteld worden alsof 
daarmee de sombere knsishemel is 
opgeklaard De Volksunie verheugt 
er ach over dat de regenng bjdelijk 
verlost v\/erd van een ongunstig so
ciaal klimaat maar zij wijst er op dat 
de uitvoenng van het sociaal ak
koord nog lang geen oplossing 
brengt voor de gesel van de werk
loosheid 

Bovendien onderstreept de Volks
unie dat de poiitek van de regenng 
Martens totaal mislukt is inzake de 
sanering van de openbare financiën 
Eerste Minister Martens slaagt er 
niet in de tekorten van de Belgische 
staatshuishouding voldoende af te 
remmen, ondanks de verhoogde fis
kale inkomsten van de staat De 
rentelasten worden katastrofaal 
hoog en storpen grotendeels de inle-
venng van de burgers op. 

...Vlamingen zijn 
de dupe 

Terecht stelt de Volksunie zich de 
vraag waartoe de zware inspannin
gen van de bevolking dienen' De 
polibek van de regenng Martens is 
fundamenteel onrechtvaardig Alleen 
de kapitaalbezitters, die hun inkomen 
putten uit vermogen, genieten ervan 
Al wie zijn inkomen uit arbeid ver
dient en zelfs de zwaksten van de 
samenleving, knjgen het zwaar te 
verduren Zonder uitzicht op de toe
komst vermits de slechte openbare 
financiën aanleiding zullen geven, bij 
ongewijzigde politiek, tot nog grotere 
lasten voor de werkende bevolking 

De Volksunie beklemtoont dat 
vooral de Vlamingen de dupe zijn 
van deze geschiedenis De openbare 
financiën geraken immers met gesa
neerd omdat nu pas de rekening 
wordt aangeboden van de sektonele 
ekonomische politek die de jongste 
jaren werd gevoerd De Vlamingen 
moeten nu vooral opdraaien voor de 
schaamteloze miljardenlemngen die 
voor Cockenll-Sambre werden aan
gegaan 

De Volksunie verzet zich tegen 
elke terreur en verwerpt de geweld
pleging als metode in het verknjgen 
van politieke doeleinden Maar zij 
protesteert met klem tegen de uitle-
venng van twee Basken aan het 
Spaanse bewind 

Basken 
De regenng heeft deze beslissing 

genomen zonder te beschikken over 
waterdichte garantes voor een eer
lijke en menswaardige behandeling 
die een demokratische rechtsstaat 
past Er zijn immers vaststaande ge
gevens die wijzen op mishandelin
gen en foltenngen in de Spaanse 
gevangenissen Verder heeft de re
genng afbreuk gedaan aan een tradi
tionele politek van asiel aan politieke 
vluchtelingen 

Het partijbestuur van de Volks
unie verzoekt „Amnesty Internatio
nal" het verloop van dit proces met 
uit het oog te veriiezen Het partijbe
stuur van de Volksunie heeft even

eens advokaat Hugo Coveliers ver
zocht deze kwestie in Spanje te 
volgen 

De Volksunie-
senaatsfraktie 

Het partijbestuur van de Volks
unie feliciteert de Senaatsfraktie 
voor haar programmabsche en takb-
sche opstelling bjdens de behande
ling van de herstelwet 

Vermits deze wet voor de Volks
unie globaal onaanvaardbaar is, zo
wel inhoudelijk als wat betreft de 
onwettelijke unitaire uitholling van de 
bevoegdheden van de Vlaamse 
Raad, heeft de Volksume-fi-akbe zich 
volkomen terecht verzet tegen de 
goedkeunng ervan in de Senaat Zij 
heeft daartoe alle legale en regle
mentaire middelen gebruikt die haar 
ter beschikking stonden 

Het parbjbeshjur van de Volks
unie klaagt de kinderachbge reakbe 
van eerste minister Martens en de 
regenngsparbjen aan, die zelfs een 
normaal funkboneren van de parle
mentaire (jiemokrabe niet meer kun
nen aanvaarden 

BmiSSEL 
VERWACHT U 

oi> zaterdag g september 

GROTE 
„BRUSSEL-
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DAG" 
aangeboden door het 

arrondiaaamafit Bruesoi 

10 jaar geleden overieed 
dr. Hendrik Ballet 

Op vrijdag 10 augustus a.s. zal het tien jaar geleden zijn dat dr. 
Hendrik Ballet overleed. In dankbare herinnering aan deze goede 
man en voorbeeldig VU-mandataris brengen wij het in memoriam 
dat Lambert Swerts n.a.v. zijn overli jden in 1974 neerschreef. 

„Dne stadia hebben dit hoog
staand, aktief en toegewijd leven 
voor altijd in het hart van het Vlaam
se volk gebrand 

Als echtgenoot en vader bouwde 
hij een gezin op dat voornaam en be
schaafd, onvoorwaardelijk ,den vol
ks trouw" was in alle omstandighe
den Als geneesheer volgde hij nooit 
een andere lijn dan de deontologie 
van de liefde, die hij zich reeds als 
student had voorgeschreven Als po
liticus stond hij rusteloos op de bres 
waar de Vlaamse waardigheid strijd 
moest leveren met onwaarheid, on
gerechtigheid of verknechting 

Zijn onkreukbare eerlijkheid, zijn 
zeldzame rechtschafjenheid, zijn 
eenvoud en zijn vroege wijsheid 
wezen hem reeds van in zijn jeugd 
naar het leiderschap Omdat kalmte 
en overleg zijn leidstaf waren, verliep 
geheel zijn leven in posibeve nchting 
Alle afbraak en pessimisme was hem 
vreemd en wees hij af Daaruit groei
de de glimlach die zijn gelaat besten
dig verlichtte, ook toen de haat in dit 
land alle menselijke adel en groot
heid in de ban sloeg 

Volksdienaar vanaf zijn jonge ja
ren tot in zijn levensavond, nddertijk 
Vlaming, dappere leidersfiguur, be-

Poma antwoordt 
op kritische vragen 

dachtzaam en hartelijk mens, verliest 
Vlaanderen in hem een van zijn 
edelste zonen, terecht vereerd en 
geliefd door zijn volk, zijn „meester 
na God" 

Daarom is zijn heengaan een 
steekwonde die moeizaam en traag-
zaam heelt Maar zijn leven blijft 
omkranst met de aureool van goed
en schoonheid die van hem is uitge
straald tot diep in het leven van de 
zijnen, van zijn vnenden. zijn patiën
ten van al wie hem kende of die hij 
tienaderde En die glans kan met 
verbleken, wel intenser worden in de 
afstraling van Gods glans 

Lambert Swerts 

Hoe vaak ergeren wij ons met aan 
de term „Belgische" kust wanneer 
hiermee de Vlaamse kust wordt be
doeld Ook in talnjke toerisbsche 
promobefolders. uitgaande van offi
ciële instellingen, wordt nog te vaak 
en te veel deze oubollige en karak
terloze „Belgische" aanduiding ge
bruikt om het streepje kust tussen 
De Panne en Knokke aan te duiden 

Tijdens een hoorzitbng, ingencht 
door de provinciale Westvlaamse 
vereniging voor toensme CWesttoe-
nsme"), vroeg de VU-vertegenwoor-
digster Andrea Dewulf-Heus aan ge
meenschapsminister Poma om vanaf 
heden in alle uitgaven nog uitsluitend 
te spreken over „Vlaamse kust" 
„Onze kust was. is en blijft — on
danks alle andere pogingen — 
Vlaams Ook voor de buitenlanders 
zal deze aanduiding net zo aange
naam en aantrekkelijk blijven", merkt 
ZIJ terecht op 

Gemeenschapsminister Poma ant
woordde dat hijzelf enkel verant
woordelijk is voor de publikaties vah 
het „Kommissanaat-Generaal voor 
Toensme", aangezien de gemeenten 
en W V ' s zelf bepalen wat zij in hun 
folders schnjven Wat nu dit Kom
missanaat-Generaal betreft neemt 
men een „pragmaösc/i" standpunt in 
„BIJ het publiek is de algemeen ge
bruikte term nog steeds de .Belgi
sche kust", zowel in België als in het 
buitenland Vanuit het oogpunt van 
markebng is dit dus de beste term 
(= goede kommunikabe)" 

Wel wijst Poma er op dat men 
sinds een tweetal jaren in Nederland 
en Duitsland de term „Vlaamse" kust 
gebruikt maar Poma voegt eraan toe 
dat hij dit „expenment" met voet
stoots wil veralgemenen „Een merk
naam veranderen is een gewaagde 
zaak en kost vele miljoenen aan 
reklame" Volgens de PW-excellen-
be IS het daarom met gewenst om 
een andere naam in te voeren „Voor 
Franse publikabes evenmin Het is 
immers evident dat dit niet zo goed in 
de oren zou klinken bij de Franstalige 
Belgen die onze tweede tjelangnjk-
ste markt uitmaken" 

BIJ dit antwoord van Poma zijn 
toch enkele bedenkingen noodzake- •« 
lijk Het IS inderdaad zo dat het een 
intensieve campagne zou vergen om 
de term „Belgische" kust te vervan
gen door „Vlaamse" Maar dit bete
kent helemaal met dat dit onmogelijk 
zou zijn Integendeel Het kwaliteitsla
bel „Vlaanderen" doet het opmerke
lijk goed in het buitenland Denken 
we maar eventjes aan het sukses 
van „Flanders' Technology", dat 
straks aan een tweede uitgave toe is 
Bovendien is het laatste argument 
van Poma, alsof deze term met zo 
goed in de oren zou klinken van de 
Walen, hoogst bedenkelijk De 
„Franstalige Belgen" moeten begnj-
pen en aanvaarden dat onze kust 
een stukje Vlaanderen is dat in zijn 
eigenheid moet gerespekteerd wor
den 

„Fasc is t i sche bedevaar t " 

Nogal wat gemeentebesturen en 
nenngdoenden aan de kust hebben 
echter zelf het Belgische en on
Vlaamse etiket mee helpen ver
spreiden Gewoon onszelf blijven 
betekent nochtans met dat men on-
vnendelijk wordt tegenover anders
taligen i 

Een andere vraag van de VU-
vertegenwoordigster betrof de voor
stelling van de jaarlijkse Bedevaart 
als een bijeenkomst van „fascisti
sche en neo-nazistische groepenn-
gen" Dit stond te lezen in een Franse 
publiciteitsfolder Aan Poma werd 
gevraagd of hieraan mets kon verhol
pen worden 

Minister Poma wees in zijn ant
woord op de persvnjheid en „hiet 
recht om de meest komplete onzin te 
schnjven en te laten drukken C.J 
Wanneer het Kommissanaat-Gene
raal voor Toensme kennis knjgt van 
t>elangnjke buitenlandse toeristische 
publikaties. waann flagrante onwaar-
lieden voorkomen, wordt de uitge
ver aangeschreven De ervanng 
leert nochtans dat hierop zekien 
wordt gereageerd" 

Mag men bijgevolg straffeloos 
Vlaanderens vredes- en dodenmo-
nument t)ekladden'' 

Centrum voor 
Maatschappelijk 

Welzijn van 
Antwerpen 

Plaats van industrieel inge
nieur voor de dienst Kem-
geneeskunde. 
De bediening van indus
trieel ingenieur voor de 
dienst Kemgeneeskunde 
wordt openverklaard onder 
voorbehoud van goedkeu
ring door de hogere over
heid van de voorziening 
van deze plaats in de perso
neelsformatie Intussen kan 
mits gunstig advies van de 
Bedrijfsgeneeskundige 
Dienst reeds overgegaan 
worden tot aanstelling in 
tijdelijk verband Ze staat 
open voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten 
Aanvangswedde 51.454 f r. 
bruto per maand. , 
De kandidaten iiïbei!M"tie| 
Belgische nationaliteit be
zitten 
Leeftijdsvoorwaarden de 
leeftijd van 40 jaar met 
overschreden hebben op 
2081984 
Diplomavereisten op 
2081984 houder zijn van het 
diploma van industrieel in
genieur in de kernenergie -
finaliteit kernenergie (rich
ting elektronika) 
Verplicht inschrijvingsfor
mulier te bekomen op de 
7de Direktie-Personeelsza-
ken van het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk 
Welzijn, Lange Gasthuis
straat 39 te 2000 Antwerpen 
Inschnjvmgsrecht 400 fr 
De aanvragen dienen toe
gekomen te zijn op het Se-
kretanaat, Lange Gasthuis
straat 33 te 2000 Antwerpen, 
uiterlijk op 2081984 

19 JULI 19B4 
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Begeesterende 11 juli-zangavond 
te Wommelgem 

Mede omdat „Den Klauwaert" vo
rig jaar barstensvol was, w/erd er dit 
jaar overgestapt naar het reeds door 
velen bekende „Keizershof". Dat ook 
in deze nochtans ruime zaal naar een 
plaats diende gezocht te vi/orden 
hadden nog Ludgaar, Ward of Her
man durven dromen. In een snikhete 
zaal sloeg de v|am onmiddellijk in de 
pan wanneer Jos De Houwer, met 
zijn koperensemble Cknappe muzi
kanten) deze 11 -juliviering openden. 

Een kort welkomstwoord door 
H. Braeken en een keurig program
ma dat werkelijk tot in de puntjes 
verzorgd was, dank zij het draaiboek 
dat door Ludgaar Bogaarts ineenge
stoken werd. Het zeer vlotte verloop 
was hiervan een duidelijk bewijs. 
Niet Jos echter bracht de aanwezi
gen in vervoering, het plaatselijk kin
derkoor onder zijn leiding en door 

ommz} 
• Pas afgestudeerde ergoterapeut 
grote onderscheiding, vrij mil. dienst, 
zoekt betrekking West- of Oost-VI 
Tel.: 056-51.24.44. 

• Maatsch. assistente, 26 j . , onge
huwd, 1 j . ervaring, zoekt betrekking 
West- of Oost-VI. Tel. 056-51.24.44. 

• Kleuterieider, 24 j . , 4 j . ervaring. 
Zoekt betrekking. Tel. 056-51.24.44. 

• Wegens vertrek nr W.-VI., 
woning tk., laag kad. ink., tn - gr. gar. -
werkh. - 1 3 a , krediet mog., bevr. P. 
Van Halfe, Noténlafendreef 22, 3091 
Berg-Kampenhout - tel. 016-65.57.44. 

hem begeleid met zijn harmonika 
kreeg een daverend applaus. Ook 
het SMF-Scheldekoor o.l.v. Jan Fo-
sey en het eigen Wommelgemse 
koor Kandoncklaar o.l.v. Agnes De 
Smet brachten een opvallende uit
voering van hun liederen. Zeker niet 
te vergeten het solo-optreden van 
Ludgaar met zijn gitaar die een lied 
bracht van M. Cools op tekst van 
L Verbeeck en de ganse zaal aan 
het meezingen kreeg. 

Een reeds lang gedane belofte van 
Willy Kuijpers aan Ward werd inge
lost W. Kuijpers bracht de 11-juli-
boodschap. Hij schetste de rol die 
Vlaanderen heden en in de toekomst 
in Europa te vervullen heeft Dat we 
nu hier te lande nog dagelijks be
roofd worden bewees hij met keihar
de cijfers waaruit duidelijk bleek dat 
Vlaanderen met eigen middelen de 
grote problemen zoals b.v. de jeugd
werkloosheid e.a. degelijker zou kun
nen aanpakken. Een warm applaus, 
een klein geschenk en Willy trok zijn 
5de verplichting die dag tegemoet 

Voor de bindteksten zorgden Tin
ne Smet en Ludgaar Boogaerts ter
wijl Ward Hertxjsch een dikke pluim 
op de hoed mag steken. Als organi-
zatieverantwoordelijke zorgde hij er
voor dat het „Keizershof" op zijn 
grondvesten daverde. Afspraak 
voor 11 juli 1985! (GS) 

Naar Brussel 
De in het programma verspreide 

oproep kende een ofiverwacht suk-
ses. 

Laat het uit met de vele tranen 
Als het om Brussel gaat 
maar laat ons allen en met velen 
laten horen dat wij het menen 
met dé Vlaamse Staat 

Leeuwevlaggen niet 
gewenst op Edegemse 
11 -juliviering 

Zoals in elke Vlaamse gemeente 
wordt ook in Edegem 11 juli gevierd. 

Alhoewel wij, als Vlaams-nationa
listen, duidelijk een andere opvatting 
hebben over wat een 11-juliviering 
moet zijn, willen wij het hier niet 
hebben over wat ons jaariijks ten 
tonele wordt gebracht Maar, u zult 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 
Wijnegem 

De betrekking (deeltijds) 
van sekretaris van het 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
van Wijnegem is te be
geven. 
Voorwaarden en inlichtin
gen zijn te bekomen op het 
sekretariaat van het 
OCMW, Koolsveldlaan 94 te 
2110 Wijnegem, tel. 
03-353.91.61. 
De aanvragen moeten toe
komen bij een ten laatste op 
14 augustus 1984 ter post 
aangetekend schrijven aan 
de heer voorzitter van het 
OCMW van Wijnegem, 
Koolsveldlaan 94. 

het nauwelijks geloven, in Edegem 
presteert men het om 11 juli te 
vieren, zonder dat er in de zaal, ook 
maar één enkele leeuwevlag aanwe
zig is! En wij die meenden dat de 
leeuwevlag het simbool was van de 
Vlaamse gemeenschap! 

Het was dan ook niet verwonder
lijk, dat bij het zingen van de Vlaamse 
Leeuw, onze VUJO-verantwoordelij-
ke, spontaan naar de VU-afdelings-
vlag greep en hiermede in de zaal 
trachtte te komen. Dit werkte bij 
sommigen als een rode lap op een 
stier. Na heel wat geharrewar, kon 
onze vaandrig een ereronde maken 
in de zaal. Onnodig te zeggen dat de 
aanwezige mandatarissen van de 
meerderheid eerst als van de hand 
gods geslagen toekeken en daarna 
uitsloegen in alle kleuren van de 
regenboog, maar dat zijn we van de 
mensen van die partij gewoon. Voor
al de schepen van Kuituur, was een 
appelflauwte nabij, want haar „hoog
staande kulturele manifestatie" was 
ontheiligd door een leeuwevlag. Hoe 
is het mogelijk! Daarbij moet u we
ten, dat diezelfde schepen, telkenja-
re, in haar toespraak, 11 juli misbruikt 
om de loftrompet te steken over het 
door haar gevoerde beleid en waar 
het kan, uit te halen tegen de Volksu-
niefraktie. 

Dat onze VU-mandatarissen ver
der werk zullen maken van de aan
gehaalde feiten, spreekt voor zich. 
De VU-afdeling maakte in een pers
mededeling deze wens kenbaar 

Fons Delbaen 

Op 11 juli gaan zingen allen 
tesamen met grote koren 
't is daar onze hoofdstad en daar 
moet men 't horen. 

Zij die Brusselwaarts treinden be
leefden een prachtige avond. Moch
ten wij het echter zo sjxiedig moge
lijk beleven eensgezind en achter 
één vlag, onze leeuwevlag, onze lie
deren daar te laten weerklinken. 

(WH) 

ANTWERPEN 
JULI 

28 HOMBEEK-LEEST: Tweede raclette-avond bij Wim en Louisa 
Baetens, Heike 50 vanaf 18 u. Liefst verwittigen 015-41.44.16. 

21 juli-rommel te Antwerpen 
Naar reeds jaariijks 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 

Plaatsaanbiedingen stedelijke technische instituten 

Navolgende betrekkingen (M/V) zijn in hoofdambt mogelijk te begeven bij de aanvang van het 
schooljaar 1984-1985. 
Aan de dagscholen Brevet of diploma 
leraar of lerares: 
- GHSO Germaanse filologie 
- GHSO Pedagogische wetenschappen 
- GHSO Romaanse filologie 
- GHSO Wiskunde 
- GHSO Natuurkunde 
- GHSO Scheikunde 
- TV - BP Metaal LSO metaal -i- 6 j . nut. ervaring of 

HSO metaal -f 3 j . nut. ervaring of 
technisch regent 

- TV- BP Elektriciteit LSO elek -f 6 j. ae. of HSO elek 
-f 3 j . n.e. of technisch regent 

- TV - Automatizatie HSTS industrieel ing. mech. automatizatie 
- TV en Bpr. Sanitaire installaties LSBS LSO sani. -i- 6 j . n.e. of HSO sani. 

+ 3 j . n.e. 
- TV en Bpr Hout LSBL LgO hout -t- 6 j . n.e of HSO hout 

-I- 3 j . n e 
- TV Elektronika HSTS Industrieel Ing elektronika 
- TV Meubel- en binnenhuisontwerpen HSTS HSO of THOKT meubel- en binnenhuisontwerpen 
- Bpr schilderen LSBS LSO schilderwerken met 6 j . n.e. 

HSO schilderwerken met 3 j . n.e. 
- Handel - boekhouden EHOKT GHSO handelswet. of T.E.W. 
- Informatica HSO (universitair diploma informatica) 
- Psychologie HSO (universitair diploma psychologie) 
- Ortopedagogie (universitair diploma ortopedJ 
- Bprverkoop GLSO handel -i- 1 j. n.e verkoop 
- Bpr hand- en gelaatsverzorging HSO -t- LSO-GLSO schoonheidszorgen + 1 j . n.e. 
- TV verkoop en handelsprod GLSO handel 
- Praktijkleraar herenkappen lagere beroepsleergangen herenkappen met 6 j . n.e. 

hogere beroepsleergangen herenkappen -i- 3 j. n.e. 
- Moraal LS (GLSO) f & s .̂p , 
- GHSO geschiedenis 
Aan de avondscholen Brevet of diploma 
leraar of lerares 
- TV Mechanika THOKT Ind Ing of Burg Ing mechanika 
- TV Elektronika THOKT Ind Ing of Burg Ing. elektronika 
- TV Openbare Werken THOKT Ind Ing. of Burg Ing openb. werken 
- TV Scheikunde THOKT ! Ind Ing of Burg Ing scheikunde 
- TV Mechanika LSBL LSO Mech. met 6 j . ae. 

HSO Mech. met 3 j . ae. of techa regent 
- Bepr Lassen LSBL LSO laswerken met 6 j . ae. 
- TV en Bpr Schilderwerken LSBL LSO schilderwerken met 6 j . ae. 

HSO schilderwerken met 3 j . ae. 
- TV Auto-elektriciteit LSTL LSO, HSO of HOKT met ae. auto-elektriciteit 
- TV Nijverheidsboekhouden HOKT Univ. niveau handel 
- TV en Bpr Beeldhouwen LSBL LSO beeldh. -i- 6 j . ae. 
- Bpr Machinale Bewerking LSBL LSO 6 j . a e mackbew. 

HSO 3 j . ae. mach. bew. 
Techa regent -i- 1 j . ae. 

- TV Informatica EHOKT Lic, Ind Ing. of Burg. Ing. 
- AV Duits LSTL .. X GHSO Germaanse fUologie 
- AV Engels HSTL GHSO Germaanse fUoIogie 
- TV Meubel- en biimenhuisontwerpen HSTL HSO 3 j . ae. + 

HOKT meubel en binnenhuisont. 
- TV en Bpr Elektriciteit LSTL LSO 6 j . a e elek 

HSO 3 j . ae. elek of 
Technisch regent 

- AV Russisch LSTL Uc. Slavische talen 
- AV Frans HSTL GHSO Romaanse filologie 
- Bpr Plaatbewerken LSBL LSO 6 j . ae. plaatbewerken 
- TV en Bpr Gameren-Behangen LSBL LSO 6 j . ae. gameren-behangen 
- Kantklossen LSBL 
- Hoedemaker (modiste) LSBL 
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 maatregelen 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 secundair onderwijs of Bestuur van het hoger 
onderwijs. 
De aanvraagformulieren kunnen gratis bekomen worden op de dienst onderwijs - Stadhuis - 2800 
Mechelen, teL 015-20.85.11 toestel 248 of 249. 
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11 -Juli-Sporttornooi 
te Kapelle-op-den-Bos 

o p 7 juli jl ging naar jaarlijkse 
traditie het grote Volksunie-Sporttor-
nooi door te Kapelle-op-den-Bos Het 
voor vele jaren door senator Paul 
Peeters gestarte tornooi kende dit 
jaar een ovenweldigend sukses Niet 
minder dan 3 volleybalploegen en 8 
voetbalploegen boden zich aan, zo
dat zowat 150 sportbeoefenaars van 
verschillende leeftijd onder een stra
lende zon streden voor de overwin
ning 

BIJ een gezellig samenzijn na het 
tornooi werd de gelegenheidstoe
spraak gehouden door burgemees
ter Joris Roets die een warme op
roep deed voor meer Vlaams-natio
naal bewustzijn bij onze jongeren 
Een daverend applaus van de area 
300 aanwezigen beloonde onze 
VUJO-man voor zijn dynamische 
toespraak 

Daarna bracht senator Paul Pee
ters de uitslagen 

Volleybal 1 Londerzeel, 2 Nino-
ve, 3 Kraainem 

Voetbal-VUJO 1 Crescendo 
Jeugdfanfare, 2 Kraainem, 3 Kapel-
Ie, 4 Ninove 

Voetbal-veteranen 1 Ninove, 2 
Sanpareil 3 Brussel 84, 4 Kom-
marop 

De beker van kamerlid Jef Valke
niers werd gewonnen door de vete
ranen-ploeg van Ninove, de wis-
selbeker van senator Paul Peeters 
ging dit jaar naar Jeugdfanfare 
Crescendo 

Een hartelijk dankwoord aan de 
feestleider Dirk Dufraing en aan alle 
bestuursleden en leden die meehiel
pen aan de realizatie van dit prachti
ge 11 -Juli-Sporttomooi 

^ ! J 

Wandel zoektocht 

te Tielt-Winge 
Door de Vlaamse Knng Tielt-Win-

ge CBrabanO wordt tot 16 september 
een grote wandelzoektocht inge
richt Een familiale ontspanningstocht 
van 4,5 km met toenstische vragen 
en een 8-tal foto's Cformule B) In
schrijven iedere dag vanaf 10 u in 
Tilt-City, Boekhout te Tielt (behalve 
woensdag) Kosten voor iedere 
deelnemer van Tielt-Winge lOOfr, 
deelnemers VAB, rallyklubs 115 f r , 
overige deelnemers 130 fr 
Meebrengen schrijf- en meetgenef 
klare kijkers en heel de familie 

11 juli te Jette 
De Vlaamse Bond van Gepensioneerden uit Jette vierde haar jaarlijks 
Guldensporenfeest Voorzitster De Cooman en erevoorzitter De 
Berlangeer die er het woord voerden rnochten zich verheugen in een 
zeer talrijke opkomst Op de foto het koor van de Bond tijdens een 

optreden. 

LIMBURG 

Burgemeester van 
Neerpelt noemt 
vu-blad „Rotkrantje" 

De Volksunie-afdeling Neerpelt 
houdt er zich aan haar programma 
dat aan de bevolking werd voorge
steld, nauwgezet te volgen Hienn 
werd ook opgenomen dat de bevol
king regelmatig op de hoogte wordt 
gebracht van wat er wel en met 
wordt verwezenlijkt op gemeentelijk 
en nationaal vlak Zopas verscheen 
reeds de 18de editie van het VU-
kontaktblad „De Brug" Dit blad 
wordt huis aan huis bezorgd door 
onze mandatanssen, bestuursleden 
en andere medewerkers Dat dit met 
in goede aarde valt bij de CVP van 
Neerpelt is met te verwonderen De 
bevolking wordt juist ingelicht over 
het doen en laten van de meerder
heidspartij (CVP) Eerlijk en recht 
voor de vuist is de leuze van onze 
plaatselijke VU-afdeling Neerpelt-St-
Huibrechts-Lille 

Kompliment 
In de gemeenteraadszitting van 

l ^apn l II had de burgemeester 
(CVP) het over een „rotkrantje" Wij 
voelden onmiddellijk aan dat hij hier
mee ons informatieblad „De Brug" 
bedoelde Wij voelden dit aan als een 
kompliment Ér werd van de VU-zijde 
hevig gereageerd Wij hebben im
mers geen gemeentenieuws, dat 
wordt betaald door de gemeente 

Neerpelt aan de kostprijs van 
150 000 fr per jaar, dit om de pluimen 
op de CVP-hoed te steken 

Van deze CVP-fraktie hoeven wij 
trouwens helemaal geen lessen in 
politieke moraal te krijgen 

Het IS al genoeg dat zij op ge
meentelijk vlak aan de burgemeester 
door haar „Ja"-knikken de volmach
ten geeft die deze burgemeester op 
zijn beurt met zijn partijgenoten in 
het parlement aan de onzalige rege-
nng Martens V heeft geschonken 

Het gebruik door de volmachten 
van de CVP-raadsleden is dat tijdens 
iedere gemeenteraad slechts één 
man (de burgemeester) aan bod 
komt de rest van de CVP-raadsle
den hoeft maar te knikken Zij heeft 
de kleuren van de regenboog geko
zen, de bevolking heeft deze ook 
gezien en ziet ze nog wanneer ze 
haar geldbeugel opentrekt Met de 
jongste Europese verkiezingen werd 
de CVP dan ook in het kanton 
Neerpelt duchtig afgestraft De Volk
sunie behaalde hier bijna 10 % meer 
dan bij de vonge verkiezingen 

Onze Volksunie-afdeling Neerpelt-
St -Huibrechts-ülle zal zonder versa
gen dit rotkrantje „De Brug" blijven 
uitgeven, omdat de waarheid haar 
rechten heeft 

Jean Nauts. gemeenteraadslid 

BRABANT 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

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

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(specia.le voorwaarden voor trouwersl 

Openincsuren: Oi., woe., vrij. van 13 lot !• u. 30 
Do., zat. van 10 tot l»u . 30 
Zondac van 14 tot IS u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
s u f Kiesekoms lop slechts is k 

MAGAZINE 

Bestaat 
ET echt ? 

Ernstige wetenschappers hebben zich weer over de vraag 
gebogen of er leven is in de ruimte, kortom, te weten of 
ET echt bestaat. Die kans zou, objektief bekeken, zelfs 

vrij groot zijn. Wij staken ons Hcht op bij twee 
prominente Vlaamse professoren. 

Bovendien 

Lunaparken: Het einde van de pret ? 
Heroïne: De Gouden Driehoek blijft bloeien. 

Kunst: Het heimwee van Rik Poot. 
Reportage: Knack in de Tour. 

Een vakantieverhaal van Paul Hoste. 

In Knack-Weekend: 
Film: Het geheim van The Bounty. 

Mode: Japan is troef in FMijsP^^"^^^^^^ 
Vriie Tl|d: De khmkoorts van Lut Vivijs. 

Fietsen met Knack in Veurne. 
, 0 0 " ' ^ ' * 

BO^^'r;a» 

knack \nv u\\en« 

MAGAZINE 

1 poswï 
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Een nieuw boetesysteem in de maai< 

Gentse raad 
in de parkeerproblemen 

Tussen de begrotingen door heeft de gemeenteraad van Gent nog 
even tijd om aan dagelijl<s beleid te doen. Kerl(fabrieken, openbare 
werken, waterzuiver ing, stadsbedri jven e.d. zijn onderwerpen waar 
de gemeenteraad zich in juni diende over uit te spreken. Toch 
diende nog een nieuwe belasting gestemd. 

g e n ' Schepen Akkerman kon met 
ontkennen dat de stad nog heel wat 
geld te goed heeft De dossiers 
hebben vertraging opgelopen, maar 
de stad is niet meer bevoegd op te 
treden De schepen beloofde verder 
te onderhandelen met de V W Z en 
met de gemeenschapsminister 

Temmerman (SP) ondervroeg de 
bevoegde schepen over het betalen 
van de belasting op het ophalen van 
huisvuil Bepaalde kategoneen inwo
ners (WIGG's) kunnen genieten van 
korting op de tjelasting maar kregen 
toch een aanslag voor het geheel Dit 
IS in strijd met het belastingregle
ment Het zou trouwens ook moge
lijk zijn andere kategoneen (bv ge
zinnen met slechts een vervangings-
inkomen) kortingen te geven, niette
genstaande de schepen steeds ver
klaarde dat dit met kon De SP 
diende in die zin dan ook een amen-
denent in. hienn gesteund door V U 
en Agaiev 

Schepen De Clercq vond dit met 
zinvol Voor hem was een aanpas
sing van het reglement slechts mo
gelijk wanneer dit met in strijd is met 
ondemchtingen van de hogere over
heid, wanneer de invordenng van de 
belasting eenvoudig blijft en de bud
gettaire enveloppes uit het sane-
nngsplan gerespekteerd worden 

De gemeenteraad handelde ook 
nog over herwaardenngsgebieden 
Schepen Akkerman legde uit dat 
Geht nög recht heeft op een viertal 
herwaardenngsgebieden Dne ervan 
zijn nu gekozen op grond van fakto-
ren als leegstand, ontvolking, initiatie
ven van partikulieren Een vierde wijk 
moet nog worden afgebakend en de 
genoemde wijken kunnen in aanmer
king komen 

Energiebeleid 
Ten slotte stelde zich nog het 

probleem van de interkommunales 
Imeloost en Imelcant Het kontrakt 
van deze interkommunales (ge
vormd door Ebes en o a GenO voor 
energielevenng, verstnjkt binnenkort 
en er heerst grote onrust bij het 
laersoneel Wat zijn de inzichten van 
het kollege ter z a k e ' Zal er een 
overheveling zijn naar EGW of zullen 
eerder delen van EGW worden over
geheveld naar de pnve-sektor ' Er 
zijn nl geruchten dat heel wat gege
vens en informatie van EGW aan 

Het stedelijk parkeerlsednjf heeft 
nl de intentie om een onrechtstreek
se belasting te heffen op de plaatsen 
waar het parkeren van auto's gere
glementeerd IS — dit IS voor parkeer-
meters en -automaten De belasting 
schommelt tussen 5 en 40 f r naarge
lang de gebruikstijd Bij niet-betaling 
wordt de belasting tiepaald op 5(X) f r 
te betalen binnen de 5 werkdagen na 
de betekening van de aanslag of 
1 000 fr Na dat tijdstip kunnen over
tredingen bestraft worden met inbe
slagname of immobilizatie van het 
voertuig 

Aimé Verpaele (VU) noemde 
deze belasting in stnjd met de verkie
zingsbeloften Het doel is vooral geld 
in de stadskas te krijgen en met de 
zwartparkeerders te straffen Hij 
was het ook met eens met de argu
menten van de schepen om deze 
belasting in te voeren, nl door rotatie 
van geparkeerde wagens het klien-
tenpotentieel van de neringdoenden 
op te drijven Voor een bepaalde 
groep van inwoners moet met ieder
een belasting betalen i Verpaele twij
felde ook of de stad wagens in 
beslag kan laten nemen bij met-
betaling Wanneer zal trouwens de 
inbeslagname gebeuren als de beta
lingstermijn vijf dagen i s ' Zal de 
boete geen aanleiding geven tot een 
heksenjacht ' 

Troebel water 
I Verpaele interpelleerde ook-over 
de kollektorwerken en de subsidie-
'ing van de waterzuivenngsinfra-
struktuurwerken De eerste koliektor 
n het Gentse was deze aan het 
Zuidpark Inmiddels werden er tal 
v/an andere aangelegd Er is reeds 
voor 3,1 miljard geïnvesteerd Niette
min dient nog ca 12 miljard geïnves
teerd te worden De investenngen 
waren 100 % subsidieerbaar De 
stad heeft nog 730 miljoen subsidies 
te goed Door de opnchting van de 
Vlaamse Waterzuivenngsmaat-
schappij werd de uitbetaling van 
subsidies aan de gemeenten geblok
keerd Hoe zal deze b>etaling verder 
geschieden' Verpaele stelde ook 
vast dat alle aant>estedingen op dit 
vlak in het Gentse zijn stilgevallen 
Deze evolutie is rampzalig voor de 
stad en de regio Hoe staat het met 
de onderhandelingen met de V W Z 
van de dossiers die reeds door de 
raad pnncipieel werden overgedra-

Ebes zijn overgemaakt Het gaat 
vooral om inlichtingen over de finan
ciële toestand van de EGW De 
gevraagd inlichtingen zijn enkel no
dig om een ernstig bod te kunnen 
doen i v m de interkommunales De 
gegevens worden trouwens weder
zijds verstrekt Wat uiteindelijk het 
voorstel zal zijn is nog met bekend 
De direkte-generaal zal een ploeg 
deskundigen om zich heen verzame
len om advies ter zake te verstrek
ken Carta Bnon 

Moderne 
religieuze 
kunst te Gent 

Nog tot en met 23 juli heeft in de 
St-Michielskerk te Gent een ten
toonstelling van religieuze kunst 
plaats Telkens van 14 u 30 tot 18 u 
toegankelijk Men kan er o a de 
onlangs in ons weekblad beschreven 
Kruisweg van Beverto door Flor De 
Raet bekijken naast een uitgebreide 
verzameling muziekinstrumenten 
(piano's, klavecimbels, hobo's, vio
len) 

Rondleidingen op zaterdag 31, 
zondag 22 en maandag 23 juli Om 
1 4 u 30 religieuze kunst om 16 u 
muziekinstrumenten, om 17 u 30 de 
kunstschatten van de St-Michiels-
kerk Een buitenkansje i 

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

OOST-VLAANDEREN 
11-juliherdenking met hindernissen 

Licht incident zorgt 
voor animatie te Lede 

IMPE, LEDE — Op deze zonnige 
voormiddag waren minder mensen 
dan de tradite het wil af komen 
zakken naar het onooglijke Impe 
voor de jaarlijkse gewestelijke 11-
julivienng die meer en meer een 
typisch gemeentelijke, dus matte en 
aan renovatie ontbrekende bijeen
komst van enkele vrienden en ken
nissen aan 't worden is Wat de 
opkomst van het publiek betrof was 
het echt een dieptepunt Nochtans 
stonden twee trekpleisters op het 
programma e h De Cubber voor de 
kanselrede en Koen Baert sekreta-
ns van het Uzerbedevaartkomitee, 
voor de stnjdrede Of ligt misschien 
juist daar de oorzaak van de lage op
komst naast uiteraard het gebrek 
aan renovatie, gebrek aan initiatief en 
het steeds weer opnieuw voortbor
duren op fietzelfde stramien dat het 
zovele jaren terug wel d e e d ' 

Toch blijft de jaarlijkse 11-julivie-
nng een gebeurtenis die zijn beteke
nis heeft en zeker zijn verdiensten 
heeft gehad Het gezellige Dorps
plein en het prachtige kerkje blijven 
nog steeds het kader waarbinnen 
velen, die dromen van een zelfstan
dig en welvarend Vlaanderen, elkaar 
telkenjare in een losse en aangena
me sfeer terugzien 

Incidenten 
In die zin hadden sympatizanten 

van provincieraadslid en schepen 
Jules Hendenckx bordjes opgehan
gen rond het Dorpsplein waarop 
stond „Provincieraadslid en schepen 
Hendenckx wenst u allen een aange
name en strijdbare Vlaams-Nationale 
Hoogdag" Blijkbaar waren deze 
bordjes een doom in het oog van be

paalde gemeentevaderen want plot
seling verschenen de politie én de 
gemeentediensten en begonnen on
der groot jolijt van de aanwezigen de 
bordjes weg te nemen Schepen 
Rasschaert liet zich met onbetuigd bij 
het dingeren van de werkzaamhe
den, wat de aanwezigen onvermijde
lijk aanzette om de link te leggen 
naar wat zovele jaren geleden ge
beurd IS toen de toenmalige burge
meester Van Leuven samenscho-
lings- en affiche-verbod uitvaardigde 
t g v 11-julivienng Zo zie je maar, 
niks nieuws onder de zon 

De gemeentediensten hadden 
blijkbaar al eerder die ochtend een 
klusje moeten opknappen in het cen
trum van Lede. namelijk op de Markt 
waar onbekenden bjdens de nacht 
het monument voor de gesneuvel
den uit de Eerste Wereldoorlog „ver
sierd" hadden De gebeeldhouwde 
vlag werd verstopt achter een 
Vlaamse Leeuw, het beeld zelf werd 
in rouwzwart ingepakt en op de voet 
van het monument werd een bord 
vastgemaakt waarop te lezen stond 
„1914 Hier ons bloed - 1984 Waar 
blijft ons recht Mar tens ' " Eh deken 
was de eerste die bij het ochtend
gloren het ongewone rond het mo
nument opmerkte Enige tijd later 
verscheen dan de echtgenote van 
de burgemeester die poolshoogte 
kwam nemen en verslag ging uit
brengen, zodat nog wat later burge
meester Grepdon, schepen De Pae-
pe en schepen Minneboo versche
nen, alsook de gemeentediensten en 
de ri jkswacht De vroede gemeente
vaderen volgden vanuit een nabij 
cafe de aktiviteiten rond het monu
ment dat van zijn tijdelijke „versie-
nng" werd ontdaan 

VU doet Oudenaardse 
verkeerskommissie voorstellen 

O p 12 juli II. s c h r ee f de VU-afdel ing van Oudenaarde aan 
b u r g e m e e s t e r en s c h e p e n e n en aan de stedeli jke l eden van de 
V e r k e e r s k o m m i s s i e een br ief . D e z e b r ie f is n ie t b e d o e l d a ls 
n e g a t i e v e k r i t i ek , maar gee f t e n k e l e waardevol le suggesties aan de 
O u d e n a a r d s e Verkeerskommissie . 

De VU-afdeling kan zich met van 
de indruk ontdoen dat er in die 

VU-Evergem rouwt om Antoon Neyt 
j Vrijdag 13 juli werd Antoon Ney t 
VU-raadslid in het OCMW-Evergem, 
'onder massale belangstelling te 
Evergem-Langerbrugge ten grave 
gedragen Hij overleed op 59-jange 
leeftijd na een maandenlange slepen
de ziekte 

Volksvertegenwoordiger Paul 
Van Grembergen sprak de af
scheidswoorden 

Antoon Neyt gewone arbeiders-
jongen, werd in zijn jeugd, veertig 
jaar geleden nu, Vlaanlsgezind en 
het zou nooit meer overgaan Het is 
en blijft wonderbaar hoe mensen 
geraakt worden door ijver voor het 
eigen volk, door verantwoordelijk
heidszin voor het eigen volk. door 
genegenheid voor het eigen volk en 
het eigen land 

In de moeilijke na-oorlogse jaren 
toen Vlaamsgezinden werden uitge
maakt en letterlijk en figuurlijk zwart 
werden gemaakt kwam Antoon voor 
zijn overtuiging uit De verwijten de-

! den hem pijn. het onbegnp, de onver-
' schilligheid van mensen rondom hem 

maakten hem weemoedig en her
haaldelijk zou hij zeggen ..Zien ze 
dat dan met ' " „Dat dan", daarmee 
bedoelde Antoon het onrecht aan 
Vlaamse mensen aangedaan, het 
lage loon, de knechtenrol, de verne-
denngen, de uitbuiting 

Samen met enkele vnenden 
stichtte hij Volksume-Evergem, het 
was einde de jaren zestig Met zorg 
heeft hij d i t zijn poëtische kind, om
geven Trots was hij, ontroerd en 
oneindig gelukkig toen hij merkte dat 
na jaren woestijn en onbegnp ook in 
zijn gemeente het Vlaams-nationalis-
me doorbrak en aanwezig was Als 
een kind gelukkig was Antoon als 
ergens aan een gevel bij 11 juli een 
zwarte leeuw op gouden veld te 
wapperen hing „Nog ene", dacht 
Antoon Toen de Volksunie hem de 
opdracht gaf lid te worden van de 
Raad van het .OCMW heeft hij die 
opdracht plichtsbewust uitgevoerd 
HIJ was nooit afwezig, hij scfiond 
nooit de geheimhouding, van lelijke 
diskussies had hijhartepijn en eigen
lijk dacht hij voortdurend aan de 

tientallen gezinnen en mensen die 
misene hadden 

Tijdens zijn ziekte, die hem aftakel
de van de sportieve flinke man tot 
een uiterst breekbare man was zijn 
hart en zijn hoofd voortdurend bezig 
met dit OCMW, met de kollega's, 
met de groep 

Antoon wou nog zoveel doen Hij 
wou werken aan 't eigen huis in de 
Burggravenlaan, hij wou zorgen voor 
het eigen gezin, hij wou kijken en 
spelen met het lieve kleinkind, er 
mee wandelen en fietsen, hij wou 
nog zoveel voor Vlaanderen, de 
Vlaamse Beweging en de Volksunie 
doen 

Uit naam van alle strijdbare 
Vlaamsgezinden, uit naam van zijn 
vnenden, zeggen wij hem dank voor 
het groot hart en voor het schitte
rend voort)eeld van bescheidenheid 
en pnnciepsvastheid 

Aan mevrouw Neyt-Douterloigne, 
de kinderen en de ganse familie, 
bieden wij nogmaals onze gemeende 
blijken van medeleven bij dit over
lijden 

verkeerskommissie alles behalve 
specialisten zitten en daarom was 
het de bedoeling hen wat te heljDen 

Een voorbeeld van enkele mis
kleunen het autovnj maken van de 
verbindingsstraat tussen de Neer-
en de Hoogstraat, het eenrichtings
verkeer in de Einestraat en de afwe
zigheid van verkeersplaatsen voor 
autobussen op de Grote Markt 

Indien men de verkeersmoeilijkhe
den wil opdnjven dan moet men op 
een verkeerspunt (Grote Markt) 
meer invalswegen maken, m a w dit 
IS de Oudenaardse situate Men 
maakte van de Einestraat een een-
nchtingsstraat naar de Markt toe 
i p v omgekeerd Het invoeren van 
eénnchtingsstraten moet men in het 
geheel van het verkeer bekijken en 
dan tegelijk meerdere straten aan
pakken 

Het autovrij maken van de Kruis
straat heeft geen enkele zin, tenzij 
het de bedoeling is om op drukke 
momenten zoals de woensdag- en 
de donderdagmiddag een verkeers
chaos te scheppen in heel de omge
ving In de huidige omstandigheden 
kan men de Kruisstraat ook met 
verfraaien door beplantingen want 
ze dient te allen tijde de brandweer 
vnje doorgang te vertenen 

Het Tacambaroplein wordt duch
tig onder handen genomen doch de 
veiligheid is er met op verbeterd De 

oorzaken hiervan zou men eens 
moeten onderzoeken, maar dan liefst 
ter plaatse Het is alleszins een feit 
dat de voorrang (meestal van links) 
er door menig autobestuurder wordt 
genegeerd In Oudenaarde kent men 
blijkbaar enkel de voorrang van 
„rechtdoor", alhoewel in de wegkode 
mets te vinden is over deze voor
rangsregeling 

Voorstellen 
Onze voorstellen zijn een sugges

tie voor de verkeerskommissie 

1 Het aanbrengen van twee par-
keerstroken voor autobussen (toe-
nsten) in de omgeving van het stad
huis. Hoogstraat of Mark t 

2 Het éennchtingsverkeer van de 
Einestraat veranderen van nchting, 
hierdoor wordt de Markt ontlast op 
drukke ogenblikken 

3 Het invoeren van éennchtings
verkeer in de Kattestraat naar het 
centrum toe Hierdoor zou de brand
weer geen last meer hebben van 
eventuele tegenliggers 

4 Het afschaffen van de autovnje 
Kruisstraat en in plaats daarvan de 
enkele nchting van de Kattestraat tot 
aan de Hoogstraat Dit biedt als 
voordeel dat het afhalen van school
kinderen in de Hoogstraat met voor 
overdreven drukte op het Tacamba
roplein zorgt 

5 Het strenger doen naleven van 
de wegkode op het Tacambaroplein 

Tot daar de VU-voorstellen aan de 
stedelijke verkeerskortimissie waann 
de V U geen afgevaardigde heeft 
Het IS nu wachten op enige reaktie, 
indien <̂ ie er komt natuurlijki 
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Het nieuw meubilair in het 
gemeentehuis van Ingelmunster 

WEST-VLMNDEREN 

N i e t t e g e n s t a a n d e b u r g e m e e s t e r V a n k e i r s b i i c k ( C V P ) a l t i j d be
w e e r d e het o u d e meub i l a i r te v e r h u i z e n naar het n ieuw g e m e e n t e 
hu is , k regen de raads leden in de raadsz i t t i ng van 26 jun i t o c h een 
ram ing g o e d te keu ren v o o r n i euwe meube len v o o r een to ta le s o m 
van 4.264.453 fr. M e t de rge l i j ke luxe en p res t i ge m o g e n we a ls be las 
t i ngbe ta le r in de t o e k o m s t het e rgs te v e r w a c h t e n . 

— bedienden en politie Toch willen we enkele merkwaar
digheden in het licht stellen over de 
wijze waarop de CVP-meerderheid 
(lees: CVP-eenmansbeleid) het pres-
tigeprojekt aanpakt. 

Goed nieuws voor de rokers: er 
zullen 21 nieuwe asbakken geplaatst 
worden voor een totale som van 
71.190fr. 

Niet Iedereen werkt 8 uur per dag 
op het gemeentehuis, daarom werd 
er ook een verschil gemaakt in de 
toekenning van de bureaustoel: 

8.400 fr. 
5.000 fr. 
13.500 f r. 
13.500 fr. 
18.500 f r. 

— schepenen: 
— voorzitter O C M W : 
— gem. sekretaris: 
— burgemeester: 

De bezoekers worden ook inge
deeld en dit in funktie van de per
soon die men bezoekt Gaat ge op 
bezoek bij een bediende, mag u op 
een stoel zitten van 4.000 fr., bij een 
persoon die het moet hebben van 
uw stem dan hebt ge meer geluk: bij 
de schepenen, de voorzitter van het 

11 juli-viering te Damme 

Volksunie-rozen, 
doorn in het oog van? 

Na een h. mis te Lapscheure, een 
toespraak van burgemeester en mi
nister van Onderwijs Daniël Coens 
in het stadhuis te Damme, volgde 
een bloemenhulde aan het stand
beeld van de Vlaamse dichter uit de 
13de eeuw Jacob Van Maerlant 
Ook de VU-Damme legde een bloe-
mentuil neer. (Een officiële viering die 
nogal „dievelings" gebeurde: geen 
muziek om deze hulde op te luiste
ren, een volgeparkeerde markt, voor
af geen ruchtbaarheid aan deze ge
beurtenis!). 

Om 12 uur bracht de h. Coens een 
bezoekje aan het bureau voor toeris
me De Grote Sterre op het markt
plein... en om 14 uur kon men de VU-
bloementuil in datzelfde kantoor op 
de vloer bewonderen! 

Op de vraag van raadslid mevr. 
Reinhilde Buicke-Verbruggen of de 
bloemen van het stadsbestuur wél in 
de regen mochten blijven, of de VU-
bloemen om een „andere" reden 

binnengenomen waren, kon de vuur
rood wordende dame van dienst 
slechts stamelen dat zij het niet 
gedaan had. Zij mocht ook de bloem-
tuil niet overhandigen aan het raads
lid die hem terug aan het standbeeld 
wou deponeren. 

Na een telefoontje van het raads
lid aan de heer schepen Vlaeminck, 
stelden wij in de namiddag vast dat 
de VU-bloementuil (weliswaar een 
beetje gehavend) teruggekeerd was 
bij Jacob Van Maerlant. 

Bestuursledeo van de Volksunie 
vroegen bij dezelfde dame in het 
toenstenbureau wie eigenlijk de da
der was: „Het is mij verboden namen 
te noemen." 

Opmerkelijk hoe Vlaams de tradi
tionele partijen zijn in de verkiezings
perioden, maar tussendoor: luister 
naar mijn woorden, doch kijk niet 
naar mijn daden! 

Arm Vlaanderen! 

O C M W en bij de burgervader kunt 
ge plaats nemen in een stoel van 
5.000 fr. Bij de burgemeester kunt ge 
ook wat uitrusten in een lage zetel 
van 10.000 fr. Moet ge wachten in de 
gang, geen probleem, in het totaal 
zijn er 20,40 strekkende meter zit
banken, 7.720,58 fr. per strekkende 
meter. 

Wat kost de burgemeester om zijn 
imago hoog te houden? 

bureauzetel: 
houten bureau: 
bezoekersstoelen: 
lage zetels: 
salontafel: 
houten kasten. 

totaal: 

18.500 fr. 
38.000 fr. 
10.000 f r. 
30.000 fr. 

9.000 fr. 
38.000 fr. 

143.500 fr. 

De CVP-schepenen worden ook 
niet vergeten: 

— 5 houten bureaus: 50.000 fr. 
- 5 zetels: 25.000 fr. 
- 10 bezoekersstoelen: 50.000 fr. 
- 1 konferentietafel: 85.000 fr. 
- 12 zetels: 80.000 fr. 
- 1 vitrinekast: 139.400 fr. 
- 1 boekenkast: 135.400 fr. 
- 2 kapstokken: 10.420 fr. 

totaal: 555.220 fr. 
Het kollege van burgemeester en 

schepenen is met 6 man (vrouwen 
zijn in de meerderheid aanwezig 
enkel als muurbloempjes) goed voor 
698.720 fr. 

Wij kijken met spanning uit naar 
de afrekening van het volledige ge
meentehuis met zijn koperen goten 
en dito regenpijpen, met dimlichten in 
de raadszaal. Begint dit alles niet 
meer te lijken op een prestige- en 
luxeprojekt de CVP ter ere, de belas
tingbetaler te nere? (GDI) 

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

Na het sukses van vorig jaar is 
deze zoektocht voor Oostende een 
„must" geworden. Het wordt alweer 
een aantrekkelijke route met uitslui
tend landelijke wegen, kronkelend 
langs sloten en beken tussen wilgen, 
akkers en weilanden, de stad ver 
achter je: een opluchting voor jong 
en oud. 

De inrichters zijn reeds in de weer 
van rond nieuwjaar en hebben dan 
ook een parkoers weten uit te stip
pelen dat iedereen zal aanspreken. 

Bij de inschnjving (net als vorig 
jaar 250 Ir J ontvangt iedere deelne
mer een map met de route en de vra
gen: fotovragen, denkvragen, teorie-
vragen, strikvragen., wie wee t 

De zoektocht kan gereden wor
den met de fiets of met de auto en dit 
tot 15 september 1984. 

Wie een zoektocht wenst toege
stuurd te knjgen schnjft 250 fr. -I-
30 fr portkosten over op rekening

nummer 384-0082751 -94 van Wij aan 
Zee, Oostende met vermelding: 
„Autozoektocht 84". 

De inschrijvingsformulieren kun
nen ook bekomen worden op vol
gende adressen: Oostduinkerke: 
ASLK-kantoor; Gistel- herberg 
„Uylenspiegel"; Oostende: herberg 
„De Ton" (Raversijde), herberg „De 
Vlasschaard" (Stene-Dorp), Seca-
stations Vuurtoren en Raversijde; 
Middelkerke: V Z W De Pangel, Dui
nenweg 341, 8430 Middelkerke. De 
antwoordformulieren worden gencht 
aan V Z W Wij aan Zee, Postbus 195, 

• 8400 Oostende." ' '*^""* '" ' «''^«'1^'='^ 

De prijsuitreiking heeft plaats in 
het Thermae Palace Hotel te Oosten
de op zaterdag 30 oktober 1984 om 
20 u. 

Er is opnieuw een prachtige prij-
zenpot voorzien 150.000 fr. aan pnj-
zen waarin voor elke deelnemer een 
waardevolle pnjs zal te vinden zijn. 

Aanbevolen huizen 

in maatwerk 
ZO'VEEL BETER 

meesterkleermaker 

Vèrmees 
STEENHOUWERSVEST 52 
ANTWERPEN T.^31.35.83 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

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. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.6575 

Tol. 014-21.1Z07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-4236.36 

(Adv. 54). 

CnTN STUDIO 
- I - L / DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

troii 
Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
m alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD 11-LAAN: 205 
(«M OOSTDUINKERKE 
TEL. OM/11.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

I i . ; eebtnV-
I I b^stiBèi-UV 

^srti -ebnc 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19 u,30 Zondag en maandag gesloten. 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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rierre Diriken: 

'n Vlaamse innovatie: 
toeristisclie geogidsen 

KORTESSEM-HEVERLEE — Er zijn onmiskenbaar meer om meer mensen 
die met willen weten van massatoerisme. Het luilekkeren in de zon, op strand, 
aan zee, of ergens op een open plek in de bosjes zal uiteraard immer verweg de 
meeste zomertoeristen blijven bekoren. 

Toch groeit de behoefte aan alternatieven En het hoeft daarom niet immer het 
gestrenge „reizen om te leren" zijn In eigen land was er de voorbije jaren een 
aanwas van brochures die daguitstappen vooral met veel historische saus (over 
kerken, kapelletjes, enzomeer...) kleurrijk aanprijzen. Dikwijls met stierlijke ernst 
ook, zodat de grote groep toeristen die een trip in eigen streek of eigen land aan
vatten zich overwegend blijft vergenoegen met de gratis beeld- en kleurrijke 
folders 

Er is nu een komplete nieuwigheid opgedoken de geogids. 

HET is een Vlaamse „pri
meur" die werd be
dacht door Pierre Diri

ken, doctor in de aardrijkskun
de. Korte ti|d was hij werkzaam, 
in een BTK-projekt, bij het Kom-
missariaat-Generaal voor Toe
risme Eerder mocht hij officieel 

Geotoerisme een neologisme 
sinds 1982 

zich slechts gedienstig maken 
als werkloze Nu is hij zelfstan
dige. Klaarblijkelijk heeft hij 
nochtans niet nagelaten bijzon
der inventief werkzaam te zijn. 

Inmiddels zijn er in de formu
le van de geogidsen reeds 
boekjes verschenen over Kor-
tessem, Sint-Truiden, Nieuw
poort en Houthalen Op basis 
van een enigszins andere for
mule verschenen landschaps
routes over Voeren en Loke-
ren-Moervaart. Er zijn momen
teel nog geogidsen in redaktie 
over Lokeren, Poperinge en 
Borgloon. 

Nog een andersoortig neo-
gids in produktie is „Water in 
de fruitstreek". Over Haspen-
gouw_ 

Metamorfoses 
Wat behelst die nieuwigheid, 

dat geotoerisme, nu m feite? 
Pierre Diriken: „Het geotoe

risme IS een nieuwe visie in de 
sektor van de vakantie, rekrea-
tie, toensme en vnjetijdsbeste-
ding Het verleent bij voorkeur 
de aandacht aan die doodgewo
ne dingen die we haast elke dag 
ontmoeten op de weg naar het 
werk of de school, maar waar
over in feite zo weinig bekend is 
Kortom het totale landschap 
waarin we leven werken wonen 
en ons ontspannen bekleedt een 
centrale funktie in het geotoeris
me 

Het kan allemaal zwaarwichtig 
klinken, maar zo wordt het in 

onze geogidsen hoegenaamd 
met opgevat" 

BIJ de eerste kennismaking 
zijn uw gidsen toch met aan de 
lichtvoetige kant.. ' 

Pierre Diriken ,Bij vermel
ding of beschrijving van de hoe
ve, de kerk de heide de duinen 
of het kasteel wordt inderdaad 
gepeild naar het hoe het waar
om het waarom precies op die 
plaats en niet elders van die 
landschapsvullende dingen 
Maar het is echt niet allemaal zo 
bijeengeschreven dat de weet
gierige toerist op zijn vakantie 
het lijvige boekje van A tot Z 
dient uit te lezen 

Er IS bijvoorbeeld ook de vol
gens mij niet te versmaden ge
detailleerde opsomming van re-
kreatieparken, fiets- en wandel
routes, mogelijkheden voor 
sport- en ontspanning, campings 
en alle mogelijke arrangementen 

Maar op een regendag of 
vooraf thuis tijdens de vakantie
planning kan de toerist zich een 
kompleet beeld vormen over de 
streek waarin hij wenst te ver
toeven En dus zeker met uitslui
tend een opsomming van histori
sche data van eerstesteenleg-
ging van een kerktoren en dies 
meer 

Mag ik U een voorbeeld ge
ven uit de geogids Houthalen-
Hele h teren 

Geotoerisme is zich kunnen 
voorstellen dat deze gemeente 
„amper" 200000 jaar geleden 
overspoeld werd met overstro
mingswater van de Maas, terwijl 
de Mangelbeek vandaag een bij-
nvier is van het Scheldebekken 

Geotoerisme is aan de hand 
van het stratenplan en het relief 
het leven op en rond de middel
eeuwse dries aan de Groen
straat laten herademen 

Geotoerisme is ook de meta
morfose aanvoelen die Houtha-
len-Helchteren doormaakte van
af het moment dat Andre Du-
mont de steenkool ontdekte 

Geogidsen laten toe een uit
stap of een vakantieverblijf op 
voorhand degelijk te plannen, ze 
laten toe ter plekke zelf een 
gedegen gids bij de hand te 
hebben, en ze blijven bovendien, 
al zeg ik het zelf met de morele 
steun van het Kommissariaat 
voor Toerisme, een degelijk na
slagwerk voor de toekomst 

Nog een ander konkreet voor
beeld geotoerisme benadert de 
Schelde met als een fysisch geo
grafisch element dat een kronke

lend spoor doorheen het land
schap trekt, maar ook als een 
kultuurdrager met een onmis
kenbare invloed op de kultuur-
historische uitbouw van de 
streek 

De geogidsen ontrollen als het 
ware een landschapsfilm" 

Vlaamse atlas 
— Totnogtoe beschrijven uw 

geogidsen lokale plaatsen 
maar geen streken; in tegen
stelling tot de landschapsrou
tes die U eveneens uitgeeft. 
Hoe maakt U de keuze bij de 
uitbouw van uw gidskollektie? 

Pierre Diriken „De eerste 
gidsen zijn hoegenaamd met wil
lekeurig gekozen Al kan het 
voor een buitenstaander zulks 
misschien lijken op het eerste 
gezicht Ik heb getracht om van 
bij de aanvang diverse duidelijk 
onderscheiden streken aan bod 
te laten komen Naar mijn me
ning als aardrijkskundige kan 
men zich nergens in West-Euro
pa verheugen over zo'n variëteit 
en verscheidenheid aan land
schappen 

Het IS zeker alles bijeen een 
nogal groots opgezet werk 
maar het is mijn bedoeling en 
vooral betrachting om de Vlaam
se landschappen, steden en ge
meenten in een encyclopedi
sche reeks aan bod te laten 
komen elke nieuwe geogids is 
dus voor mij een bouwsteen in 
de toeristisch-rekreatieve atlas 
van Vlaanderen, waarvan ik 
hoop die ooit eens kompleet 
afgewerkt te kunnen zien 

Maar dat is zeker een werk 
van lange adem en op eigen 
kracht zal ik zulks nooit bereiken 

Het zou volgens mij evenwel 
enorm zijn om zo'n geo-atlas van 
Vlaanderen voor eigen volk en 
voor toeristen vanuit het buiten
land ter beschikking te kunnen 
stellen Nergens, voor zover ik 
heb kunnen nagaan, bestaat dit 
soort toeristisch-rekreatieve 
wegwijzer 

Mijn inspiratie heb ik vooral 
opgedaan bij een reis in Finland 
en een bezoek aan de Grand 
Canyon in de Verenigde Staten 
Daar heb ik geen geogidsen 
gelezen maar „de visu" de indruk 
en ervaring opgedaan dat een 
landschap, een streek, een dorp 
met de traditionele gidsen 
slechts vanuit een enge invals
hoek bekeken worden 

Wetenschappelijk is het uiter-

Met een geogids ziet men het kasteel door de op zijn grondvesten staan 

Dr P Dinken een bredere kijk 
nemen op onze verblijfplaatsen 

aard zinvol een bos bijvoorbeeld 
louter biologisch in de kijker te 
nemen Of om — het is een 
komplete tegenpool — de re-
kreatiemogelijkheden in een be
paalde bosrijke streek te vermel
den 

Maar zelfs als toerist, die rust 
en ontspanning zoekt, voel je je 
uiteindelijk een rustiger mens als 
je de omgeving waarin je ver
toeft tot in de diepste wortels 
kan ontdekken" 

landschapsf i lm 
De geogidsen (om en rond 

de 100 biz) bevatten behalve 
een algemene voorstell ing van 
streek of oord ook een uitge
breide kijk op natuur- en park-
gebieden, een landschapsfilm, 
een blik op het bouwkundig 
erfgoed (kerken, kasteelhoe-
ven, abdijen, kloosters enzo
meer..) het industrieel patrimo
nium en een objektief overzicht 
(met detailinformatie) van de 
toeristisch-rekreatieve infra-
strukturen en voorzieningen. 

De uitgebreide gids wordt 
telkens verfraaid met foto's, 
schema's, kaartjes, figuren en 
geoslagzinnen. Het betreft tel
kens merkwaardige publikaties. 
Het bijkomend verrassend ele
ment is bovendien dat deze 
geogidsen alle worden uitgege
ven tegen de uniforme prijs van 
amper 95 f rank. 

Hoewel auteur Diriken het 
exploratiewerk op eigen zelf
standige krachten moet nemen, 
is er de steun van het Kommis-
sariaat-Generaal voor Toeris
me en de lokale GOM (Gewes
telijke Ontwikkelingsmaat
schappij), evenals V W ' s , maar 
niet in het minst de sponsoring 
door de Stichting Jan Carlier 
(van de relsorganizator De 
Blauwe Vogel). 

Uiteindelijk betreft het een 
moedig en inventief veelzijdig 
toeristisch werk van een 
Vlaams aardrijkskundige die 
als zelfstandige niet bij de pak
ken blijft zitten, (hds) 

De geo-gidsen, landschapsrou
tes (of meer informaties hierover 
kunnen verkregen worden bij de h 
P Diriken, Tervuursesteenweg 178 
bus 31, 3030 Heverlee Tel 016-
201998 

AIENSEN 
"« ĵONS BU^ 
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