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„De Belgische staat is een slechte oneindigheid die ons leidt 
van mislukking naar mislukking. Een essentiële voorwaarde 

voor ons is dus een ruime zelfstandigheid voor de twee 
gemeenschappen en de mogelijkheid 

een eigen beleid te voeren." 
(VU-voorzitter Vic Anciaux in Gazet van Antwerpen, woensdag 19 juni 1985). 

De vraag 
voor Swaelen 

Een kat in het nauw doet rare sprongen. Met op zijn maag 
waarschijnlijk de onprettige verkiezingsvooruitzichten van 
zijn partij, heeft CVP-voorzitter Swaelen een oprisping van 
bedilzucht gehad. Hij formuleerde de zogenaamde voorwaar
den waaraan de Volksunie moet voldoen, wil zij in aanmerking 
komen voor regeringsdeelname. 

De heer Swaelen wendt een domheid voor die groter is dan 
de zijne, door deze voorwaarden te stellen onder de vorm van 
vragen waarop hij het antwoord al kent. Hij wéét wat er in het 
Volksunie-programma staat. Zoals het bij zijn beroep en 
funktie hoort, heeft hij aandachtig kennis genomen van de 
besluiten van het jongste VU-kongres. Zijn zogenaamde vragen 
en de miskenning van de feitelijke waarheid die er uit blijkt, 
wijst er op dat het hem om een verkiezingsmaneuver te doen is 
en een vrij onbeholpen poging om verwarring te zaaien in de 
Vlaams-nationale achterban. Dat dit getuigt van laatdunkend
heid tegenover de Volksunie, tot daar toe: partijen zijn er niet 
om mekaar cadeaus te doen, de CVP niet aan ons maar wij ook 
niet aan de CVP. Het getuigt echter ook en vooral van 
laatdunkendheid tegenover het kiezerskorps. Tot nader order 
moeten eerst de kiezers uitspraak doen en oordelen over de 
woorden en daden van de partijen, vooraleer regeringsvor
ming aan de orde komt. De Volksunie wenst deze wezenlijke 
basisregel van de demokratie te eerbiedigen. De kiezer heeft er 
recht op dat het spel zuiver wordt gespeeld. 

Liever dan mee te doen aan de pre-elektorale maneuvers, 
willen we de oprisping van de heer Swaelen aangrijpen als een 
gelegenheid om een aantal dingen duidelijk te stellen. 

De Volksunie wil méér werk en minder lasten in een vrij 
Vlaanderen. Zij zal aan de kiezers de goedkeuring vragen van 
een programma, dat essentieel daarop gericht is. Na de 
verkiezingen zal zij onderzoeken op welke wijze dit program
ma aan het beleid kan worden opgedrongen. In het licht 
daarvan zal zij haar rol bepalen ten overstaan van alle 
partijen, en niet van de CVP alleen. 

Het beleid dat de Volksunie wil gevoerd zien, wijkt in ieder 
geval af van de door de huidige regering gevoerde politiek. Het 
herstelbeleid van de regering-Martens, gesteund op de inleve
ring van alle burgers, is niet alleen grotendeels mislukt. Het is 
tevens, op de weinige terreinen waar het een relatief resultaat 
boekte, slechts aan het grootkapitaal ten goede gekomen. 
Alleen de holdings en de grote financiële groepen werden er 
beter van, echter zonder dat hun winsten werkplaatsen ople
verden. Het gelag wordt betaald door de gewone burger, de 
werknemer en de middenstander die het bij de slinkende 
koopkracht steeds moeilijker krijgen. 

De Volksunie wil dat de inspanningen en de inlevering nu 
eindelijk eens vertaald worden in nut voor de gemeenschap, in 
de allereerste plaats door het scheppen van arbeid, het 
verschaffen van werk. 

Op dat vlak is de huidige regering volkomen misluKt. De 
werkloosheid is onder haar bewind verder de hoogte inge
gaan. De rijksschuld werd in vier jaar tijds verdubbeld van 
2.500 miljard tot 5.000 miljard. Ten overstaan van dit astrono
misch cijfer is het de Volksunie duidelijk, dat de volgende rege
ring een beleid van soberheid zal moeten voeren. Mede 
daarom wijst zij het zogenaamd socialistische alternatief, dat 
het geld weer door deuren en vensters dreigt te gooien, 
radikaal af. Het land heeft nood aan een samenhorigheids-
beleid dat noch door de syndikaten noch anderzijds door het 
grootkapitaal wordt gedikteerd. 

De Volksunie wil tevens dat van de regeringswisseling en de 
daaropvolgende staatshervorming gebruik gemaakt wordt om 
de Belgische strukturen diepgaand te wijzigen naar een eerlijk 
en doorzicht konfederaal model, waarbij Vlaanderen en Wal
lonië met de grootst mogelijke autonomie en verantwoordelijk
heid zélf borg staan voor hun eigen toekomst, met eigen 
middelen. Dit is trouwens een basisvoorwaarde voor ieder 
beleid van herstel en tewerkstelling: erzonder zal het niet 
gaan. 

Liever dan thans perfiede vragen te stellen moet de CVP na 
8 december maar eens het antwoord geven op de beslissende 
vraag: wil zij nieuwer en Vlaamser wegen op of volhardt zij in 
de waterdragerij voor Gol en de holdings? (tvo) 

Gej* 

Bevolking boert achteruit 

De verwittiging 
PS-voorzitter Spitaels trok vorig weekeinde aan de 

alarmbel. De bevolkingsevolutie in Wallonië neemt 
dramatische wendingen aan. Er moeten dringend 
meer geboorten komen, verklaarde deze hoogleraar 
en politikus. 

Dezelfde nefaste ontwikkeling dreigt eveneens 
voor Vlaanderen. 

ONLANGS publiceerde het 
nationaal instituut voor de 
statistiek een onthutsend 

rapport over de bevolkingsvoor-
uitzichten Op wetenschappelijke 
basis wordt berekend dat de 
Vlaamse bevolking nog een zeer 
lichte toename zal kennen tot om
streeks 1993, om daarna gestadig 
af te nemen Tegen het jaar 2025 
wordt een daling van bijna 6 % 
t o v 1985 voorspeld, of een ver-
mindenng met 300000 eenheden 
tot 5,3 miljoen Vlamingen Voor 
Wallonië en Brussel is de achter
uitgang nog veel drastischer 

Deze evolutie is ronduit slecht 
Historisch bekeken betekent dit 
een ware breuk, aangezien de 
Vlaamse bevolking gedurende 
zeer lange tijd stabiel bleef, om de 
jongste twee eeuwen aanzienlijk 
toe te nemen Daar is nu een einde 
aan gekomen de nulgroei wordt 
met eens meer bereikt 

Alle demografen en futurologen 

zijn het erover eens dat deze 
toestand onhoudbaar dreigt te 
worden Het toenemend aantal ou
deren zal een ondraaglijke last 
worden voor het afnemend aantal 
aktieven De bevolkingspiramide 
krijgt een te smalle basis en een te 
brede bovenbouw Steeds meer 
politici begrijpen dat dit bijzonder 
negatief is Volksnationalisten kun
nen hierbij zeker met onbewogen 
blijven 

Een gezinsvriendelijk beleid al
leen volstaat met Het verhogen 
van geboortepremies en kinder
bijslagen IS hoegenaamd geen 
waarborg voor een grotere natali-
teit De neerwaartse trend houdt 
wel rechtstreeks verband met het 

beschavingspatroon dat de indivi
duele welvaart beklemtoont en 
met de sociaal-ekonomische kon-
stellatie Het gebrek aan toekomst-
perspektieven en de algemene on
zekerheid over wat de dag van 
morgen brengen zal, zijn ongetwij
feld mede causaal verbonden met 
de optie kinderloos of kinderarm 
te blijven 

Bovendien dnngt een migran
tenbeleid zich op WIJ nemen af
stand van de hetze die tegen 
vreemdelingen gevoerd wordt Uit 
deze studie blijkt trouwens dat de 
bewenng, als zouden de migran
ten voor een mateloze toename 
van het aantal kinderen zorgen, 
volkomen onjuist te zijn De 
vreemdelingen nemen al gauw het 
Westeuropees gedrag- en gezins
patroon aan, hun groep zal in de 
toekomst dezelfde smalle basis 
met brede bovenbouw vertonen 
Een gekontroleerde politiek, ge-
ncht op integratie, samenwerking, 
beperking van nieuwe groepen 
inwijkelingen en behoud van de 
bereidheid tot terugkeer, zal ech
ter onontbeerlijk zijn 

Het wordt tijd dat men zich over 
eén en ander ernstig beraadt 

(pvdd) 

Eindelijk een volwaardig 
Vlaams-nationaal archief! 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zip. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceren wij, naarge
lang ei" plaats beschikbaar is. Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

PAUSBEDENKING 

Ik zag zondag 2 juni II. in Konfronta-
tie een beoordeling van het Pausbe
zoek. 60 % van de Inwoners van dit 
land zijn Vlamingen, 30 % Walen, 9 % 
Franstalige Brusselaars en bijna 1 % 
Duitstaligen. Daarenboven komt 70 % 
van ons Bruto Nationaal Produkt uit 
Vlaamse handen. Dan is het onbegrij
pelijk dat de koning in het Jubelpark de 
paus eerst in het Frans toesprak en 
daarna pas in het Nederlands en tot 
slot enkele woorden Duits. De paus 
antwoordde eerst in het Frans, daarna 
in het Nederlands en met enkele woor
den Duits. Wie het nog niet wist., we 
weten het nu: „La Belgique est quand-
même francophone," zei 'n ACW-leider 
in het buitenland. Het Nederlands is 
maar... 'n tweederangstaal! 

Terwijl heel dit land op weg is naar 
een Vlaamse en een Waalse staat 
heeft de paus pro-unitair gesproken! 
Bij de aankomst In het Jubelpark zei de 
paus letterlijk: „Laat uw rijkdom met 
verloren gaan noch uw vredevol sa
menleven. Laat uw wederzijdse ach
ting en dialoog niet verloren gaan 
tussen de Belgische gemeenschap
pen. Wees bewust dat er meer dingen 
zijn die u binden dan die u scheiden! 
Eerbiedig de instellingen van de natie." 
Dit laatste is een zuivere inmenging in 
binnenlandse aangelegenheden. Het 

betekent: „Vernieuw uw instellingen 
niet. Wees behoudsgezind." Duidelijk 
ingegeven door het Hof. 

Eind '83 stuurde ik een brief naar 
Davidsfonds, V V O (Verbond van 
Vlaams Overheidspersoneel), en VVB 
(Vlaamse Volksbeweging), enz... met 
de vraag tussen te komen bij Hof en 
Bisschoppen om unitaire uitspraken 
van de Paus te voorkomen. „Dit was 
niet hun taak," was het antwoord 
Spijtig dat de Vlaamse leiders weeral 
eens tekort geschoten zijn! De paus 
heeft dus (weeral) geen goeie raadge
vers gehad, noch in Mechelen-Brussel 
noch in Rome, noch aan het Hof. Het 
hoofd van de katolieke kerk is er 
weeral eens in geslaagd een aantal 
bewuste Vlamingen van zich te verwij
deren! R.d.N.. NIjlen 

WEG MET 
DIE 19 BARONNEN 

Dat het FDF van het toneel ver
dwijnt, is maar normaal. Het is lang de 
grootste Brusselse partij geweest, 
maar heeft niets voor Brussel gedaan. 
Het heeft niets gedaan om die 19 
gemeenten te versmelten tot een mo
derne grote stad. De massale verkwis
tingen, die voortvloeien uit de Brussel
se, middeleeuwse versnippering, zijn 
blijven duren. 

Daaraan werd op dramatische wijze 
herinnerd tijdens de droeve gebeurte
nissen op de Heizel. Terwijl de politie
diensten van de 18 andere baronnen 
rustig rondliepen in hun „gebied", 
moest het korps van de stad Brussel 
met de rijkswacht alles alleen opknap
pen. Hoe dat opknappen is gebeurd, 
zagen we toen een paar tientallen 
manschappen, als het drama achter de 
rug was, met plastieken schild en stok 
als eenden na elkaar op het veld 
kwamen. 

Reeds in 1960, toen ik penning
meester was voor het arrondissement 
Brussel met vrienden als Van Malde-
ren, Steegmans en anderen, toen 
stemden wij een motie om een einde 
te maken aan de warboel en de ver
kwisting die het gevolg zijn van Brus-
sel-19 baronschappen. 25 jaar later 
moeten we beleven dat geen enkele 
van de andere partijen voor Brussel 
meer heeft gedaan dan het laten suk
kelen. 

Of is het echt geen gesukkel als 
men hoort wat nu weer in Schaarbeek 
gebeurt met baron Nols? Als deze 
laatste maar een beetje meer verstand 
had, dan moest hij in plaats van Vlamin
gen en vreemdelingen te pesten, al het 
mogelijke gedaan hebben om Schaar
beek uit de put te helpen door... te ijve
ren voor groot-Brussel. 

Alleen dan kan, dank zij het gespaar
de geld en dank zij de Brusselse 

solidariteit, de last verdeeld worden 
over het hele Brusselse gebied. Het is 
toch niet ernstig dat bepaalde gemeen
ten moeten verpauperen terwijl ande
re paradijzen zijn, waar zelfs Mobutu 
graag villa's koopt. 

Ten slotte: met welk recht valt No-
thomb de rijkswacht aan? Het was zijn 
taak om op de dag van de dramatische 
voetbalwedstrijd te zorgen dat er in 
heel Groot-Brussel minstens tweemaal 
zoveel rijkswachters rondliepen als dit 
het geval kan zijn, als Vlamingen er
gens gaan wandelen. 

J.-E.T, Vilvoorde 

NOG ALTIJD 

Het verwondert me dat ik in dag
blad, noch in weekblad, gelezen heb 
wat een journalist, vóór een tiental 
dagen verklaard heeft, in de BRT-radio, 
rubriek Aktueel, betreffende het Hei-
zel-drama. Een deel van die verklaring 
luidde als volgt: „Het eerste officieel 
verslag dat overgemaakt werd aan de 
Parlementaire Kommissie voor Onder
zoek van de gebeurtenissen op de 
Heizel was eentalig in het Frans ge
steld." U ziet dat de officiële bestuurs-
taal in ons land nog altijd het Frans is. 
Nog altijd! 

dr. O. Lage, Oostende 

60/40-VERHOUDING 

Dat er duizenden en nog eens dui
zenden Walen op Vlaamse werkplaat
sen zitten is een duidelijk zichtbaar en 
niet over het hoofd te zien 150 jaar oud 
schandaal. 

Dit is echter niet alleen bij onze 
spoor-mensen maar in het biezonder 
bij werkgevers die uit de hand van de 
staat eten, d . w i hoofdzakelijk grote 
verfransers die met de goedkeuring 
van de Waalse „Herren" in Vlaamse 
gemeenten de grote sier houden met 
de toegestoken miljarden. Zie maar 
Zaventem waar ze kletsen over 
„Bruxelles national". Laten we er ons 
terloops even aan herinneren dat ook 
„Bru-Cargo" een uitvinding was van de 
zeemzoet glimlachende CVP'er Cha-
bert, gewezen minister van Verkeer. 
Wie de inwendige zijde van deze 
verfransende monsters van dichtbij 
kent zal bevestigen dat ook daar de 
Vlaamse werkzoekenden zonder 
meer schandalig bestolen worden. Die
zelfde Vlaamse mensen die van hun 
karig „dopgeld" belastingen moeten 
betalen... waarmee de Walen de voor 
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Dortmnnder Ihier-Brai-hoveii 
Tervuursev. 60, Leuven. • 016-22.86.72. 
Kon. AetridL 85, Konüoh. • 03.487.30.32. 
Brugse Baan 1, Hulste. - 066-71.18.36. 
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Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, benketten e.a. Duitse speciali
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Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten. 
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Waar Vlamingen 
thuis zijn_ 
in 't hartje van Brussel 
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Maandag gesloten 
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Emiel Witmansstraat 36 
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Industriële 
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WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die J<̂ . 
Wynkrocg 

hen zeer voordelige werkplaats-dief
stallen kunnen behouden en bestendi
gen. 

We mogen ons echter verheugen in 
het feit dat ze ons nu niet en nooit het 
voorrecht zullen ontnemen om 60 % 
van de belastingen af te dokken, zon
der te spreken over andere zogezeg
de kruimels van de „Beige" tafel, CCock 
en andere rillingen O waardoor ze nog 
eens op de meest uiteenlopende ma
nieren Vlaamse miljarden naar hun 
Waalse zakken doen vloeien. 

Vlaanderen is nog steeds „hun" laat
ste stukje koloniaal gebied waar ze 
mogen uitbuiten en leegzuigen naar 
hartelust Aan ons om er een einde aan 
te stellen. Laten we ons ontdoen van 
dat koloniaal-Waals juk., nu bij de 
volgende kans die we krijgen op het 
einde van het jaar... of wie weet... 
misschien reeds vroeger! 

V.D., Kraalnem 
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VUJO-
voorzitter 
Bart de Nijn 

32-uren-week 
en... 

Op een perskonferentie heb
ben de Volksuniejongeren, bij 
monde van hun voorzitter Bart de 
Nijn, geantwoord op de demagogi
sche beweringen van PVV-jonge-
ren en jongsocialisten Zoals be
kend verwachten deze laatsten 
alle heil van de onmiddellijke in
voering van de 32-uren-week, met 
loonbehoud 

De VUJO vinden het nogal dom 
van de Jongsocialisten om zich 
vast te klampen aan deze slogan, 
die elke realiteitszin mist De 
VUJO namen reeds veel eerder 
stelling tegen deze eis en formu
leerden reeds vroeger originele 
ideeën rond de arbeidsherverde
ling Maar ook de PVV-jongeren 
kregen een antwoord van de Nijn 
„Door resoluut het beleid van de 
regering Martens V te steunen 
geven zij de Vlaamse jeugd een 
even grote kaakslag" 

Net zoals hun moederpartijen 
zoeken de liberale en socialisti
sche jongeren elektoraal sukses in 
het opfokken van het konfliktmo-
del en de polarisatie 

De VUJO nodigen de andere 
politieke jongerenorganizaties uit 
om samen te ijveren voor een 
nieuwe politieke etiek, los van het 
klientelisme Waardoor de Vla
ming zijn skepticisme en vijandig
heid t o v het beleid zou afleggen 
en zich meer betrokken voelen bij 

vredesfietseling naar de IJzer
bedevaart toegelicht. Het is inder
daad merkwaardig en bemoedi
gend dat een politieke jongeren-
organizatie er reeds meerdere 
jaren in slaagt om met vele hon
derden jonge mensen uit heel 
Vlaanderen naar ons Vredes-
monument te fietsen Deze spor
tieve en politieke manifestatie 
werd indertijd op gang getrokken 
door Willy Kuijpers Een gedeelte 
van de karavaan vertrekt reeds op 
donderdag 27 juni, vanuit Voeren' 
Geïnteresseerden kunnen kontakt 
opnemen met het VUJO-sekreta-
naat (zelfde adres en telefoon als 
de WIJ-redaktie). 

Bart de Nijn antwoordde even
eens op kritische vragen van jour
nalisten omtrent de samenwerking 
VUJO-VU Zo werd de affaire met 
het gewraakte artikeltje in WIJ-
Jongeren als een storm in een glas 
water afgedaan De geruchten als 
zouden dé VUJO met akkoord 
gaan met de lijn van de partijtop 
werden ontkend 

Eindelijk 

Volksvertegenwoordiger en ge
wezen premier Paul Vanden 
Boeynants moet dan toch terecht
staan VdB wordt beticht van frau
de en valsheid in geschrifte 

Meer dan vijf jaar lang heeft 
deze f ranstalige knstendemokraat 
met allerlei juridische en andere 
handigheidjes gepoogd een pro
ces tegen hem onmogelijk te ma-

DEZE 
>NEEK D J T ^ 

Na deze week zal niemand nog 
twijfelen aan de rol die de 
Volksunie kan spelen in de 
Belgische politiek De Vlaams-
nationale partij is geen marginaal 
groepje dat er maar bij loopt De 
invloed van de Volksunie is veel 
groter dan men gewoonlijk 
denkt Er dagen verschillende 
aanbidders op Zij willen 
liefdesbrieven aan de Volksunie 
richten Ik ben bereid wie ook 
hoffelijk te ontvangen, die om de 
hand van de Volksunie komt 
vragen Maar ik ben met bereid 
ze te verkopen Wie ons graag 
in zijn boot ziet stappen, moet 
de Volksunie nemen zoals ze is 
Onze partij heeft slechts één 
programma Om dit te realiseren 
— en alleen daarom — is ze 
bereid verantwoordelijkheid op 
te nemen Een judaskus weren 
we af Wie ons nodig heeft zal 
een groot eind mee moeten 
stappen op de weg die wij 
aanwijzen En deze weg hebben 
WIJ uitgestippeld volgens de 
Vlaams-nationale krachtlijnen 

Deze weg leidt naar de 
broodnoodzakelijke 
zelfstandigheid van ons volk Wij 

laten de Volksunie geen andere 
weg bewandelen, omwille van de 
schone ogen van gelijk welke 
aanbidder Onze weg is geen 
linkse of rechtse Het is de 
derde weg Deze van de 
samenhorigheid. De enige die 
ons volk dient 
Tussen al het pre-elektoraal 
gehakketak en misleidend 
persgeschrijf, gaan mijn 
gedachten veeleer naar de 
echte noden van de Vlaamse 
mens Meer in 't biezonder naar 
de werkloosheid En dan denk ik 
aan de duizenden studenten die 
vandaag over hun boeken 
gebogen zitten Zij hebben geen 
boodschap aan het politiek 
gekibbel De blokpenode is de 
tijd van de ultieme kans Hun 
enige taak is voldoende 
intellektuele en technische 
kennis te verwerven om 
geestelijk gewapend te zijn voor 
de komende slag in het 
zogenaamde werkelijke leven Ik 
hoop dat hun studieijver met 
afgeleid wordt door 
moedeloosheid Want straks 
staan de laatstejaars daar Met 
hun diploma of getuigschnft op 

zak. En dan"? De nutteloosheid 
van de werkloosheid'? 
Dit enorm probleem moet onze 
eerste zorg zijn. Vandaag en de 
volgende jaren De werkloosheid 
met zijn financiële en morele 
aspekten, moet pnontair 
aangepakt worden De huidige 
regenngspartijen hebben voor 
deze kwaal geen oog gehad. 
Ook het socialistisch plan is 
ongeloofwaardig Al deze 
traditionele doktrines falen, 
ondermeer omdat zij de 
voorafgaande noodzaak van de 
Vlaamse zelfstandigheid met 
poneren 

Daarvan de kiezers overtuigen is 
ónze unieke opdracht In 
december moet de invloed van 
de Volksunie versterkt worden 
Meer werk in een vrij 
Vlaanderen, is onze boodschap i 

Vic ANCIAUX 
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De parlementaire onderzoekskommissie die het Heizeldrama bespreekt 
om te trachten de verantwoordelijkheden vast te leggen omtrent de nu 
wel duidelijk falende ordehandhaving bracht maandag een bezoek aan 
— vooral — het dramatische blok Z in het Heizelstadion Naarmate de 
werkzaamheden van de kommissie vorderen blijkt steeds duidelijker dat 
met de rijkswachters ter plekke of de politie-agenten. maar het 
kommando van de veiligheidsdiensten (inbegrepen de minister van Bin

nenlandse Zaken) steeds meer m opspraak komen (foto Belga) 

de besluitvorming Bart de Nijn 
omschnjft dit als een edel doel om 
als jongeren naar te streven 

... vredes
fietseling 

Op deze ontmoeting met de 
pers werd ook de 9de VUJO's 

ken Drie jaar terug werd zijn 
parlementaire onschendbaarheid 
opgeheven en straks kan de kor-
rektionele rechtbank Vanden 
Boeynants eindelijk vonnissen 

Dit wordt zonder meer een 
boeiend proces Zal de Belgische 
rechtspraak het aandurven een 
toppoliticus ernstig aan de tand te 
voelen en zonodig ook bestraf-
fen'? Of zullen zijn „relaties" een en 
ander kunnen arrangeren'? 

KUL: 
'68 is voorbij 

HIJ bleef tot gisteren behoren 
tot de „generatie van '68" Rektor 
Piet De Somer van de Leuvense 
universiteit is immer een markant 
figuur geweest Allereerst als dok
ter, professor, navorser en ook 
nog opnchter van een (Waalse) 
farmaceutische onderneming 

Het heeft veel voeten in de 
aarde gehad vooraleer de inrich
tende macht van de KUL (de 
bisschoppen) professor De So
mer aanvaardden, eerst als pro-
rektor en spoedig als rektor van 
de gesplitste KUL 

Rektor De Somer slaagde er 
onder meer in de Leuvense uni
versiteit door de stormen van de 
woelige jaren '60 te loodsen Hoe 
dan ook boezemde hij ontzag in bij 
bij voorbeeld de „rechtse" Kris 
Merckx van de Algemene Studen
tenraad en bij preses Paul Goos-
sens van het KVHV 

Rektor 

De Somer 

Dé grote verdienste van De 
Somer voor de universitaire ge
meenschap dat hij de KUL uit
bouwde tot een volwaardige cam
pus met in alle opzichten, de allu
res van een Britse universitaire 
gemeenschap 

Dialoog, konfrontatie, verdraag
zaamheid HIJ gaf treffende stimu
lansen Zopas nog betreffende de 
installatie van de kernraketten in 
ons land 

Teruggefloten 
Het wetsontwerp van justitie

minister Jean Gol omtrent het af
luisteren en bespieden van men
sen zou afgevoerd zijn Zoals vori
ge week gemeld goochelt Gol met 
de gedachte om de bevoegdhe
den van de gerechtelijke instan
ties uit te breiden en als argumen
tatie gnjpt hij daarvoor naar de 
toegenomen terreurdaden 

Op Gols wetsontwerp kwam 
heel wat terechte kntiek Het is 
ongetwijfeld nodig dat de politio
nele diensten over voldoende mid
delen kunnen beschikken om de 
misdaad te bestnjden, maar dit 
betekent niet dat de persoonlijke 
levenssfeer van elke burger zo
maar mag aangetast worden 

Wel werd door de kabinetsraad 
beslist om ruim 1700 njkswachters 
meer aan te werven Wat eigenlijk 
ook niet de gewenste oplossing 
kan genoemd worden Er zijn in
derdaad njkswachters te weinig 
voor het operatioale werk, omdat 
de meesten te veel van hun tijd 

achter een bureau gekluisterd zit
ten met onnoemelijk veel adminis
tratief werk Ons leek het beter 
enkele honderden administratieve 
krachten aan te werven, teneinde 
meer rijkswachters vrij te maken 
voor het werk buiten het bureau 

Windmolentje 
Frangois Penn kapt met de 

franstalige liberalen „Omdat de 
PRL te konservatief is geworden, 
voornamelijk onder de leiding van 
Jean Gol en die dichter staat bij de 
partij van Margaret Tatcher en van 
de RPR van Jacques Chirac, dan 
PIJ de andere Europese liberale 
partijen" Zo hoort men het ook 
eens van een ander 

Alhoewel Penn bezwaarlijk nog 
ernstig kan worden genomen 
Deze man heeft nogal bochten 
genomen tijdens zijn politieke 
loopbaan Ooit geestelijk vader 
van het Rassemblement Wallon 
om nadien mede-opnchter van de 
franstalige liberalen te worden 
Waarmee hij dus breekt Zal deze 
professor nu de stap zetten naar 
de PS of de PSC? 

De bewenng alsof franstalige 
politici even makkelijk van hemd 
als van partij veranderen wint aan 
geloofwaardigheid door deze 
daad van Perm Kijk maar naar 
Nols Gol Simonet Serge Mou-
reaux Gendebien e a Van enige 
beginselvastheid is bij talrijke fran-
kofonen weinig te merken 

Perin zegt 
PRL adieu 
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Greenpeace 
Vlak na de afsluiting van ons 

blad vorige week werd het vonnis 
tegen de milieu-organizatie Green
peace bekend Van zodra deze 
aktiegroep het nog aandurft de 
lozing van titaandioxide door de 
Wadsy Tanker of de Faico te 
verhinderen krijgt Greenpeace 
een half miljoen frank dwangsom 
opgelegd Uiteraard geldt dit 
slechts voor akties in Belgische 
territoriale wateren De aanklagers 
hadden het dubbele gevraagd 
plus 100000 fr per uur hinder 

Belangrijk is dat de Antwerpse 
rechtbank het principe van protest 
met in vraag heeft gesteld, want dit 
IS een „aanvaardbare vorm van 
vrije meningsuiting" Behalve in
dien de wet wordt overtreden 
Ondertussen begon ook het pro
ces over de schadevergoeding 
Dit kan heel lang aanslepen De zg 
„schadeclaim" bedraagt ruim 5 mil
joen frank 

Al die tijd kan men ongestoord 
doorgaan met het storten van dit 
gevaarlijk goedje in de zee Staats-
sekretans Aerts beloofde wel 
maatregelen te treffen in de toe
komst 

Huis in Praag 
Toen VU-minister Hugo Schiltz 

enkele weken geleden uit Tsje-
choslovakije thuiskwam opperde 
hij de mogelijkheid dat er binnen 
afzienbare tijd een Vlaams huis 
zou worden geopend te Praag Dit 
zou, behalve een kommerciele uit
valsbasis, ook perspektieven bie
den voor de algemene erkenning 
en uitstraling van onze Vlaamse 
gemeenschap in het Oostblok 

Hugo Schiltz is er thans in ge
slaagd de hele Vlaamse regering 

achter zijn knap initiatief te scha
ren Op een vergadering van het 
Vlaams ministerkomitee voor bui
tenlands beleid is beslist deze on
derneming groen licht te geven 
Bovendien zal eindelijk, werk ge
maakt worden van een konkreet 
beleidsplan voor het Vlaams bui
tenlands beleid 

Hugo Schiltz kreeg eveneens 
bijval voor een ander standpunt 
Sinds jaren ijvert hij, samen met 
de hele partij, ervoor dat het toe
ristisch beleid integraal aan de 
Vlaamse gemeenschap zou wor
den toegewezen Verschillende 
unitaristen, waaronder vooral 
PVV-minister De Croo, willen 
deze materie echter Belgisch hou
den Talrijke Vlaamse verenigin
gen steunen de visie van de VU 
Vooral de VTB duwt mee aan de 
kar Maar op het kongres van de 
Vlaamse Horeca-bedrijven is nu 
eveneens gebleken dat de men
sen uit de hotel-, restaurant- en 
café-sektor eveneens het toeris
tisch beleid m de breedste zin 
onder Vlaamse bevoegdheid wen
sen 

Paks 
Het met veel tamtam aangekon

digde samenwerkingsverbond 
tussen socialisten en dissidente 
ACW-ers lijkt op weinig uit te 
lopen De overgrote meerderheid 
van SP-federaties loopt met warm 
voor het plan van SP-voorzitter 
Van Miert om afgescheurde CVP-
ers een verkiesbare plaats op de 
socialistische lijsten te bezorgen 

Zo moesten vorige week de 
plaatsen aangeduid worden in het 
arrondissement Gent Het boeg
beeld van „Paks" — wat staat voor 
Progressief akkoord tussen kriste-
nen en socialisten — Paul Pataer 
was door de SP-top de tweede 

Of tot wat het opfokken van ideologische verschillen kan leden Blinde haat en bloedig terronsme vormden 
ook deze week de hoofdtoon van het nieuws De kaping van het Trans World-vliegtuig sleepte dagen aan en 

40 gegijzelden is nog steeds geen nieuws Naar verluidt worden deze onschuldigen ergens in Beiroet 
door extremistische moslims gevangen gehouden 

over • 

plaats op de SP-senaatslijst be
loofd Na afloop van de poll-ver-
richtingen blijkt daar echter mets 
van in huis te komen In het beste 
geval krijgt Pataer de vierde plaats 
op de Kamerlijst, die helemaal 
geen zekerheid biedt op een par
lementszetel 

Deze wending brengt Van 
Miert aardig in moeilijkheden, aan
gezien hij daarmee éen van zijn 
elektorale troeven dreigt te verlie
zen Precies daarom was Van 
Miert er als de kippen bij om een 
dure eed af te leggen wat er ook 
gebeure, twee Paks-kandidaten 
komen na 8 december in het parle
ment Hoe hij dit zal doen is echter 
minder duidelijk 

Vlaamse vakantie 
D E meeste folders die de

zer dagen In je brieven
bus vallen, trachten je 

zon te verkopen. Elders. Aan zui
derse stranden waar onwaar
schijnlijk fraaie dames koelte 
zoeken onder palmbomen. Ook 
al staan die m een pot en al 
werden ze voor de tijd van een 
korte zomer door de plaatselijke 
VW uit de winterserre gehaald. 

En dan heb je de folder die je 
doet aarzelen om toch maar eens 
een desnoods druilerige vakan
tie te slijten in dit vlakke land. De 
folder van het Festival van 
Vlaanderen. Van Brugge tot Ton
geren is het straks weer koper 
geblazen en snaren getokkeld, 
gekweeld en gespeeld in kerken 
en parken en paleizen. Het is al 
begonnen met een sensationele 
aperitief in april: Beethovens 
Vierde en Zevende met de voor 
deze gelegenheid vereende Ka-
rajan en Berliner. 

Het is niet niks, dit Festival. 
Sinds een kwarteeuw een hoog
tepunt in de kulturele kalender. 
Het was reeds volwassen toen 
Flanders' Technology nog moest 
geboren worden Al die tijd heeft 
het met stijgend sukses het kwa
liteitslabel en het imago van 
Vlaanderen in de wereld ver
sterkt Het is niet alleen Belgies 
grootste en een van Europa's 
belangrijkste, het is tevens het 
enige van ons land dat opgeno

men werd in de strikte internatio
nale klub van muziekfestivals. 

Het is niet niks, uit te kunnen 
pakken zoals vorig jaar met bijna 
een kwartmiljoen bezoekers, 
waarvan het dikke derde jonge
ren. Het is niet niks, geblaseerde 
franstalige melomanen keer op 
keer naar Vlaamse avonden te 
brengen. Het is niet niks, de 
beroemdste Vlaamse en buiten
landse solisten, de beste Vlaam
se en buitenlandse orkesten jaar 
na jaar vast te leggen voor dit 
festival. 

Dat wordt mogelijk gemaakt 
door een merkwaardige menge
ling van kulturele en zakelijke 
belangstelling: het mecenaat van 
het Vlaamse bedrijfsleven, dat 
niet blind is voor de mogelijkhe
den van promotie op internatio
nale schaal. In gang gestoken 
werd het destijds door de BRT, 
door de centen van de BRT en 

door de geestdrift en het talent 
van de legendarische BRT-man 
Jan Briers. 

Briers heeft sinds enkele jaren 
de direktie van de radioketen 
BRT-2 definitief geruild voor het 
festival. Zonder hem zou het er 
nooit gekomen zijn, zou het niet 
gebleven zijn: hij IS (met hoofd
letters uiteraard) het festival. Een 
beschaafd en beminnelijk man in 
de omgang, een gedrevene en 
een drijver als het om zijn festi
val gaat Van het soort dat bij 
kandidaat-sponsors langs het 
achtervenster binnenkruipt als 
de voordeur gesloten blijft Le
gendarisch zijn de brieven waar
mee hij iedereen bestookt die 
ook maar iets zou kunnen bijdra
gen tot de luister van het festival: 
lange epistels, zwanger van 
geestdrift of verontwaardiging, 
eigenhandig vervaardigd en ter 
post gebracht of in de huisbus 
gestopt om zeker te zijn dat niet-
ontvangen geen ekskuus zou 
kunnen worden. 

Het festival van vandaag zal 
voor hem alweer het festival van 
volgend jaar zijn In de foyers, 
achter de schermen en in de 
wandelgangen zal hij de kort
stondige geestdrift en het een-
dagsentoesiasme weer omzetten 
in kontakten-op-termijn, in geld 
en relaties en uiteindelijk in op
nieuw muziek. 

Augustus in Vlaanderen? Een 
sterrenregen! 

Bovendien zijn wij zo vnj te 
twijfelen aan dergelijke uitspraken 
van Van Miert Iedereen herinnert 
zich toch nog zijn stoere woorden 
als zou hij nooit naast Happart 
zetelen in dezelfde Europese frak-
t i e ' Enkele maanden na de Euro
pese verkiezingen was dit reeds 
tang vergeten en nu zitten Van 
Miert en Happart ongestoord 
naast elkaar 

PW-kongres 
Gelijktijdig met de Volksunie 

hield de PVV in maart een kon
gres Toen kwamen de liberalen 
met klaar met alle onderwerpen en 
dus moest een extra-kongres ge
organiseerd Wat afgelopen week
einde gebeurde en waardoor de li
beralen andermaal in het nieuws 
kwamen Een erg doorzichtige 
publiciteitsstunt 

Inhoudelijk viel er weinig te ra
pen op deze PVV-bijeenkomst 
Hetzelfde neo-liberale liedje werd 
er afgedreund de burger heeft 
volgens de PVV de keuze tussen 
kollektivisme en liberalisme Daar
tussen bestaat er voor de liberalen 
mets en elke verzuchting naar 
meer sociale rechtvaardigheid 
wordt door Verhofstadt bestem
peld als een uiting van socialisme 

Opvallend was wel dat de PVV 
stelde dat de BTW voor de hele 
bouwsektor met mocht opgetrok
ken worden tot 17 % maar op 6 % 
moet blijven Wat in feite regel
recht tegen de mening van PVV-
mimster Grootjans ingaat die met 
deze verhoging is komen aandra
ven Daarenboven hebben de libe
rale senatoren in de betrokken 
kommissie vorige week nog tegen 
een amendement van VU-senator 
Firmin Debusseré gestemd dat de 
BTW op 6 % wou behouden I Ook 
voor de liberalen geldt dus het 
aloude gezegde luister naar mijn 
woorden, maar kijk met naar mijn 
daden 

De lat 
van Coens 

„De Standaard" publiceerde 
dinsdag een uitgebreid vraagge
sprek met onderwijsminister 
Coens Uitgesmeerd over een vol
le bladzijde wordt de lof van deze 
Westvlaming gezongen Sinds eni
ge tijd maakt de gewezen per
schef van diezelfde Coens immers 
deel uit van de redaktie van voor
noemde krant, al is dit interview 

met van zijn hand 
Coens beweert de lat te heb

ben gelijk gelegd tussen het vnj en 
het njksonderwijs Nu is het inder
daad zo dat er nogal wat onjuiste 
verhoudingen gegroeid waren tus
sen deze beide netten onder het 
beleid van socialistische ministers 
Maar, zo beweert de man die het 
van boerejongen tot minister 
bracht ook de lat tussen Vlaande
ren en Wallonië moet op onder-
wijsvlak gelijkgelegd Daar is men 
evenwel nog lang met aan toe 

Onlangs nog publiceerde de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad 
een cijferdokument waaruit de be
nadeling van de Vlaamse umefs 
overduidelijk bleek en een leerling 
in franstalig België kost nog 
steeds meer dan zijn Vlaamse 
kollega Van de federalizenng van 
het onderwijs is vooralsnog geen 
ernstig werk gemaakt en het over
leg tussen Vlaamse partijen daar
omtrent schiet met op Om dan 
nog te zwijgen over het sukkel-
straatje waann het Vlaamse 
schooltje van Komen verzeild is 

Zeg 
Wie daar nog zou aan getwijfeld 

hebben mag nu op beide oren 
slapen de kristelijke arbeiders
beweging blijft het bij éen partij 
houden Met name de CVP 

In het ledenblad van de CVP 
„Zeg", schreef ACW-voorzitter 
Willy D'Havé een vnje tnbune 
waarin deze eenzijdige liefde tus
sen zijn organizatie en de CVP 
bevestigd wordt Omdat de CVP 
als partij het best beantwoordt 
aan de verwachtingen die de kris
telijke arbeidersbeweging koes
tert, zegt D'Have Wat toch enigs
zins in tegenspraak is met de 
standpunten die wij sporadisch in 
bv het orgaan van de KWB lazen_ 

De kiescampagne wordt zicht
baar ook in CVP-kringen aardig 
voorbereid Alle hens worden aan 
dek geroepen om het zinkend 
CVP-schip toch maar drijvend te 
houden Ook de katolieke pers zal 
aardig meedraaien, dit lijdt geen 
twijfel 

En de financiële mobilisatie kan 
geen probleem vormen vakbond, 
ziekenbond, boerenbond en talrij
ke „dankbare" firma's zullen de 
kas wel spijzen In uiterste nood 
mag iedereen dopen, dus mis
schien wordt ook de hulp van het 
katoliek onderwijs en van enkele 
bisdommen ingeroepen Zoals in 
het verleden vaker gebeurde 
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Mf 
A. Leysen op het matje 

Ondernemer is niet 
allereerst werkgever 

Een man die onmiskenbaar, en met onverminderde 
energie, onze gemeenschap blijft verbazen is onder
nemer en VBO-voorzitter André Leysen. 

Zopas nog met het ophefmakend nieuws dat Afga-
Gevaert aan zijn personeel winstdeelname gaat uitke
ren. Ondanks de loonstop die de regering tot het 
einde van volgend jaar dekreteerde. 

DINSDAGAVOND werd An
dre Leysen op het matje 
geroepen bij minister van 

Arbeid Hansenne De Waalse mi
nister stelde dat er geen probleem 
IS in het geval de „winstbewijzen" 
slechts begin '87 worden uitge
keerd 

Maar vooral gaf hij uiting aan 
zijn onwetendheid over wat er 
zich in ondernemend Vlaanderen 
afspeelt 

Gezond 
De Vlaamse gemeenschap is 

inderdaad geen gelijke van de 
Waalse 

In Vlaanderen zijn er nog grote 
bedrijven die, hoedanook, in ge
zonde toestand verkeren en wer
ken 

De zoveelste ophefmakende 
zet van Leysen op het sociaal-
ekonomisch schaakbord is van 
aard het verkrampt regeerbeleid 
allereerst te doorprikken en mis
schien toch nog enigszins op
nieuw in beweging te brengen 
Wie weet"? 

Allereerst dit met de toeken
ning van winstaandelen aan het 
personeel beoogt Andre Leysen 
duidelijk op de eerste plaats de 
„goodwill" van het personeel in de 
onderneming te bevorderen Im
mers, van echte „participatie" is er 
geen sprake 

Leysen zelf verhult niet dat het 
hier in feite gaat om een slinkse 
vorm van verhoogde wedde-uitke-
nng Die bovendien eenmalig kan 
zijn, alhoewel het bednjf het zoda
nig goed stelt dat er ook winst-
deelname voor de komende jaren 
inzit 

Maar van verhoogde participa
tie van de werknemers in het 
beleid van Agfa-Gevaert is er 
langs geen kanten sprake 

Integendeel zelfs, het (uiter
aard) goed nieuws over de winst-
deelname van het personeel 
kwam bij de afgevaardigden van 
de vakbonden als een komplete 
verrassing aan 

Verrassing was er dus ook voor 
minister Hansenne Hij kon alleen 
maar vaststellen dat de „onderne
mingen steeds meer wegen zoe
ken om hun personeel te belonen 
zonder dat de sociale zekerheid 
en de belastingen daar een deel 
van afromen Dit is het vervolg van 
een groeiend verschil tussen het 
brutoloon en het nettoloon van de 
werkenden" 

André Leysen heeft de verdien
ste innoverend te blijven werken, 
tot verrassing van velen 

Zo was er een tijd geleden de 
uitverkoop van Gevaert aan het 
Duitse AGFA 

De vestiging in Mortsel blijkt er 
met ongezonder op geworden te 
zijn, wel integendeel 

De onderneming blijkt het mo
menteel zo goed te stellen dat 
zelfs gedacht wordt aan de over
name van Scnptoria, die de Stan
daard Uitgeverij, de Standaard 
Boekhandel en het Standaard 
dienstencentrum omvat 

Ondernemer Leysen heeft 
evenwel een zeer aparte kijk op 
de rol van de ondernemer In zijn 
boek „Krisissen zijn uitdagingen", 
en recent nog in een Standaard-
colloquium, gaf hij een aantal mar
kante wetenswaardigheden ten 
beste 

Tewerkstelling creëren is 
slechts een bijprodukt van de 
kreativiteit van de ondernemer 

Over zijn eigen werkzaamhe
den bekent hij ronduit „onze in
vesteringen zijn veeleer rationali-
zeringsinvesteringen en geen uit-
breidingsinvesteringen" 

In een meer gebalde vorm kon 
Leysen zijn visie op de sociale 
funktie van de onderneming be
zwaarlijk formuleren Vandaar ook 
dat eerder werd gedacht aan 

Leysen, vooral ondernemer, slechts toevallig ook werkgever (foto Dann) 

winstuitkenngen voor het fjerso-
neel van Agfa-Gevaert, dan aan de 
aanwending van die gelden voor 
verhoogde tewerkstelling 

Leysen was nog krasser in zijn 
uitlatingen „Het werk is zo duur 
geworden in België dat het de 
plicht van de ondernemer is ge
worden die duurste faktor uit te 
schakelen 

Het IS de scherpste veroorde
ling van het regeerbeleid dat men 
zich kan indenken 

De openbare biecht van een 
ondernemer, en een van groot 
kaliber, die stelt dat het nu simpel
weg in de ondernemerswereld de 
struggle for life is 

De sociale dimensie van de 
onderneming beperkt zich enkel 
nog tot het terrein van de momen
teel tewerkgestelden En dan nog 

Geen subsidies 
Leysen bewijst uiteindelijk te 

velde, hoewel hij zelf bij herhaling 
anti-federalistische verklanngen 
aflegt, dat de Vlaamse gemeen
schap best goed en vnj snel uit de 
krisis zou geraken mocht de finan
ciële en fiskale autonomie tenvolle, 
integraal, doorgevoerd worden 

Zo stelde Leysen „Weet u dat 
er in België twee keer zoveel 
subsidies worden uitgekeerd dan 
de gezonde ondernemingen aan 
belastingen betalen''" 

En nog „ Wanneer de staat iets 
zinnigs wil doen met zijn geld, kan 
hij bijvoorbeeld rentetoelagen ge
ven in plaats van subsidies aan 
bedrijven die ten dode zijn opge
schreven 

Het ondernemerskoncept van 
Andre Leysen past duidelijk hoe
genaamd niet in de Belgische poli
tiek die sinds jaren gevoerd wordt 

Maar het is Leysen zelf dan 
weer die er impliciet voor pleit dat 
best het unitair beleid gehand
haafd blijft Dat standpunt blijft des 
te meer gewicht hebben omdat 
Leysen momenteel voorzitter is 
van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen 

Veel talent wordt op die manier 
voor de Vlaamse gemeenschap 
verspeeld (hds) 

STABEL, op zijn Belgisch? 
„Niemand zal ontkennen dat kreatief denken inzake 

beheer van de overheidsschuld thans meer dan ooit 
een noodzaak is geworden. Als er niet ingegrepen 
wordt, riskeren we een explosieve toestand met veel 
betreurenswaardige ekonomische en sociale gevol
gen." 

Alvast het bouwbedrijf geeft blijk van innoverende 
beleidsvoorstellen, om uit de krisis te geraken. Vorige 
week met het inventief STABEL-projekt 

OM beurten zwaaien rege-
nngsleiders met het argu
ment dat de bouwsektor 

best kan aangegrepen worden als 
uitgesproken relance-instrument 
van eerste klasse 

Met het oog op een nieuwe 
zogenaamde „rondetafel-konfe-
rentie" heeft vorige week de 
Landsbond van bouwbedrijven in 
openbare werken een op zijn 
minst origineel voorstel gedaan 
voor beheersing van de stijgende 
overheidsschuld 

Grote draagwijdte 
Er zijn nu reeds tal van opwer

pingen mogelijk tegen het STA-
BEL-model van het Bouwbedrijf 

Maar de grote verdienste is er 
inmiddels onmiskenbaar dat een 
praktisch-operatief plan werd uit
gedokterd om de openbare schuld 
(de schuldenlast die onze en voor
al de volgende generaties belast) 
anders en vooral beter te beheren 

STABEL IS een afkorting die 
verwijst naar stabiliteit en lange 
termijn financiering 

Het principe van STABEL is 
eenvoudig geldstortingen aan de 
schatkist zijn volledig fiskaal af
trekbaar 

Ze brengen voor de „belegger" 
geen frank intrest op Wel worden 

ze met de jaren geïndexeerd Op 
het moment dat die 'STABEL' gel
den voor terugbetaling opnieuw 
opgeëist worden, dient dan wel 
belasting betaald te worden op het 
aktuele bedrag 

Tenzij, en hier dient het Bouw
bedrijf duidelijk nog precisenngen 
te doen, dat STABEL-aandeel ge
bruikt wordt voor het ontwikkelen 
van nieuwe projekten „van maat
schappelijk nut" 

Zo wordt uiteraard gedacht aan 
investenng in bouwprojekten, die 
onmiskenbaar verhoogde tewerk
stelling verschaffen STABEL-aan-
delen zouden ook fiskaal met be
last worden bij hun „opvraging" in 
het geval zij aangewend worden 
voor de oprichting van een nieuwe 
onderneming 

Zoals de Landsbond het zelf 
stelt „Voor de partikulieren is er 
het grote voordeel van likwiditeit 
van de geldmiddelen, zekerheid, 
stabiliteit en gladstrijking van de 
fiskale verplichtingen over de 
opeenvolgende aanslagjaren" 

Ook, zo heet het verwerft de 
overheid met STABEL heel wat 
voordelen de beschikking vooral 
over goedkofje geldmiddelen, aan
vullende nieuwe geldmiddelen, en 
vooral in de eerstkomende jaren 
de mogelijkheid om dit 'vers geld' 

aan te wenden voor afbetaling van 
peperdure leningen die op hun 
beurt grote oorzaak zijn van toe
name van de staatsschuld 

De Landsbond is zelf kntisch 
over haar voorstellen STABEL is 
zeker met het enige middel voor 
een beter beheer van de over
heidsschuld 

Alternatief? 
STABEL wordt voorgesteld als 

een „alternatief tegen de verar
ming" Deze financiële en fiskale 
innovatie kan inderdaad een ver
ademing bieden 

Maar, ook in dit sanenngsplan 
wordt geen vinger uitgestoken 
naar de bron van de financiële 
verkankenng Bijvoorbeeld de 
geldverkwisting die in dit landje 
nog ongebreideld woedt als ge
volg van de schabouwelijke „kom-
munautaire kompensaties" 

Of, gaat men de STABEL-aan-
delen, — zo ze in voege komen — 
bijkomend aanwenden om putten 
te vullen die inmiddels verkwis
tend snel almaar diep>er worden 
gegraven *? Minister Olivier van 
Openbare Werken doet alleszins 
zijn bovenstebest om bijvoorbeeld 
goedkope en betere Vlaamse on
dernemers te weren bij openbare 
aanbestedingen 
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Kamerlid Caudron en senator Nelly Maes: 

Ontwikkelingshulp 
samen herdenken 

Net 0,5 % van het bruto nationaal produkt besteedt België aan ontwikkelingssa
menwerking. Daarmede is het verre van slecht geplaatst in vergelijking met andere 
westerse landen. Maar aan de plechtig beloofde 0,7 % is het nog niet toe. 

De échte mankementen van onze ontwikkelingssamenwerking liggen elders: 
gebrek aan kontinuïteit, versnippering van de kredieten over vele departementen, 
eenzijdigheid van de bilaterale hulp, slechte werking van het ABOS enz. 

Fundamenteel echter is de vraag naar het ontwikkelings-„beleid" zelf. Komt dit 
tegemoet aan nood en behoeften van de derde-wereldlanden ? Deze vraag stelden 
Jan Caudron en Nelly Maes, resp. in kamer en senaat, tijdens het begrotingsdebat 

TER ondersteuning van zijn 
antwoord refereerde Jan 
Caudron aan de huidige 

droogte in Afril<a. Nieuw is het 
verschijnsel niet. Het bijbelse ver
haal van Jozef, waar men het 
heeft over zeven vette en zeven 
magere jaren, maakt dit duidelijk. 

De Sahelbewoners leerden le
ven met de terugkerende droogte. 
Er ontstonden trouwens bloeien
de staten. Een schoolvoorbeeld is 
het mooie stadje Mopti, aan de 
Niger in Mali. Soms wel het „Vene
tië van Afrika" genoemd. 

De regelmatige droogte werd 
dus als het ware geïntegreerd in 
bestaanswijze en leefpatroon. De 
hele landbouwproduktie en vee
teelt waren er op afgestemd. 

Koloniale ingreep 
De koloniale penode heeft in de 

Sahelianden brute veranderingen 
teweeggebracht veranderingen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
nefaste gevolgen van de droogte. 

Het verleggen van de landbouw 
voor zelfvoorziening naar een 
landbouw voor de uitvoer is één 
van die betreurenswaardige ver
anderingen. De wijziging van de 
grondverdeling en de niets ont
ziende aanpak van de multinatio
nals zijn andere. De regenwouden, 
die nochtans mede zorg dragen 
voor de waterbevoorrading van 
een rivier als de Niger, werden 
wild ontbost Zowel voor de no
den van de plaatselijke bevolking, 
als voor het direkt gewin van 
enkele ondernemingen. Het ekolo-
Igisch systeem werd aldus zo 
1 grondig aangetast, dat de droogte
periodes mekaar sneller begon
nen op te volgen. 

De dekolonisatie heeft aan die 
brute ingrepen niets gewijzigd. De 
verantwoordelijkheid van de kolo
niale moederlanden werd niet op
gevangen door de onafhankelijke 
staten en de neo-koloniale struktu-
ren teerden louter op winst. Komt 
daarbij dat het internationaal han
delssysteem de ontwikkelingslan
den in een dodelijke wurggreep 
hield, die meer produktie afstrafte 
met meer armoede. 

Maar ook de ontwikkelingssa
menwerking IS niet zonder schuld. 
Bij de aanvang mikte zij vooral op 

een verderzetting van de koloniale 
strukturen, die slechts zelden de 
belangen van de jonge onafhanke
lijke staten dienden. Nadien ging 
Zij projekten opstellen en uitvoe
ren „op wetenschappelijke basis"... 

Grootse projekten 
En dat betekende vooral zo 

modern en zo groots mogelijk. 
Daarbij werd evenwel geen reke
ning gehouden met de eeuwenlan
ge ervanng, het kuituur- en leefpa
troon van de Afrikanen. Zo wer

den nieuwe voedselgewassen in
gevoerd zonder dat men zich 
rekenschap gaf van de voedings
gewoonten van de bevolking en 
het moeizame proces om dat te 
wijzigen. 

Een twee voorbeeld werd uitge
diepte door Nelly Maes: „Hoewel 
in Afrikaanse landen de rol van de 
vrouw bij de produktie en de 
distnbutie van voedsel voor ieder
een overduidelijk is, toch hebben 
wij een systeem van ontwikke
lingssamenwerking opgezet dat 
hiermee geen rekening hield." Dit 
heeft het Afrikaans gemeen
schapsleven alsook de voedsel
voorziening grondig verstoord. 

Daarenboven werden de Afri
kaanse staten niet zelden ver
keerd geadvizeerd door de zgn. 
buitenlandse experts. Jan Cau
dron: „Zie maar in de hoofdsteden 
van vele Afrikaanse landen en 
vraag je dan af wie er belang had 
bij zovele prestigeprojekten." 

Voor beide VU-woordvoerders 
duldt het geen twijfel dat de rijke 
landen mede-schuldig zijn aan de 
gevolgen van de droogteramp in 
Afrika. „Uiteindelijk zijn wij het die 
experts, geldmiddelen en techni-
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N. Maes: „Samen werken aan de 
ontwikkeling I" 

sche kennis leveren en we moe
ten dus het grootste deel van de 
schuld op ons nemen." 

Ontwikkelingssamenwerking 
kan slechts slagen indien ze ver
trekt van de situatie van de men
sen en wordt uitgevoerd met de 
mensen. Vandaag loopt het Bel
gisch beleid nog te zeer volgens 
het neokoloniale type — de zoge
heten substitutie-hulp — dat noch 
bij de konceptie, noch bij de uit
voering, noch bij de verantwoor
delijkheid rekening houdt met de 
ontwikkelingslanden. 

Samen en Vlaams 
Een nieuw beleid moet opgezet 

worden. Een beleid waarbij de 
ontwikkelingslanden in alle domei
nen en in alle fazes van de samen
werking hun verantwoordelijkheid 
écht kunnen opnemen. Een beleid 
dat op zijn beurt slechts een over
gang kan zijn naar een reëel „part
nership". 

Dergelijke benadering, geba
seerd op de gelijkheid van de 
volkeren en op wederzijds res-
pekt, kan best en beter in Vlaande
ren. Dat de Vlamingen momenteel 
afkeng staan tegenover de officië
le ontwikkelingssamenwerking, 
kan volgens Caudron en Maes 
nauwelijks verbazen. De wijze 
waarop de regering de problema
tiek aanpakt, maar ook en vooral 
de tergende diskriminatie van de 
Vlamingen kunnen weinig entoe-
siasme wekken. 

De hierbij afgedrukte tabel van 
het ABOS-personeeisbestand 
vergt weinig toelichting. Slechts 
op het vlak van het voluntariaat 
mogen de Vlamingen de spits af
bijten. 

De Vlaamse gemeenschap 
moet de ontwikkelingssamen
werking in eigen handen kunnen 
nemen, mede om een einde te 
maken aan de neokolonialisti-
sche geest die de Belgische hulp 
bezielt Dit is de diepere reden 
waarom de VU sedert meer dan 
10 jaar pleit voor de splitsing van 
ABOS en de federalizering van 
de ontwikkelingssamenwerking. 
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SENAAT 
Hallucinante 
nachtmerrie 

Terwijl de parlementaire onder-
zoekskommissie z'n werkzaamhe
den verderzet hebben de senato
ren als eerste van gedachten 
gewisseld over het Heizeldrama 
Overigens op een zeer serene 
wijze, in een sfeer van droefenis 
en verontwaardiging 

Muisstil was het, wanneer Paul 
Peeters zip verslag bracht over 
de „hallucinante nachtmerrie' van 
woensdag 29 mei Hij was er bij, 
als voetballiefhebber Zijn oogge-
tuigenis had niets van een politiek 
betoog Het was het verhaal van 
een traumatische ervanng 

W Luyten bekommerd 
om „beschaving" 

Zachte krachten 
Een debat is het in de senaat 

niet geworden Uitsluitsel over 
fouten en verantwoordelijkheid zal 
— eventueel — pas verkregen 
worden, wanneer de besluiten van 
de onderzoekskommissie kenbaar 
zijn 

Dat belette Walter Luyten even
wel met de vraag naar de preven
tie te stellen Zijns inziens staat het 

als een paal boven water dat er 
terzake iets schortte Ter onder
steuning van deze bewering aar
zelde hij met te putten uit zijn 
vele belevenissen als wandelaar 
in Voeren „Niet zelden stonden 
WIJ met 800 betogers tegenover 
1200 rijkswachters Alle bussen 
werden sistematisch onderzocht 
Wee degene die een zakmes of 
een knikker op zak had want die 
ging 24 uur in administratieve 
opleiding, zoals dat wordt ge
noemd' 

Nu werd Brussel een ganse dag 
onveilig gemaakt En toch konden 
al die herrieschoppers 's avonds 
rustig naar het stadion Waar zij als 

het ware vrij spel kregen 

In alle kalmte gaf de VU-senator 
de minister ter overweging, dat 
het hem tot eer zou strekken om 
in de geest van de traditionele 
konstitutionele opvatting, de juiste 
konsekwenties te trekken uit het 
drama 

Wat Luyten nog het meest be
kommerde zijn de vele vragen die 
rijzen over de beschavingskrisis 
Optimisme in dat verband kan 
echter geput worden uit het vers 
van Henriette Roland Holst „zach
te krachten zullen zeker winnen 
aan het einde, dit is een sterkende 
gedachte want anders zou alles 
verduisteren" 

KIMER 
De magische 
500.000-grens 

De krisis van vandaag is onge
twijfeld de werkloosheid En het 
enige wat deze regering daar te
genover stelt zijn statistische 
goocheltruukjes De magische 
grens van 500 000 mag in geen ge
val overschreden worden 

De grootste slachtoffers hier
van zijn de werkloze ouderen en 
jongeren Johan De Mol ,Ze 
staan buiten het produktieproces 
krijgen geen toegang tot de veelei
sender geworden arbeidsmarkt 
en worden daarom beschouwd 
als een last voor de aktieven' 

50-plussers 
ZIJ betalen dus de prijs voor het 

falen van Martens V De leeftijd 

PARLEMENIAIRE 

SRK^KKEIS 

.1'. Uil 

p E N ganse week debatteerde de 
^ senaat over het wetsontwerp 
,houdende fiskale en andere bepalin
gen Volgens fraktievoorzitter Frans 
Van der Eist een heterogeen allegaar
tje dat geenszins de VU-bezwaren 
tegen het regeringsbeleid kan wegne-

HET voornemen om de belastingen 
te verminderen zou nochtans 

moeten verheugen Maar Firmin De-
bussere verwacht dat het de parafis-
kaliteit zal doen toenemen De toe
stand van de openbare financiën 
wordt immers steeds katastrofaler 

ZOALS in de kommissie werd ook in 
openbare zitting zijn amende

ment verworpen om de verminderde 
BTW-tarief voor de bouwsektor vol
gend jaar aan te houden Toppunt van 
schijnheiligheid is wel de houding van 
de liberalen zij stemden tegen het 
amendement maar keurden daags na
dien op hun kongres een besluit goed 
om de 6 %-heffing te verlengen 

ONDANKS alle scepticisme kon 
Rob Vandezande toch instem

men met de maatregelen van de loop
baanonderbreking en de deeltijdse ar
beid, die de tewerkstelling in over
heidsdienst moeten in de hand wer
ken 

EEN zelfde houding nam Nelly 
Maes aan bij het onderwijsluik 

met o m de betoelaging van de inter
naten van het vrij gesubsidieerd on
derwijs Rijst evenwel de vraag hoe 
het verder moet met de schoolvrede 
Moet deze gewaarborgd blijven door 
een Schoolpakt of moeten de waar
borgen in de grondwet ingeschreven 
worden"? Onafwendbaar is zeker de 
federalisenng van het onderwijs 

DE ekonomische bepalingen slaan 
vooral op de orgamzatie van het 

Nationaal Instituut voor de Statistiek 
Volgens Michel Capoen kan de her
vorming de efficiëntie slechts ten goe
de komen ook en vooral omdat het 
statistisch onderzoek voortaan ter be
schikking komt van de gemeenschap
pen 

GEEN goed woord vonden Walter 
Peeters en Rob Vandezande 

voor de invoering van een carensdag 
voor bedienden en overheidsambtena
ren De ervaring bij de werknemers 
leert dat de maatregel een negatief 
effekt heeft en misbruiken in de hand 
werkt 

DEZE week zet de senaat de dis 
kussie verder met het luik be

treffende de justitie De eindstemming 
wordt vandaag verwacht waarna de 
kaderleden het werk kunnen over
doen 

waarop mensen geacht worden 
buiten het arbeidsproces te vallen 
komt angstig in de buurt van 50 
jaar te liggen Na de opeenvolgen
de maatregelen inzake brugpen
sioen zijn er nu ,oudere uitkerings
gerechtigde werklozen die geen 
werkzoekende meer zijn" Het 
gaat hier om werklozen van min
stens 55 jaar of van 50 jaar ingeval 
van blijvende verminderde ar
beidsongeschiktheid die een vrij
stelling van inschrijving als werk
zoekende en van stempelkontrole 
aanvroegen 

Over deze feitelijk gepensio
neerden met een extra klein pen
sioen interpelleerden Luk Vanho-
renbeek en Johan De Mol Vol
gens hen IS het de regering geens
zins te doen om deze mensen de 
dagelijkse gang naar het stempel
lokaal te besparen Enig oogmerk 
IS de uitzuivering van de statistie
ken, zodat de 500000-kaap weer 
wat opschuift Alleszins tot na 
8 december 

J De Mol Ouderen betalen libe
raal falen 

Eind apnl vielen reeds 
26 500 ouderen onder dit nieuwe 
stelsel De RVA-statistieken 
scoorden dan ook slechts' 
485 336 Meteen zijn er in het 
totaal reeds 13 kategoneen van 
werklozen die met langer thuisho
ren onder de officiële cijfers 

Ook zal de uitsluiting van de 
oudere werklozen meebrengen 
dat de gemiddelde werkloosheids
duur daalt Wat dan weer de mo
gelijkheid vergroot om uit te slui
ten op basis van het beruchte 
artikel 143 

Nog meer werk dus voor de 
OCMW's Een knngloop zonder 
einde Zolang geen echt tewerk
stellingsbeleid wordt opgezet 

Ons pension 
in 2000 

De jongste tijd wordt druk gediskussieerd over het 
pensioensparen 

Pensioensparen is het vestigen van een vrijwillig 
aanvullend pensioen, naast het wettelijk pensioen en 
naast het eventueel bijkomend pensioen onder de 
vorm van een groepsverzekering in het kader van de 
beroepsbezigheid 

DE oorsprong van deze dis-
kussie ligt uiteraard bij de 
sterk alarmerende vraag 

of de staat na het jaar 2000 nog 
wel bij machte zal zijn de wettelij
ke pensioenen uit te betalen Dit 
pensioen steunt immers op het 
zogenaamd repartitiestelsel waar
bij de aktieven onder ons instaan 
voor de uitbetaling van de pen
sioenen van de rechthebbende 
met-aktieven Omwille van de snel
le bevolkingsveroudenng zal een 
steeds kleiner wordende groep 
aktieven de lasten dragen voor 
een steeds groter wordende mas
sa gepensioneerden 

Deskundigen voorzien dat de 
pensioenbijdrage — thans 16 % 
van het salans — in het jaar 2000 
zal oplopen tot 28 %, nadien 35 % 
en meer 

Onmiddellijk rijst de vraag of 
het probleem wel reëel is en ons 
met handig opgedrongen wordt 
door banken en verzekerings
maatschappijen die brood zien in 
een forse stimulering van het pen
sioensparen via fiskale voordelen 
aan deze spaarvorm verbonden 

In alle ernst kunnen we stellen 
dat het probleem bestaat, levens
groot Een zeker met-verdachte 
bron als minister Dehaene van het 
ACV stelde op 13 mei ,De tijd is 
rijp om te praten over de mogelijk
heden van een bijkomend pen
sioen zijn uitbouw mag echter niet 
tot doel hebben de taak van het 
wetteijk pensioen over te nemen 
Er dient geopteerd voor een har
monisch samengaan van beide 
stelsels binnen het kader van een 
globaal pensioenbeleid' Het ACV 
als dusdanig ziet ook problemen 
tenminste wanneer de wettelijke 
pensioenfinancienng — hoofdza
kelijk door de bijdragen van de 
aktieven — mede zou blijven 
slaan op brugrustpensioenen en 

Frans Kuijpers 

brugpensioenen voor oudere 
werklozen 

Waarom is het pensioensparen 
juist nu aan de orde van de dag"? 
Waarom nu reeds gekibbel tussen 
CVP (wetsvoorstel over het aan
vullend pensioen) en PVV (voor
stel inzake de pnve-pensioenreke-
ning)"? Het antwoord ligt voor de 
hand weldra lopen de maatrege
len ten einde, die de burger fiskale 
voordelen gunnen bij aankoop van 
aandelen onder bepaalde voor
waarden (wetgeving Cooreman-
De Clercq) Mede omwille van de 
bezorgdheid omtrent de pen-
sioenuitkenng groeit de idee om 
de burger aanvullend te laten spa
ren voor zijn pensioen in bepaalde 
beleggingsvormen gepaard met 
fiskale voordelen 

De VU mag in dit debat met af
wezig blijven 

Frans Kuijpers, 
lid van de partijraad 
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De schaduwen van Tsukuba 

Europa en Japan 
samenwerking 

Vorige week kwam VU-volksvertegenwoordiger 
Raf Declercq terug van een parlementaire rondreis 
door Japan. 

Hij schreef zijn impressies neer voor ons blad. 

AL ademt het centrum van 
Tokio met zijn parken en 
open bebouwing een ei

gen kuituur uit toch wekt die reu-
zegrootstad met wilde hoogbouw 
en wanordelijke urbanizatie de in
druk verpletterd te worden door 
Westerse, vooral Amerikaanse in
vloed 

Vriendelijk 
Spijts enkele merkwaardige ge

bouwen IS Tokio niet mooi, met te 
vergelijken met New York dat een 
architekturaal wonder kan ge
noemd worden Maar 12 miljoen 
mensen op 2 000 km2 herbergen, 
laten leven en werken schept bij
zonder zware problemen die 
moeilijk in schoonheid op te los
sen zijn Men vreest er terecht 
dezelfde vervlakking van een mo
derne, alleen op een materieel-
nuttig afgestemde samenleving 
waarvoor zoveel hedendaagse 
kunstenaars waarschuwen 

De Japanners zijn bepaald 
vriendelijke en gedienstige men
sen, totaal in tegenspraak met wat 
oorlogsfilmen ons over de Japan
ners willen wijsmaken Al gaan zij 
onder elkaar, als ze teveel gedron
ken hebben, al eens op de vuist, 
de agressiviteit en het bestelen 
van vreemden en toeristen zoals 
WIJ dat in Europa goed kennen is 
er blijkbaar onbekend Buiten To
kio bestaat gelukkig nog het echte 
japan met zijn groener dan groene 
landschappen, zijn eigen bouwwij
ze en zijn indrukwekkende tem
pels, zoals het Sanjusangendo hei
ligdom te Kioto met zijn 1 001 
gouden beelden van Kannn Bodhi-
sattva 

De bom 
Van Amenkaanse invloed valt 

hier weinig te bespeuren Integen
deel, men loopt er niet hoog op 
met de Amenkanen en de bom op 
de burgerbevolking van Nagasaki 
en Hiroshima, toen Japan reeds 
lag te zieltogen, is ver van verge
ten en vergeven Zelfs de officiële 
versie spreekt van een misdaad 
tegen de mensheid 

Was Japan na de oorlog tot de 
bedelstaf gedwongen, nu heeft 
het zich opgewekt tot een wereld
macht met algemeen hoge wel
stand De gewoonte om uit alles 
het beste te halen, desnoods door 
na-te-apen of na-te-maken met het 
doel het te verbeteren is daar 
zeker met vreemd aan Nu staat 
het met verscheidene technolo
gieën en wetenschappelijke pres
taties aan de top van de wereld en 
vreest geen konkurrentie Het 
komt er ronduit voor uit op alle do
meinen de hoogste toppen te wil
len scheren De wereltentoonstel-
ling te Tsukuba is er een dende
rend bewijs van Wat Japanse 
firma's als Nee, Toshiba en NTT to
nen grenst aan het ongelooflijke 
Een kunstmatig gekweekte toma

tenplant die veel vierkante meter 
zoldering beslaat en duizenden 
tomaten voorbrengt verwekt 
hoop en angst Wat een ingreep in 
de natuuri Wat een hoop voor de 
hongerende Derde Wereld' 

Verrassend is het feit dat alle 
grote firma's voortdurend het ver
leden van hun volk en zijn kunst in 
hun aktiviteit betrekken Men 
tracht echt rekening te houden 
met de mens Het Belgisch pavil
joen IS ten overstaan van de om
ringende reuzen een flauwe be
doening en kan best zo vlug mo
gelijk vergeten worden Hoe effi
cient de Japanners werken kan 
afgeleid worden uit een klem detail 
in de stations Op de perrons zijn 
de plaatsen aangeduid waar de 
deuren van de treinstellen precies 
zullen komen als de trein tot stil
stand komt Geen gedrum, geen-
heen en weer geloop, maar orde
lijk rijen wachtende mensen 

Een merkwaardige gebeurtenis 
was het zesde parlementair en 
wetenschappelijk kongres samen
geroepen door de Raad van Euro
pa op uitnodiging van het „Diete 
nationale" (parlement) van Japan, 
van 3 tot 6 juni II Voor ons land 
werd een zevenkoppige parle
mentaire afvaardiging aangeduid 

Waardig sterven 
Voor het eerst werd Japan 

nauw betrokken in de werking van 
de Raad van Europa Dat werd 
door de Japanners sterk gevaar-
deerd en bij monde van de hoog
ste gezagdragers stemden zij vol
ledig in met de eindresoluties van 
het kongres Deze eindresoluties 
komen neer op een verruimde 

werking van de Raad van Europa 
en het bewerkstelligen van een 
Intense samenwerking tussen Eu
ropa en Japan, zowel op weten
schappelijk, industrieel, technolo
gisch als op menselijk vlak Japan 
IS een fantastisch land met onbe
grensde mogelijkheden Het is 
meer dan waar dat een samen
werking tussen Europa met het 
demokratische Japan beide 
slechts ten goede kan komen 
Vooral voor de opbouw van een 
vredelievende, vrije wereld is Ja
pan een daadwerkelijke steun 

Ook WIJ kunnen iets leren van 
de motivering om gelukkig te le
ven en vooral om waardig te ster
ven, iets waaraan de Japanner 
biezonder veel waarde hecht 

Raf Declercq, 
kamerlid. 

Deze week 
in Trends Magazine 

10 jaar later 
Tien jaar na de ingebruikname van de eerste kerncentrales kan 
België een hoge borst opzetten met zijn nukleair vermogen. Nu 
Doel 4 en Tihange 3 op het net aangesloten zijn, is het nukleair 
aandeel in de elektriciteitsproduktie opgelopen tot 60 procent, 
het hoogste in de wereld. België is geslaagd waar de Verenigde 
Staten, Engeland, Italië, Nederland en tal van andere landen 

faalden Trends legt uit waarom en brengt een bezoek aan 
Kalkar. Op de omslag. 

Pelekor entdekt de markt De superacceuntant 
Berger, Block, Kirschen, Schelle-
kens (BBKS) is Belgies grootste ac-
countantbednjf Een portret in 
Trends met aandacht voor de groei 
en de internationalisering BBKS-
partners verzamelen zetels van raden 
van bestuur 

Zaïre 35 
Zaïre is 25 jaar onafhankelijk Toch 
wordt er nog met heimwee terugge
dacht aan de Belgen die gedurende 
52 jaar het land bestuurden Zaïre 
evolueerde van het Belgische pater
nalisme naar de curatele van het 
IMF Een ekonomisch overzicht van 
een kwart eeuw Zaïrese onafhanke
lijkheid in Trends 

In hun nieuwe boek breken de link
se ekonomen van Polekar het tradi
tionele socialisme open 

IBM, de wereld en België 

IBM-Belgium produceert eindelijk 
zelf, ZIJ het op zeer beperkte schaal. 
De vreugde en het verdriet van voor
zitter Charles De Meyer in het ka
der van een globale analyse van de 
IBM-strategie 

En verder: 

Continental Foods, de groei van 
Belgaprahne, Belgisch geld in Viet
nam, een schrootbaas in Gent, 

Vragen 
omtrent Tsukuba 

VU-kamerlid Daan Vervaet stelde de minister van 
Ekonomische Zaken vier vragen omtrent de Belgische 
deelneming aan de wereldtentoonstelling van Tsu
kuba. Vervaet wou, gealarmeerd over de verdacht 
schaarse berichtgeving omtrent de Belgische aanwe
zigheid, o.a. weten hoeveel Tsukuba ons kost en of er 
van enige konkrete resultaten kan sprake zijn. 

E minister antwoordde in 
nogal vage bewoordin
gen Buiten de geraamde 

totale kostprijs van 75200000 BF 
weet dhr Eyskens ook nog te 
vertellen welke organen dit be
drag dragen 

Het ministerie van Ekonomische 

Zaken 13200000fr , het Belgisch 
Instituut voor Tekstiel en Konfek-
tie 20 miljoen fr, het Special Japan 
Committee (VBO) 10 miljoen fr, 
de Belgische Dienst voor Buiten
landse Handel 10 miljoen fr , de 
Vlaamse en Waalse Executieve 

Een van de schaarse foto's uit Tsukuba Een verdacht stilzwijgen 

elk 10 miljoen fr, de Brusselse 
Executieve 2 miljoen fr 

Paraat België... 
Voorts maakt de minister het 

zich gemakkelijk lioor enkele 
nietszeggende algemeenheden 
ten beste te geven Een voor
beeld „De Belgische deelneming 
doorstaat heel goed de vergelij
king met de andere landen, zelfs 
rekening houdend met de gedane 
uitgaven Honderden Belgen (en 
dat zouden er ongeveer 400 zijn) 
hebben het Belgisch paviljoen be
zichtigd 

De Belgische Nationale Dag op 
23 april heeft ook veel sukses 
geboekt 

Drieduizend zeshonderd men
sen (op de ongeveer 7 miljoen 
bezoekers) hebben de Belgische 
promotiefilm „This is my Country" 
bekeken De film zou voor zijn 
artistieke kwaliteiten lovende kom-
mentaar hebben gekregen van het 
Japanse publiek 

Over het paviljoen zegt de mi
nister „dat het een globaal beeld 
schept van de Belgische industne 
en de drie regio's in harmonie 
weergeeft 

„De Belgische deelneming heeft 
beslist één van haar belangrijkste 
doeleinden bereikt nl een beeld 
ophangen van een dynamisch Bel
gië dat paraat staat om de 
XXIste eeuw in te gaan met de an
dere landen " Met deze nietszeg
gende truut moet de volksverte
genwoordiging het stelleni 

Nog aan toegevoegd dat de 
Nederlandse tekst van het ant
woord een letterlijke vertaling van 
het Franstalige origineel blijkt „Le 
coCit total " luidt dan „de totale 
kost " 

Op de vierde vraag van Daan 
Vervaet „Wie voor de afgang van 
de Belgische deelneming verant
woordelijk IS", antwoordt de minis
ter met Weet hij waarom"? 
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2 miljoen belastingverlichting voor senator 

Het gelijk of 
ongelijk van 
een staatssekretaris 

Staatssekretaris Henk Koning van het Nederlandse 
ministerie van Financiën is fel in opspraak gekomen 
door op eigen houtje de belastingaanslagen van 
enkele mensen te verlagen. Was dat dom van hem of 
stond hij in zijn recht? 

WONDERLIJKE financiële 
manipulaties van Ne
derlandse politieke 

kopstukken zijn de jongste jaren 
geen uitzondenng Eerst was het 
de huidige eerste minister Lub
bers die als bewindsman van Eko-
nomische Zaken in een vorige 
regering, een investeringsaftrek 
voor grote bedrijven tot stand 
bracht om daar vervolgens samen 
met twee broers, met wie hij een 
familiebedrijf had, tonnen belas
tinggeld aan over te houden Daar
na was het de huidige minister van 
Ekonomische Zaken, Van Aarden-
ne, die als kamerlid dne miljoen fr 
probeerde in de wacht te slepen 
door inkomsten die hij vanwege 
een wachtgeldregeling met mocht 
aanvaarden, eenvoudigweg pas 
vier jaar later in ontvangst te ne
men, als die wachtgeldregeling 

achter de rug zou zijn (en Van 
Aardenne intussen opnieuw in de 
regenng zat O 

Deze maand is er dan de affaire 
van staatssekretaris Henk Koning 
van Financien In zijn geval gaat 
het wel met om eigen profijt, maar 
om het bezorgen van persoonlijk 
voordeel aan lieden die zich door 
de fiskale diensten „gepakt" voel
den 

De liberaal Koning, van wie de 
afgelopen week bekend werd dat 
hij vijf keer heeft ingegrepen in be
lastingaanslagen van personen en 
bednjven, was enkele dagen tevo
ren in opspraak geraakt door een 
weekbladpublikatie Daann kon 
men lezen dat de onlangs van de 
TROS naar de AVRO overgestap
te televisiechef Wibo van de Linde 
(„een zeer goedenavond, dames 
en heren '5 dank zij Koning een 

belastingvermindering van duizen
den guldens had verkregen Die 
vermindering was tevoren door de 
inspekteur afgewezen omdat Van 
de Linde ten onrechte gebruik had 
gemaakt van een aftrekmogelijk-
heid voor kleine zelfstandigen van 
wie de vrouw mee in de zaak 
werkt Wibo had namelijk be
weerd dat hij het geld dat hij 
verdiende met zijn medewerking 
aan een Amerikaans blad, aan zijn 
vrouw had moeten uitbetalen we
gens „verleende diensten" De be-
lastinginspekteur ging daar met 
mee akkoord, waarop de TV-me-
neer naar de staatssekretaris 
stapte die de mspektie opdracht 
gaf de gewraakte aftrekpost wel 
toe te staan 

Ging het in de hiervoor ge
noemde zaak om (een onbekend 
aantal) duizenden guldens, nog 
voordeliger verliep het beroep dat 
de liberale senator Geertsema 
(oud-mimster van Binnenlandse 
Zaken) wegens een belastingzaak 
op staatssekretaris Koning deed 
Geertsema kreeg van de fiskale 
dienst een naheffing met boete 
opgelegd van 125 000 gulden om
dat zijn vrouw geen loonbelasting 
had afgedragen voor het perso
neel dat dienst deed tijdens ont

vangsten die de Geertsema's hiel
den op hun woonkasteel (De 
ambtswoning van Geertsema die 
inmiddels gouverneur van de pro
vincie Gelderland was geworden) 
De senator wendde zich tot Henk 
Koning, en begin mei kreeg hij 
bericht dat de naheffing met boete 
verlaagd werd met honderddui
zend gulden, dat is ongeveer 2 
miljoen fr 

Politieke 
domheid... 

Dat menige Nederlander ge
voelens van jaloezie met kon on
derdrukken bij het bekend wor
den van de beide „Koninklijke" 
ingrepen, is geen wonder Maar de 
affaire draait eigenlijk om de vraag 
of de staatssekretans, buiten de 
belastinginspektie om, of over het 
hoofd of achter de rug van een in
spekteur, bevoegd is om zulke 
ingrepen te verrichten In eerste 
instantie vonden de gezamenlijke 
inspekteurs dat Koning daartoe 
met gerechtigd is „Het zou kun
nen leiden tot alle vormen van 
willekeur, waarbij een inspekteur 
volledig wordt voorbijgefietst" 
Maar in een gesprek met de ka-
merkomissie van Financien zag 
een delegatie van de Vereniging 
van Belastinginspekteurs zich ge
dwongen toe te geven dat de 
staatssekretaris wel mag ingrijpen 
in de belastingaanslag van indivi
duele belastingplichtigen mits hij 

het parlement daarvan op de 
hoogte stelt Het gelijk zou dus 
aan de kant van Koning zijn Maar 
IS het ook verstandig om nu juist 
een algemeen bekende tv-figuur 
en een senator te laten profiteren 
van zekere gunsten *? Een groot 
liberaal dagblad heeft het gedrag 
van de staatssekretaris al een 
„politieke domheid"genoemd Een 
oud-minister van Financien, Hof
stra, vindt dat Koning, als er een 
beroep op hem wordt gedaan om 
een aanslag te verlagen, eigenlijk 
moet zeggen „Stap maar naar de 
rechter" Koning zelf vindt dat hij 
wel degelijk mag ingnjpen, want 
„Ik ben de politieke baas van de 
belastingdienst" 

Nogal wat onduidelijkheden dus 
rond het gelijk of ongelijk van de 
staatssekretaris Daarom is er 
voor het einde van deze maand 
een kamerdebat vastgesteld en 
zal Koning zich moeten verant
woorden Buiten beschouwing 
blijft dan de „truc" die hij uithaalde 
met de erfenis van een Nederland
se die de paus met enkele tonnen 
bedacht In plaats van de wettelijk 
voorgeschreven 68 t h belasting 
hoefde slechts 11 t h betaald te 
worden Het zijn met alleen maar 
boze tongen die beweren dat de 
vrijmetselaar Henk Koning daar
om enkele maanden geleden ge
noemd werd tot grootofficier in de 
Orde van Sint-Gregonus 

jeeveedee 

m i j l NEDER 
LlkND 

Met de Nationale Loterij 
wintuzelfe 
als u vals speelt. 

De Nationale Loterij: de 
Lotto, Duo en Presto. U wint 

of u wint niet. En als u niet 
wint (dan wint de Muziek 

Want in België 
steunt de Loterij 
het Muziekleven. 

Met een grote en een 
kleine m. 

1985 is het Europese Jaar van 
"̂ M de Muziek. En de Loterij is 

opnieuw present. Van het 
eerste klasje notenleer tot de 
Koningin Elisabeth Wedstrijd 

of op de ontelbare reeks 
concerten onder de bescher
ming van de Stuurgroep van 

de Vlaamse Gemeenschap 
voor het Europees Jaar van 

de Muziek. 
Lotto, Duo, Presto? Zelfs als 
u niet wint hoeft u er nog de 
glimlach niet bij te verliezen: 
uw inzet is vast en zeker weg-
gevlogen op de tonen van uw 

lievelingsmuziek. 

DE NATIONALE LOTERIJ 
IS DOL OP MUZIEK. © 
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Na 400 jaar onderbreking 

Spaanse 
ambtenaren 
in Brussel 

Wat door politieke waarnemers voor zeer onwaar
schijnlijk werd geacht is dan toch gebeurd: op 1 janua
ri 1986 zullen Spanje en Portugal lid zijn van de Euro
pese Gemeenschap. Hiermee is een punt gezet achter 
een ellendig lange onderhandelingenreeks, die overi
gens meer en meer op rekensommetjesmakerij ging 
lijken dan wel op een politiek gesprek. Spanje en Portugal bij EG de napijn moet nog komen' 
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Een warm welkom voor Uw gasten, op alle familiefeesten. 
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WAT het effekt zal zijn 
voor de Portugese en 
Spaanse huishouding 

IS moeilijk becijferbaar De land
bouw- en visserijproblemen mo
gen dan een oplossing hebben 
gekregen, het openstellen van de 
Iberische markt voor Europese 
goederen is een weinig voorspel
baar gegeven 

Grootste 
visservijvloot! 

In deze jonge demokratieen 
moet het lidmaatschap in eerste 
instantie een waarborg zijn voor 
het behoud van hun reeds op de 
proef gesteld regime Er is dan ook 
een zeer grote meerderheid voor 
de toetreding Beide landen waren 
tot nog toe geïsoleerd, en daar 
wilden ze per se uit 

Het lidmaatschap en de gevol
gen zijn eigenlijk nooit in vraag 
gesteld En dat kan natuurlijk voor 
heelwat ontgoocheling achteraf 
zorgen Zeker wanneer de effek-
ten, vooral de sociaal-ekonomi-
sche dan, van de toetreding hun 
uitwerking zullen krijgen. De land
bouwbedrijven van het zuiden zul
len het allicht wel halen, maar de 
kleine boeren van het noorden 
zullen het einde van hun ellende 
met in zicht hebben De vissers 
moeten een groot deel van hun 
vloot inknmpen, de Spaanse vloot 
IS groter dan die van alle andere 
EG-ianden samen i De grote vraag 
blijft de kompetitiviteit van de 
Spaanse bednjven 

Kerstkalkoen 
Betere relaties met EG dan de 

bestaande waren omzeggens met 
mogelijk Spanje en Portugal had
den reeds een bevoorrecht regi
me Wat vooral verandert is de 
komst van EG-produkten op de 
Iberische markt 

„Maar goed", zo schrijft een 
Bnts journalist, „er zullen nu ten
minste gasfornuizen op de markt 
komen waarvan de oven groot 
genoeg is om mijn kerstkalkoen in 
te krijgen" Een en ander gevolg 
van het EG-lidmaatschap, schrijft 
een ander, is dat de gemiddelde le

vensverwachting zal stijgen, aan
gezien de vrachtvervoerders ta
chometers zullen moeten heb
ben 

Wie ook felle voorstanders 
voor het EG-lidmaatschap waren 
zijn de nationalisten uit Katalome 
en Baskenland Hun hoop ligt met 
alleen in dezelfde lijn als in heel 
Spanje — het behoud van de 
demokratie — maar gaat verder 
Het Europa van de regio's is een 
idee dat de jongste tijd veld wint, 
en de welvarende Katalanen en 
Basken vragen met beter dan zelf 
hun zaken te regelen dan dit te la
ten doen door een vierkant 
draaiende Spaanse administratie 
in Madrid 

Lokomotief 
Pujol 

De voorzitter van de Katalaan-
se regering, Jordi Pujol, is de jong
ste tijd bijna vaker te zien in 
Straatsburg en in Brussel dan in 
Barcelona Hij geeft er konferen-
ties over de Europese roeping van 
de Katalaanse nationalisten, gaat 
spreken met politieke leiders, met 
EG-kommissarissen, neemt deel 
aan onderhandelingen en stuurt 
zijn ministers en parlementsleden 
op missie in alle EG-landen Pujol 
mag dan aangezien worden als de 
„lokomotief van de regionalisten in 
Europa", zijn produkt — het Euro
pa der volkeren — krijgt hij voor
alsnog met van de hand Het eer
ste kadootje dat Madnd voor de 
nationalisten in petto houdt is het 
elektoraal systeem voor de Euro
pese verkiezingen er komt bijna 
zeker een grote Spaanse kiesom
schrijving En wat Willy Kuijpers 
en Jaak Vandemeulebroucke ook 
doen in het Europees Parlement, 
geen kat is bereid hen te helpen bij 
het aandringen op gewestelijke 
kiesomschrijvingen Hoewel dat
zelfde Europees Parlement een 
jaar geleden de beslissing heeft 
genomen de Raad en alle lidstaten 
te adviseren hun grondgebied te 
verdelen in „kiesomschrijvingen 
op mensenmaat" 

Met de toetreding van Spanje 
an Portugal is het kader waarbin
nen de Europese samenleving 
zich moet ontwikkelen haast vol
tooid, maar het decor moet nog 
iworden ingevuld En dat zal een 
ander paar mouwen zijn 
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In De Standaard-

Het Nieuwsblad 
^ - . _ _ publiceerde Manu 

^ ^ ^ l ^ y Ruys onder de titel 
^ ^ 1 Video-kanker een 

^ ^ bewogen kommen-
taar. Daarin trekt 
hij scherp van leer 
tegen de versprei-

^ ^ ^ ^ « l ^ _ ding van video-
^ ^ V ^ ^ ^ l fi lms met gruwel en 

^ ^ ^ • ^ ^ V harde porno. Ruys 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ noemt die gang van 

^ ^ ^ ^ ^ zaken „een symp-
^ ^ ^ toom van geesteli j-
^ ^ ^ ^ ^ P ke aftakeling en 

^ ^ ^ ^ van verval." Wat is 
daartegen te doen? 

vraagt hij zich af. .^-een omwenteling 
in de opvoeding, in de kuituur, in de 
ziel van de mens" is zijn antwoord. 
Voorwaar, een pleidooi naar ons hart. 
Maar wat zien ik? 

Op de Nieuwsbladpagma waarop 
de h. Ruys zijn hartekreet uitstort 
wordt over een hele pagina een van 
bloed en sperma druipende story 
gebracht met valse spiegels, boeien, 
laarzen, beendersplinters alom, op 
video vastgelegde verkrachtingen. 
Kortom, sado-masoch op z'n zwartst 
Plaats van het gebeuren: Wilseyvil le, 
Californie USA. 

Een vreemd detail: de Standaard 
maakt het bericht in enkele regels af, 
de minder intellektuele Nieuwsblad-
lezer daarentegen moet zonodig een 
hitsig verhaal bij het morgenbrood. 

In eigen 
boezem 

Nu zal het niet de fout zijn van de h. 
Ruys dat zijn vertoog in Het Nieuws
blad tot een lullig appendix wordt 
gedegradeerd. Maar daar gaat het 
hier niet om. Waar het wel om gaat zit 
veel dieper. Het gaat om het weren 
van alle geweld in de media en dat 
begint in eigen boezem. Dus niet 
alleen in de krant met informatie op 
uw niveau. Maar waarom dan wel in 
het volkse Nieuwsblad? Omdat het 
volk graag bloed en tranen smaakt? 
Omdat lezen een plezier is? 

Het lijkt ons een dubbelhartige 
toestand. 

Terecht stelt de h. Ruys dat de 
geweldkultus een kanker is die moet 
behandeld worden, maar dan ook in 
eigen boezem. Dus ook in Het 
Nieuwsblad en in al de andere media. 

Daarom moet ook op TV alle ge
weld gesnoeid worden. Daarom moe
ten de assisenzaken zakelijk versla
gen worden en niet in tranen ge
drenkt Daarom moeten sommige vi
deo-clips uit de kinderprogramma's 
en soms resoluut verboden worden. 
Daarom moet men niet bang zijn om 
herrieschoppers een toontje lager te 
doen zingen. Daarom moet op gru-
wel-videocassettes gekleefd worden 
„Schaadt de gezondheid f . Daarom 
moet zendtijd voor de regering inge
ruild worden voor Phil Bosmans. 
Daarom moet de manager die be
weert dat een krant geen opvoeden
de waarde heeft, en slechts 24 Uur 
bruikbaar is, teruggefloten worden. 
Daarom moeten mode-ontwerpers 
weer kleren ontwerpen en niet leder 
met ijzeren haken en ogen. Daarom 
moet men ophouden geweld als lief
de te verkopen en moet liefde weer 
geweldig worden. 

Wanneer al deze (en nog andere) 
voorwaarden vervuld zijn kan voet
bal weer een spel worden en niet 
langer oorlog. Misschien zal er dan 
op school weer opnieuw poëzie wor
den aangeleerd? | 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 22 juni 
• BRT 1 - 1600 
Brief van een onbekende vrouw, film 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1805 
Papa, nu ben ik mama; jeugdfilm 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Dodelijke lessen, tv-film 
• BRT 1 - 21 50 
Theodorakis in koncert 
• BRT 1 -2240 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1810 
Nils Holgersson, stnp 
• Ned 1 - 1834 
Coronation street, sene 
• Ned 1 - 1900 
De jongen die de voetbalpool won, 
sene 
• Ned 1 - 1926 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Nedl -2028 
Tussen wal en schip, serie 
• Nedl -2120 
Colditz, sene 
• Ned 1 - 2240 
Fontamara, sene 
• Ned 2 - 1912 
Montreux Popfestival 1984 
• Ned 2 - 2045 
Rita Reys: „Memories of you" 
• Ned 2 - 2110 
Lelystad airshow 1085 
• Ned 2 - 21 30 
Operettekoncert 
• Ned 2 - 2240 
Carey's ingreep, film 

Zondag 23 }uni 
• BRT 1 - 1100 
Konfrontatie; debat 
• BRT 1 - 1530 
Belgisch kampioenschap wielrennen 
• BRT 1 - 1700 
De filozoof van Haeghem, sene 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1815 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1830 
De Tripods, sene 
• BRT 1 - 1855 
Toearegs en Dogans in de Sahara, 
dok 
• BRT 1 - 2005 
Sportweekeind 
• BRT 1 - 2035 
Diana, sene 
• BRT 1 - 2125 
Danser, sene over ballet 
• Ned 1 - 1910 
De pee wee Herman-show 
• Ned 1 -2010 
VPRO-nieuws, info 
• Ned 1 - 21 25 
Word into image, dok sene over 
scenario's 
• Ned 1-2215 
The Yakuza, film 
• Ned 2 - 1725 
Danny's ei, jeugdfilm 
• Ned 2 - 1900 
Studio sport 
• Ned 2 -2010 

Rutger Hauer en Mane-Chnstine Barrault in André Delvaux' op interna
tionaal niveau gemaakte prent „ Vrouw tussen hond en wolf" (Dinsdag 

25 juni, om 21 u op BRT 2) 

Panoramiek, info 
• Ned 2 - 2045 
Vrouwen in verzet, dok 
• Ned 2 - 21 35 
Het ijzige noorden, nieuwe reeks over 
„overleven" 

Maandag 24 juni 
• BRTT - T810 
Mijn moeder is de mooiste vrouw op 
de wereld, stnp 
• BRT 1 - 1900 
Toerisme '85, dorpjes van Engadin 
• BRT 1 - 2020 
Reilly, meesterspion; serie 
• BRT 1 - 2110 
Fresh fields, serie 
• BRT 1 - 21 40 
Alternatieve geneeskunde, praat-
show 
• BRT 2-2010 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 2 - 2035 
Australië, dok 
• BRT 2 -2210 
Kunst van 1963-1968, dok sene 
• Ned 1 - 1746 
Wie waagt die wint, nieuwe sene 
• Ned 1 - 1820 
Oma Fladder, sene 
• Ned 1 - 1920 
Televizier magazine 
• Ned 1 - 2028 
De reis om de wereld m tachtig 
vragen, kwis 
• Ned 1 - 21 35 
De doornvogels, sene 
• Ned 1 -2305 
Jazzpodium 
• Ned 1 - 2335 
Ontdek je plekje, natuurdok 
• Ned 2 - 1927 
De eerste de beste, rekords 
• Ned 2 - 2005 
Tros kieskeurig, info 
• Ned 2 - 2030 
Sometimes a great notion, film 

Dinsdag 25 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1810 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 1855 
Frank Buck, sene 
• BRT 1 - 2025 
Bill Cosby show, serie 

• BRT 1 - 2050 
Ekologie van het regenwoud, dok 
• BRT 2 - 1925 
Zwezerikenmousse, kooktips 
• BRT 2 - 2025 
De Zuidnederlandse Driehoek, dok 
• BRT 2-2050 
Vrouw tussen hond en wolf, film 
• Ned 1 - 1600 
De wereld in oorlog, dok 
• Ned 1 - 1805 
Alias Smith and Jones, sene 
• Ned 1 - 1900 
Ravioli, sene 
• Ned 1 - 1925 
Cijfers en letters, kwis 
• Ned 1 - 2028 
De losprijs, serie 
• Ned 1 - 21 20 
Ik hou van jou, praatshow 
• Ned 1 - 2205 
Brandpunt zomercafé 
• Ned 2 - 1605 
Het kleine huis, sene 
• Ned 2 - 1945 
Het drijvende dorp, dok 
• Ned 2 - 21 45 
Ronduit-Amsterdam, reportage 

Woensdag 26 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1810 
Midas, sene 
• BRT 1 - 2020 
Na al wat we voor jou gedaan heb
ben, satire 
• BRT 1 - 21 50 
Het gerucht, kunstinfo 
• BRT 2-2010 
Allemaal beestjes, over de uitroeiing 
van diersoorten 
• BRT 2 - 2040 
The fantastic Miss Piggy show 
• Ned 1 - 1613 
Bassie en Adnaan, stnp 
• Ned 1 - 1900 
Erik, of het klem insektenboek; sene 
• Ned 1 - 2033 
Te land, ter zee en in de lucht; 
tobbedansen 
• Ned 1 - 21 30 
Dernck, ^ene 
• Ned 1 -2305 
Hotel, sene 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, regionale info 
• Ned 2 - 2000 
De duizend kersenbomen van Yos-
hitsune, teater 

Donderdag 27 juni 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1830 
Webster, sene 
• BRT 1 - 1915 
De gevangene van Zenda, nieuwe 
sene 
• BRT 1 - 2020 
Dempsey en Makespeace, sene 
• BRT 1 - 21 10 
Panorama, info 
• BRT 1 - 2200 
Dallas, sene 
• BRT 2-2020 
Ronde van Frankrijk, vooruitblik 
• BRT 2 - 21 05 
Diepe waters, tv-spel 
• Ned 1 - 1900 
Klub Veronica magazine 
• Ned 1 - 2028 
Call to Glory, sene 
• Ned 1 - 2115 
The story of Abba, dok 
• Ned 1 - 2205 
Agressie in de sport, dok 
• Ned 2 - 1912 
Uitwaaien, film 
• Ned 2 - 2000 
Hier Frankrijk, hier Jan Brusse 
• Ned 2 - 2050 
Europa, de klok staat op vijf voor 
twaalf; diskussie 
• Ned 2 - 21 35 
Mercurius en Argus, dok 
• Ned 2 - 21 45 
Opsporing verzocht 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag, info 

Vrijdag 28 juni 
• BRT 1 - 1530 
Ronde van Frankrijk, reportage 
• BRT 1 - 1730 
Plons, de gekke kikker; serie 
• BRT 1 - 1800 
Tik tak 
• BRT 1 - 1810 
Star trek, SF-sene 

• BRT 1 -1920 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

• BRT 1 - 2025 
De eenzame wreker, film 
• BRT 1 - 2225 
Premiere, filminfo 
• BRT 2-2015 
Dag van de Verenigde Naties, kon
cert 
• BRT 2 - 21 35 
Panorama 
• Ned 1 - 1715 
Vrouwtje Teelepel, serie 
• Ned 1 - 1746 _ 
De Carson s, sene 
• Ned 1 - 1830 
De ben je zestig-kwis 
• Ned 1 - 1925 
Hotel de witte raaf, sene 
• Ned 1 - 2028 
Bartje, serie 
• Ned 1 -2205 
Hill street blues, serie 
• Ned 1 - 2250 
Cheers, sene 
• Ned 1 -2315 
Dertien persoonlijke ontmoetingen 
• Ned 2 - 1912 
Nils Holgersson, tnp 
• Ned 2 - 1937 
De boom der kennis, film 
• Ned 2 - 21 22 
Liefhebbers opgelet!, over voetbal 
• Ned 2 - 2245 
Belijdende kerk, dok over nazi-Duits-
land 
• Ned 2 - 2330 
The last wave, film 

Een f Hm 
per dag 

Zaterdag 22 juni 
Careys ingreep 
Amerikaanse film uit 1972 met o a 

James Coburn, en Jennifer O'Neill 
Een patoloog-anatoom zoekt naar 

de doodstoedracht bij een vrouw die 
het slachtoffer zou zijn gewoorden 
van een abortusingreep (Ned. 2 om 
22 u. 45). 

Zondag 23 juni 
The Yakuza 
Amerikaans-Japanse misdaadfilm 

van Sydney Pollack uit 1974 met Ro
bert Mitchum 

Film over de Japanse misdaadwe
reld, gebaseerd op de aloude samou-
rai-kultus (Ned. 1, om 22 u. 15). 

Maandag 24 juni 
Sometimes a great notion 

Amenkaanse film uit 1971 met o a 
Paul Newman en Henry Fonda 

Er heerst misnoegdheid onder de 
houthakkers in de wouden van Ore
gon Als er staking uitbreekt meent de 
oude Henry Stamper die te kunnen 
trotseren (Ned 2, om 20 u. 30). 

Dinsdag 25 juni 
Vrouw tussen hond en wolf 
Vlaams-Franse film van André Del

vaux uit 1979 
Lieve, die in een streng gezin werd 

opgevoed met het besef dat zij als 
vrouw uitsluitend voor haar gezin moet 
leven, trouwt net voor de oorlog met 
Adnaan, een idealist die naar het Oost
front trekt (BRT 2, om 21 u.) 

Woensdag 26 juni 
Na alles wat we voor jou gedaan 

hebben 
Franse tv-film met o a Mane-Christi-

ne Barrault 
De zich erg progressief voelende 

Pierre en Jeanne zijn er trots op dat zij 
na hun scheiding beste maatjes geble
ven zijn en zij zich eensgezind om hun 
zoon bekommerd hebben (BRT 1, om 
20 u. 20) 

Donderdag 27 juni 
Le cadeau 
Franse film uit 1981 
De 55-jange Gregoire is het kan-

toorleven beu en hij gaat op vervroegd 
pensioen Zijn kollega's bezorgen hem 
een uiterst originele verrassing als 
afscheidscadeau (RTBF 1, om 20 u.). 

Vrijdag 28 juni 
De eenzame wreker 
Amenkaanse film uit 1981 
Tijdens zijn gevangenschap heeft 

Frank de knepen van het inbrekersvak 
geleerd Wanneer hij vrijkomt wil hij 
nog een slag slaan Met de buit en met 
zijn vriendin wil hij dan een rustig 
Idyllisch leventje gaan leiden (BRT 1, 
om 20 u. 25) 

V 



\ In ons reeksje „grote recepten van grote Vlaamse 
chefs"gaan we vandaag even op bezoek bij meester
kok Louis De Boeck, in zijn gezellig en kulinair 
superieur, dus Michelin gestemd, restaurant „De 
Engel" in Balen-Neet De naam herinnert daar aan een 
brouwerij die zowat een eeuw geleden nog op 
dezelfde plaats gevestigd was. Louis De Boeck 
verbaast vooral door zijn steeds wisselende, virtuoze, 
doorgaans uit 7 of 8 gangen in kleine porties bestaan
de degustatiemenu's. 

—Wj 

^nthoudea 

In één van onze vorige uitgaven schreven we al 
over het „Museum voor Blinden" als afdeling van de 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Deze 
musea vieren nu hun officieel 150-jarig bestaan met 
een grootse tentoonstelling die in het Brusselse 
Jubelpark gaat van 21 juni tot 3 november Een goede 
reden om even kennis te maken met de vroege wor
dingsgeschiedenis van dit museaal geheel 
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MAAR nu houden we het 
bij één van zijn sublie
me klassiekers, verfijnd, 

licht en fris, exotisch en toch voor 
een flink deel noords vertrouwd 
„Hopscheuten met verse Schotse 
zalm en kaviaar" Omwille van de 
prijs weliswaar geen gerecht voor 
alle dagen maar als het eens mag, 
kan het, want zo moeilijk is de 
bereiding in wezen niet Wel des 
te lekkerder 

Voor vier personen hebt u on
geveer het volgende nodig 400 g 
hopscheuten, 400 g Schotse of 
Noorse zalm, 2 dl room, 200 g 
boter, het sap van 1/4 citroen, 
2 lepels notenolie, 1 /2 lepel wijn-
azijn, 100 g Malossolkaviaar, pe
terselie, zout en zwarte peper 

Bereiden we eerst de zalm en 
de hopscheuten De harde punten 
afbreken van de hopscheuten (het 
seizoen ligt eigenlijk in maart en 
april, maar ze zijn in de primeurs-
winkels ook op andere tijdstippen 

soms verkrijgbaar) De scheuten 
dan enkele minuten laten koken in 
gezouten water De door uw vis
handelaar in fijne plakjes gesne
den zalm besprenkelen met wijn-
azijn en notenolie en er een weinig 
gemalen zwarte peper over strooi
en De helft van het kooknat van 
de hopscheuten samen met de 
room tot een minimum laten inko
ken en er de hopscheuten aan 
toevoegen Kruiden met peper en 
zout 

Nu bereiden we de saus De 
andere helft van het kooknat van 
de hopscheuten laten inkoken De 
boter in nootjes verdelen en met 
de klopper op een zacht vuur 
onder de reduktie roeren Op 
smaak brengen met het citroen
sap Op een schotel schikken en 
versieren met de kaviaar en peter
selie Helemaal niet moeilijk, en u 
hebt een gerecht om een tsaar te 
laten watertanden Vooral als u 
daarbij een koele Meursault uit de 
kelder haalt 

^/\/èten 
De Japanse uitdrukking „kritiek hebben op de 

manier waarop iemand zijn eetstokjes hanteert" bete
kent zoveel als „muggeziften" of „spijkers op laag wa
ter zoeken". Maar het feit dat veel kinderen niet op de 
juiste manier met eetstokjes kunnen omgaan, heeft 
onlangs grote bezorgdheid gewekt. 

EEN onderzoek naar de alle
daagse gewoonten en ba
sisvaardigheden van kinde

ren in de derde en zesde klas van 
de basisschool, verricht door het 
ministerie van Onderwijs, bracht 
het schokkende feit aan het licht 
dat éen op de twee kinderen 
eetstokjes met behoorlijk kan 
vasthouden 

De Zojirushi Thermosfles Fa-
bnek heeft een onderzoek inge
steld en de resultaten daarvan 
bevestigden de uitslag 

Het onderzoek tracht de oorza
ken van deze alarmerende cijfers 
te ontdekken In de eerste plaats 
wordt, met het steeds meer wes
ters worden van het dieet, de 
noodzaak om stokjes te gebruiken 
minder Nog maar 33 procent eet 
iedere morgen rijst als ontbijt, min

der dan het percentage dat hoofd
zakelijk brood als ontbijt gebruikt 
(41) Op school hanteert 41 pro
cent van de kinderen nooit stokjes 
bij de middagmaaltijd, maar wel 
gebruikt 91 procent ze bij het 
avondeten thuis 

In de tweede plaats de helft 
van de kinderen houdt met van vis, 
voornamelijk omdat die lastig of 
moeilijk te eten is (volgens 70 pro-
cenO 

In de derde plaats zegt 70 pro
cent van de moeders dat zij liever 
hebben dat haar kinderen van de 
maaltijd genieten dan bij hen aan 
te dringen op onberispelijke tafel
manieren 

Aldus schijnt het dat de diepere 
oorzaak van de eetstokjesknsis 
toch wel eerder geJegen is in de 
toegeeflijke houding van ouders 
dan in slechte manieren 

OM de herkomst van de eer
ste verzamelingen van de 
Koninklijke Musea te ach

terhalen, moeten we teruggaan 
naar de eerste helft van de 15de 
eeuw, toen Antoon van Bourgon-
die het „Arsenaal van Brussel" 
oprichtte met daann geen oorlogs
tuig, maar trofeeën, kleinoden en 
juwelen van het Bourgondische 
Huis Dit Arsenaal was, zo wordt 
vermeld, open voor het publiek „al 
naar het geschoeid was" 

De oorspronkelijke kollektie 
groeide in 1528 aan met de ge
schenken die Keizer Karel ontving 
van veroveraar Cortes en werd 
tentoongesteld op de zolders van 
de nieuwe paardestallen van het 
paleis aan de Arsenaalstraat In 
1780 werd de verzameling over
gebracht naar de Openbare Biblio-
teek die toen gehuisvest was in 
het oude jezuietenkollege aan de 
Strostraat In 1785 verhuisde ze 
naar de Heraldische Kamer, een 
gebouw op het einde van de „rue 
Heraldique" 

Toen de Slag van Fleurus een 
einde stelde aan de Oostennjkse 
overheersing werd een flink deel 
van de kollektie meegenomen 
naar de Keizerlijke Musea van 
Wenen Tijdens de Franse bezet
ting werden de overgebleven 
voorwerpen verborgen op de zol
ders van het Paleis van Nassau 
Na de onafhankelijkheid werden 
door een Koninklijk Besluit van 8 
augustus 1835 de Koninklijke Mu
sea voor Kunst en Geschiedenis 
voor goed opgencht en werden 

ondergebracht op het gelijkvloers 
van het Industnepaleis (wat nu de 
linkervleugel van het Museum 
voor Schone Kunsten is) 

De kollektie kreeg toen een 
duidelijk militair patnottisch tintje, 
maar werd in 1889 toch al vernjkt 
met verzamelingen Oudheid en 
Etnografie waarbij meteen ver
huisd werd naar het Jubelpark In 
de loop van deze eeuw werden de 
musea verder uitgebouwd tot een 
indrukwekkend kompleks met o a 
fascinerende afdelingen als oud 
Egypte, antiek Griekenland en 
Rome, kunstnijverheid, Ameri
kaanse archeologie, kunstvoor
werpen van Barok tot Art Deco, 
glaskunst, Polynesie en Microne
sië, Verre Oosten 

De bewogen geschiedenis van 
de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis wordt uitvoeng 
geevokeerd in de hoger vermelde 
expositie, ter gelegenheid waar
van ook een boek verschijnt over 
de histone en de verzamelingen 
(openingsuren van 9 u 30 tot 
12 u 30 en van 13 u 30 tot 
16 u 45, op zater-, zon- en feestda
gen van 10 u tot 16 u 45). 

AVISPUGNAX 

De Vlaemingh moet welhaest beletten 
dat Gal, Nothomb en hun compaen 
Happart, die hoog op'stelten staen, 
het heele lant op stelten setten. 

^^pey}elen 
Natuurlijk zochten wij in de 84ste 

opgave van onze kwis nieniand min
der dan de eerste rektor van de 
vernederlandste universiteit van 
Gent, August Vermeylen, die leefde 
tussen 1872 en 1945. 

Ons boekenpakket gaat deze week 
naar Mare De Nil, Spendelos 1, 9700 
Oudenaarde. De anderen hoeven niet 
te treuren, want hieronder volgt een 
nieuwe opgave. 

Indien U meent het antwoord te 
kennen, stuur dit dan naar WIJ, „Mee
spelen (86)', Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. Vóór maandag 1 juli. 

DE tekst die volgt is van een 
veelzijdig Frans geleerde 
die in de hele wereld ge

zag bezit voor zijn baanbrekende 

ideeën rond kristendom en weten
schap Aan U om uit te maken wie 
dit geschreven heeft en wanneer 
deze man leefde 

„Voor vnjwel alle godsdiensten 
heeft de vernieuwing van het uit
zicht op de kosmos, welke type
rend is voor „de moderne geest" 
een krisis betekend Het heeft 
een ogenblik geschenen alsof ook 
het christendom wankelde onder 
de schok die zijn mededingers 
snel doet verdwijnen, het vertoont 
echter nu alle tekenen van een 
nieuwe sprong voorwaarts Im
mers door de ontdekking van de 
nieuwe afmetingen welke het 
heelal voor onze ogen gekregen 
heeft ontdekt het zichzelf als we

zenlijk krachtiger en noodzakelij
ker voor de wereld dan het ooit 
geweest is Een ogenblik is de 
christen geschrokken voor de 
evolutie, maar nu ziet hij in dat 
deze hem alleen maar een prachti
ge metode aanreikt om zich méér 
van God te voelen, zich méér aan 
Hem te geven In de letterlijke zin 
tot God kunnen zeggen dat men 
Hem liefheeft met alleen met heel 
zijn lichaam, uit geheel zijn ziel, 
maar uit geheel het heelal-ofj-weg-
naar-eenwording, dat is een gebed 
dat alleen in de tijdruimte mogelijk 
IS 

Wanneer men van het christen
dom zegt dat het ondanks de 
schijn van het tegendeel zich aan
past en groeit tn een wereld welke 
door de wetenschap ongehoord 
verruimd is, dan ziet men slechts 
de helft van wat zich voltrekt De 
evolutie spuit in zekere zin aan de 
christelijke perspektieven nieuw 
bloed in Maar is het chnstehjk 
geloof van zijn kant met bestemd, 
om de evolutie te redden, haar af 
te lossen zelfs''" 
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De man die de Vlaamse Ardennen uitvond. 

In de voetstappen 
van Omer Wattez 

In 1936 werd door de plaatselijke VTB-vertegen-
woordigers te Zottegem het Omer Wattez-wandelpad 
ingericht Daar waren enkele goede redenen voor 
Vooreerst was Wattez de beschrijver en verteller van 
het zuiden van Vlaanderen en ten tweede — en niet in 
het minst — lag de bescherming van al het moois dat 
deze streek te bieden heeft hem nauw aan het hart. 

DE opening van het pad ge
beurde een jaar na het 
overlijden van Wattez op 

26 maart 1935 te Schaarbeek 
Onlangs werd het pad opnieuw 
henngewandeld, vijftig jaar na 
Wattez' overlijden dus 

Schorisse 
Louis, Homere (vervlaamst in 

Omer Lodewijk) Wattez werd op 
9 februari 1857 te Schorisse gebo
ren „Ik ben geboren op negen 
februari 1857 in het huis met dne 
grote dakvensters, waarin de bne-
venpost IS gevestigd, en waarin 
mijn grootvader woonde Ludovi-
cus, Deodatus Wattez, kastelein 
van het Oud Klooster Mijn groot
vader was bakker en herbergier 
tegelijk, daar kreeg men logies te 
voet en te paard Het opschrift 
luidde Het oud Klooster, aldus 
Omer Wattez in „Wouters jonge 
jaren", anno 1900 

Aan zijn geboortehuis werd een 
gedenkplaat aangebracht ter her
innering aan de „Schrijver van 
Schorisse" Het geboortehuis is 
een beschermd gebouw 

In 1876 werd hij hulponderwij
zer te Schorisse De schoolstrijd 
brak uit en de jonge onderwijzer 
verloor zijn baan Te Heurne, een 
klem dorp aan de Schelde, werd 
Omer Wattez dan in 1890 school
hoofd benoemd Ondertussen stu
deerde hij aan de Gentse universi
teit Germaanse talen In 1883 
werd hij leraar benoemd aan het 
Ateneum te Doornik 

De persoonlijkheid van Omer 
Wattez IS zeer veelzijdig Men kan 
inderdaad de Schorissenaar be
schouwen als dichter, vertaler, 
verteller en pionier van het toeris
me in de Vlaamse Ardennen Maar 
Wattez was ook in Zuid-Vlaande-
ren overtuigd Vlaming, een sociaal 
voelend auteur en natuurliefheb
ber 

Vlaamse Ardennen 
Als een der allereersten kloeg 

Omer Wattez reeds 100 jaar terug 
de verloedering van ons leefmilieu 
aan „Het water van de Schelde is 
niet helder In de zomer is het, 
zoals WIJ reeds zegden, door de fa-
briekwateren van Robaais, Rijsel 
en Toerkonje soms zo vuil zwart, 
dat het een glimmende vetachtige 
weerschijn heeft, als hadde een er 
fjetroleum gegoten" 

Reeds zo dikwijls, zo vervolgt 
de auteur, werd tegen de besmet
ting door de Franse nijverheid 
verzet aangetekend en steeds te

vergeefs, dat men er geen aan
dacht aan besteedt 

De naam „Vlaamse Ardennen" 
zou te danken zijn aan Omer 
Wattez en zijn twee vrienden Isi-
door Teirlinck en Pol de Mont In 
1889 gebruikte Omer Wattez, 
voor het eerst deze naam in het 
opstel „Een tochtje in het Zuiden 
van Vlaanderen" 

Over de Zwalm en de planten
groei van toen schrijft Omer Wat
tez „Op haar gladde spiegel liggen 
bladeren, groot en rond als tello-
ren Hier en daar steekt, tussen die 
bladeren, de waterlelie haar kelk 
boven Zij is getooid gelijk een 
koningin met wit en goud Is zij dan 
ook geen koningin, beschermd 

door een lijfwacht van lis en pijl-
kruid, wier bladeren als pieken en 
zwaarden hoofs uit het water ste
ken" 

Flamingant 

Niet enkel was Omer Wattez de 
pionier van het toerisme in de 
Vlaamse Ardennen, zijn aktivitei-
ten voor het Vlaamse volk waren 
veelvuldig, en getuigden van een 
grote sociale bewogenheid 

De novelle „De Zwalmleeuwen" 
IS daar een typisch voorbeeld van 
Het IS een aanklacht tegen het 
systeem van het loten De kapi
taalkrachtigen zochten een sukke
laar, die „zijn vel verkocht" om in 
plaats van welgestelde burgerijzo-
nen een paar jaar legerdienst te 
kloppen. 

Het geboortehuis van Omer Wattez te Schorisse. 

Het Omer Wattezpad vertrekt 
op de markt van Zottegem en 
loopt langs de Heldenlaan, langs 

het kasteel van Egmont naar het 
Koningshof te Strijpen, dwarst de 
betonweg Strijpen-Velzeke, trekt 
het veld in richting Knutsegem, 
langs de beruchte Paddestraat 
met zijn Monaan, langs de „Kon
go" naar de Zwalmmolen en het 
Zwalmmuseum, met de gedenk
steen Omer Wattez anno 1970 

De terugweg is voorzien langs 
de Molenberg, Kortendries naar 
de Zwalmnvier, terug langs de 

Gelukkige, rimpelloze kinderjaren, binnen de warm
te van een groot gezin Met hier en daar een moment 
van angst en met de kleine vreugde, het kleine en het 
grote verdriet dat een kind zo intens beleven kan 

Er zijn flarden in mijn geheugen blijven hangen die 
van heel ver lijken te komen 

Een warme lenteavond 
Een twee en een halfjaar oud jongetje zit lusteloos 

voor zijn kommetje met roerei Buiten is er gerucht 
van soldaten De hele dag te veel gesnoept zegt zijn 
ma 

Later heb ik k>egrepen dat het mijn herinnering is 
aan de meidagen van '40 

Een ander moment 
Het jongetje zit achteraan op vaders fiets, terug van 

een bezoek aan de grootouders Op een kilometer 
van de dorpskom lopen korte slierten mensen midden 
op de weg Kinderen zwaaien met een pop, jongelui 
dragen een stuk huisraad of kleerstoffen mee De va
der gaat harder duwen op de trappers om vlug thuis te 

zijn En de verwondering van het jongetje slaat plots 
om in angst September 1944 

Mijn vader en moeder kregen geen „last" In 
aanwezigheid van de kinderen werd niet gepraat over 
wat gebeurde Als nieuwsgierige knaap wist ik toch 
wat „zitten", „kort zitten", enz betekende Ik ving altijd 
ergens geruchten op over die en die Mijn vader was 
onderwijzer en het grootste deel van zijn vrienden 
„zat" Van de tragiek die erachter stak, ving ik flarden 
op Een schoolkameraadje was met die septemberda
gen plots verdwenen, samen met zijn ouders en zusje 
Trouwens elke avond moesten wij geknield een 
tientje bidden voor grootvader (aan moeders zijde) 
die „in de kliniek" lag Al hing daar een tatioe rond, ik 
wist toen dat die kliniek ergens in Sint-Kruis stond Die 
grootvaden die gepensioneerd onderwijzer was, heeft 
er twee keer zes maanden vertoefd 

Er waren ook mijn grootouders aan vaderszijde 
Seizoenarbeiders die zich krom gewerkt hadden voor 
hun ook al even grote gezin van zes kinderen Ik herin
ner mij een haastig en onhandig vleugje tederheid 
voor hun kleinkind Maar ik herinner mij vooral hun 
oneindig vermoeide en gekneusde lichamen en hun 
gezicht waar zo plots blijdschap op kon verschijnen 
als ze hun kinderen of kleinkinderen zagen Zonder 
dat ZIJ daar ooit een woord over spraken, hebben ook 
ZIJ mijn kijk op de Vlaamse Beweging mee bepaald 

Ik weet dat mijn kinderjaren gelukkig waren, ook al 
omdat ik de eerste van mijn vier grootouders pas op 
mijn veertiende verloor Intussen was mijn kindertijd 
voorbij en zat ik op het kollege in Torhout 

Eén feitje maar uit die tijd 
Als zestienjarige bracht ik er klandestien het blad 

van de Vlaamse Concentratie of een opvolger ervan 
binnen om te verkopen aan de geïnteresseerden Het 
sukses ging in stijgende lijn De vierde keer vloog ik te
gen de lamp Mijn ouders werden erbij geroepen om 
hen en mij erop te wijzen dat het om een „zeer ernstig 
vergrijp" ging en dat het Vlaams-nationalisme een ver
schrikkelijk kwaad was 

Het heeft met mogen baten 
Op zijn plechtige kommunie in Kortemark, zag 

Erik Vandewalle (° 1937) er zo uit. Hij is sedert 1977 
VU-gemeenteraadslid en sedert 1983 VU-schepen 
voor Onderwijs en Kuituur in Izegem en sinds jaren 
topwerver voor ons weekblad. 

Paddestraat naar de kerk van Vel-
zeke, langs het jeugdheem „De 
Populier" naar het kasteel van Eg
mont en de markt van Zottegem 

Het wandelpad is bewegwij-
zerd Tevens bestaat er een bro
chure die meer vertelt over de te 
volgen weg en de bezienswaar
digheden erlangs 

In de streek van het pad zal de 
wandelaar ook tal van geklasseer
de monumenten kunnen vinden 
die eveneens een bezoekje waard 
zijn De vereniging Vnenden van 
de Zwalm geeft voor de geïnteres
seerde wandelaar een gids uit met 
de beschermde kerkjes in Zwalm-
streek 

Volgende kerkjes worden be
handeld de „Katedraal" van de 
Zwalm te Rozebeke, het barok-
kerkje van Roborst, de 0 - L -
Vrouwkerk van St -Maria-Latem 
(opgetrokken in Doornikse steen), 
het koor van de oude St-Denijs-
kerk te St -Denijs-Boekel, het schil
derachtige St -Margarethakerkje 
van Wijlegem, de spitse toren van 

< ^ r 
In princiep 

vertrekt de 
tocht aan de 
watermolen te 
Munkzwalm 
maar ook er
gens anders 
kan men van 

start gaan Een klein ntje tijdens het 
weekeinde kost voor volwassenen 
50 fr, voor kinderen 25 fr. Voor grote
re tochten, ook op werkdagen moet 
een afspraak gemaakt worden met 
koetsier De Paepe 091-60.32.53. De 
geschreven gidsen zijn in de Zwalm
molen of in het Zwalmmuseum te 
verkrijgen. 

Beerlegem (1641) en de St-Gan-
gulphuskerk van Paulatem, eens 
de kleinste gemeente van Oost-
Vlaanderen 

Enkel de kerk van Hundelgem, 
een bouwwerk in massieve Bale-
gemse steen, werd tot nu toe nog 
met beschermd De uitgevers blij
ven hier echter voor ijveren 

W I J besluiten deze uitstap in de 
Vlaamse Ardennen met door u 
een primeur aan te bieden Maar 
daar leest u meer over in onze we
kelijkse „Tip" Veel reisgenoti 
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Kontraktbesprekingen lopen moeilijk 

Geldkoorts 
in ons voetbal 

Onze voetbalbonzen beieven moeilijke tijden Van 
alle kanten worden ze onder vuur genomen. Zelfs 
door officiële instanties die nu bij monde van premier 
Martens luidop zeggen dat de bond mede verant
woordelijk IS voor het Heizeldrama 

Dat wist inmiddels het kleinste kind maar Louis de 
Onmisbare had het nog niet begrepen. We wensen 
echter met vooruit te lopen op de besluiten van de par
lementaire onderzoekskommissie. We zijn wel be
nieuwd naar de konklusies. 

MAAR ook in de vergader
zalen van de klubs 
heerst momenteel een 

alles behalve vrolijke sfeer Kon-
trakten moeten worden her
nieuwd en aangepast en trans
fers moeten worden afgesloten 
Het geld ontbreekt echter Zoveel 
18 duidelijk 

Uitverkoop 
Meerdere spelers, zelfs heuse 

profs, zijn met vakantie vertrokken 
zonder een nieuwe verbintenis 
RWDM dat als nieuw gepromo
veerde toch een inspanning zou 
moeten proberen te doen, bijt de 
spits af De spelers weigeren er in 
blok in te gaan op de nieuwe 
voorstellen Volgens „Het Laatste 
Nieuws" zou daarbij tot twee der
de moeten worden ingeleverd in 
vergelijking met voor twee jaar 

Kun je je voorstellen En je terzelf

der tijd ook afvragen wat voor 
waanzinning beleid in de voor
gaande jaren werd gevoerd toen 
blijkbaar alles kon en/of mochti 

Om het kort te maken A A 
Gent en Waterschei organizeer-
den alvast de uitverkoop Wat er 
van die ploegen nog zal overblij
ven IS een raadsel Andere klubs 
gedragen zich voorlopig zeer 
voorzichtig Ze proberen zoveel 
mogelijk te vangen en zo weinig 
mogelijk los te laten Ook de top-
klubs Die lieten alvast Kabongo 
en Voordeckers naar het buiten
land vertrekken Te duur voor 
onze verenigingen Het wil wat 
zeggen en bondscoach Guy Thijs 
zal er zeker niet gelukkig mee zijn 
Straks speelt de helft van onze na
tionale ploeg in het buitenland en 
de baas van de Rode Duivels zal 
zich wel zorgen maken over de 
kwaliteit van de voorbereiding op 
belangrijke interlands 

Die nationale ploeg moet noch
tans de hefboom worden van ons 
voetbal Vandaar uit moet de be-

Bondscoach Guy Thijs met gelukkig met Rode Duivels m buitenlandse 
ploegen 

langstelling, de geestdrift voor de 
voetbalsport opnieuw worden 
aangezwengeld Bijkomend pro
bleem daarbij is dat men de kalen
ders noodgedwongen blijft overla
den Noodgedwongen omdat de 
klubs geen drie maanden zonder 
ontvangsten, hoe gering ook, ver
der kunnen Profs of wat daarvoor 
ook doorgaat moeten een gans 
jaar lang worden betaald Het Bel
gisch kompetitievoetbal zal al half 
augustus hernemen Dat betekent 
dat de klubs al half juli met de oe
fenmatchen zullen beginnen In 
Franknjk schenkt men nog straffe
re koffie daar begint het kam
pioenschap op 16 juli Tijdens de 
Ronde van Frankrijk dus Dat de 
betrokkenen zich daarover geen 
vragen stellen, blijft voor ons on-
begnjpelijk Ze prediken nu de 
onvermijdelijke terugkeer naar het 
semi-profvoetbal, maar vergeten 

zich ook als dusdanig te organize-
ren Men moet de betalende toe
schouwer op tijd en stond een 
adempauze laten 

Te laat! 
De voetbalhonger moet worden 

aangescherpt Nu is de oververza
diging totaal Bovendien zou men 
er goed aan doen de toegangsprij
zen aan te passen De tijd van 
meer geld voor minder kwaliteit is 
voorbij En het kwaliteitsvorlies 
schijnt ons gezien de omstandig
heden echt onvermijdelijk Ook al 
zal men noch het een noch het an
der willen toegeven voor men met 
de neus op de feiten wordt ge
drukt De huidige generatie voet-
balleiders missen een vooruitzien
de blik Ze zijn wel onverbeterlijk 
in de ontledingen achteraf Maar 
dan IS het meestal te laat 

Francorchamps de mooiste,en de duurste... 

Op onze kosten! 
Wij hebben geen traan geplengd toen de Grote 

PrijS van Belgié Formule 1 werd geannuleerd. De le
zers weten dat wij niet de gewoonte hebben ons op te 
winden over het miljoenen verslindende autocircus. 

WE worden echter wel ze
nuwachtig wanneer 
we horen dat de scha

declaims die vanuit verschillende 
hoeken naar de organizatoren 
worden verstuurd tot een half 
miljard zouden kunnen oplopen en 
dat men op de belastingbetaler, en 
dan meer bepaald de Vlaamse, 
rekent om de put te dempen 
Méér nog over korte tijd moet de 
Grote Prijs voor motoren op de
zelfde omloop worden verreden 
en om het wegdek in orde te 
brengen is men alvast bij Openba
re Werken gaan aankloppen Het 
mag immers kosten wat het wil 
Francorchamps moet de mooiste, 
de beste en de duurste blijven 
Voor bedenkingen en restrikties is 
geen plaats de Vlaming betaalt 
de Waal vergooit Zo zit dit land 
toch in elkaar? 

Schaamteloos 
Is het met ongelooflijk dat vanuit 

officiële hoek nog met werd gerea-
geerd"? Is het met onwaarschijnlijk 
dat de organizatoren van Zolder 
volledig op eigen initiatief en zelffi
nanciering zijn aangewezen en dat 
de seigneurs van Francorchamps 
zonder blikken of blozen hun kom
mer afwentelen op de belastingbe
taler"? Die moet opdraaien voor 
hun monumentale onbekwaam
heid, voor hun eindeloze, blijkbaar 
in de Waalse natuur verankerde 
verspilzucht 

W I J weten natuurlijk met hoe het 
zal aflopen en we kunnen ons ook 
moeilijk voorstellen dat onze man-
datanssen met serieus op de tafel 
zullen kloppen maar de ganse 
affaire getuigt van een verziekte 
mentaliteit en van een schaamtelo
ze arrogantie Denken ze nu echt 

dat dit land met zonder het circus 
van de waanzin kan verder leven? 
In Skandinavie heeft men de for
mule 1 zogoed als verboden en de 
Zweden en Denen eten er geen 
boterham minder om (integendeel 
zouden we zeggen) en de kinder
sterfte IS er sindsdien met opgelo
pen Dit laatste is een met onbe
langrijk detail sinds de jongste 
oproep van PS-voorzitter Spitaels 

En dat men met komt aandragen 
met het foefje dat België na de 
jongste katastrofes zijn prestige 
als organizator van internationale 
sportevenementen absoluut moet 

proberen op te vijzelen Dit land 
wacht op geen Heizelfinales en 
Formule 1-koersen om beter te 
worden Er bestaan andere en 
gezondere vormen van volkskul-
tuur, zoals we inmiddels tot onze 
schade en schande hebben mo
gen ondervinden Dat Francor
champs en zijn interkommunale 
zelf opdraaien voor hun blunders 
en niemand behoeft een rijksweg 
waarop bolides hun dure kapnolen 
kunnen verkopen Dan veel liever 
Zolder dat rijdt op eigen brand
stof 

Over brandstof gesproken trou
wens hoorden we met met een 
half oor dat tijdens de 24 uur van 
Le Mans brandstofbeperkingen 
werden opgelegd Om de ontwik
keling van de automobielindustne 
te bevorderen — een grap die 
dikwijls ter verdediging van „deze 
sport" wordt verteld — achtten 
sommigen het inderdaad nodig ze
ventig tot tachtig liter per honderd 
kilometer te verbruiken Vijftig, 
zestig zou voortaan toch ook moe
ten kunnen, vindt men U lacht? 
WIJ ook 

Bmipech komt u snei halen 

en brengt uveiKIgtBnigthtm. 

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

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

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

Dank zi| Europeen kunt u een heel jaar 
lang met een gerust gemoed overal in Europa 
(behalve in Turki]e) rondreizen de VAB 
Europechcentrale is 24 uur op 24 bereikbaar 

Verkri)gbaar bi] de VTB-VAB-kantoren 
en vertegenwoordigers, bi| de Kredietbank-
filialen en de agentschappen van de ASLK 

Ook bi] de VKT en WW-afdel ingen bi] 
Vakantiegenoegens en de ATB Natuurvnenden 
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10de jaarboek De Franse Nederlanden: 

„Louis XIV was 
niet weli^om!'' 

Op 12 maart 1976 woonden wij in het Nederlandse 
konsulaat te Rijsel de voorstelling bij van het eerste 
jaarboek „De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas 
Frangais". Vanjaar tot jaar verscheen een uitgave van 
het boek en zopas kwam het tiende jaarboek uit Tijd 
dus voor een voorstelling, een bibliografisch overzicht 
en enige evaluatie. 

TIEN jaar geleden schreef 
hoofdredakteur Jozef De-
leu „In heel Europa vindt 

een heropleving plaats van de 
regionale kuituren, die vooral in de 
sterk gecentralizeerde landen in 
de verdrukking waren gekomen" 
In die samenhang wilde hij toen 
ook de groeiende belangstelling 
voor de Franse Nederlanden zien 
en was de aanzet tot de uitgave 
van jaarboeken 

1ste decennium * 
De jaarboeken telden telkens 

256 bladzijden, bij het voorliggen
de exemplaar werd een uitzonde-
nng gemaakt Het eerste decen-
niumnummer telt er liefst 416 
waann inbegrepen de zeer nauw
keurige bibliografie 1976-1985 

Het jongste jaarboek telt vijftien 
hoofdstukken die zowel elemen
ten uit het verleden als het heden 
van de Franse Nederlanden be
handelen Het ligt met in de bedoe
ling hier alle onderwerpen voor te 
stellen, daarvoor zijn de studies te 
wijdbenig Pikken we er enkele uit 
Tevens wijzen we er op dat de on
derwerpen steeds zo neutraal mo
gelijk aangepakt werden en triom
falisme en zelfverheerlijking 
vreemd zijn aan de benadering 

De auteurs hebben al die tijd geen 
hete hangijzers geschuwd 

Zonnekoning 
Jozef Deleu daarover: „De re-

daktie is samengesteld uit Frans-
Vlamingen, Vlamingen en Neder
landers en eist dat de gebrachte 
informatie zoveel mogelijk weten
schappelijk onderbouwd is De au
teurs worden dan ook steeds ge
kozen op grond van hun onder-
legdheid en nooit omwille van een 
politieke of ideologische aanhong-
heid" 

In het oog springt de bijdrage 
van de Rijselse histoncus Ene 
Vanneufville „Louis XIV en Flan-
dre l'accueil des Flamands" Van
neufville bewijst daarin dat in te
genstelling tot wat de Franse ge-
schiedschnjving steeds heeft be
weerd Lodewijk XIV in Frans-
Vlaanderen allerminst als een 
bevrijder werd onthaald 

Vanneufville is te rade gegaan 
bij betrouwbare ooggetuigen, van
daar zijn zekere stelling Zowel in 
het franstalige gedeelte van Frans-
Vlaanderen (waarbij hij zich stoelt 
op de verhalen van de Rijselse 
sajethandelaar PI Chavatte) als in 
het Vlaamssprekende deel (waar 
hij o a de pastoor Blomme laat 

getuigen) stuitten de troepen van 
de Zonnekoning bij de bevolking 
op groot verzet. Het verweer van 
de burgermilities duurde drie we
ken. Na de inpalming bleef Rijsel 
anti-Frans gezind, vreugdevuren 
kregen nauwelijks belangstelling 
en de bevolking hielp Franse de
serteurs naar de Spaanse Neder
landen vluchten, in de herbergen 
kwam het regelmatig tot vechtpar
tijen met de bezetters, enz Twee
entwintig jaar na de aanhechting 
werd bij de halfoogstprocessie 
(waar naar gewoonte meer dan 
3 000 flambouwen werden meege
dragen) op een kerktoren te Rijsel 
de vlag met het Boergondisch 
kruis gehesen om aan te tonen dat 
„de harten met bij de Fransen 
waren" 

In het Vlaamse Belle was het al 
met veel beter. In Broekburg van 
hetzelfde laken, net zoals op het 
platteland en in de kleine steden 

Op deze vijandigheid kwam uit
eindelijk sleet omdat de landadel 
en de burgenj onder de bekoring 
kwamen van de Franse taal en 
kuituur Wanneer Lodewijk XIV 
dan in 1715 sterft is de annexatie 
volledig 

Voorwaar een leerrijke en ver
helderende bijdrage 

Robeke 
Mogen wij tevens de aandacht 

vragen voor de bijdrage van Jean-
Pierre Flonn waann deze de ge
schiedenis schetst van het socia
listische bestuur te Robeke Deze 
uitzonderlijk lange bestuurspeno-
de duurde 71 jaar en eindigde bij 
de gemeenteraadsverkiezingen 
van 7 maart 1983 

Eveneens verrassend is het 
reisverslag van de Nederlander 

De Franse 
Nederlanden 
Les Pays-Bas 

Francais 

10' 
JAARBOEK 

uitgegeven 
door de Sticnting 
Ons Erfdeel vzw 1985 

10' 
ANNALES 
éditées 
par la Stichting 
Ons Erfdeel vzw 

H G C Cohen Stuart die in 1922 
een tnp door Frans-Vlaanderen 
ondernam op zoek naar emigratie-
mogelijkheden voor Nederlan
ders 

In andere bijdragen wordt de 
vraag beantwoord of de Franse 
Nederlanden de bakermat van de 
Nederlandse kuituur was, wordt 
het werk besproken van de eens 
veel gelezen maar nu op de ach
tergrond geraakte romancier 
Maxence Van der Meersch, de 
vallei van de Kwinte, over de 
vroegste geschiedenis van het 
Comité Flamand de France, over 

Verliefd worden kost nietsTrouwen wel. 

Ü^M 

KB-Autdenin 
Vóór u de knoop doorhakt en uw hand

tekening zet onder "Het Contract van de Eeuw', 
springt u best eens binnen in een kantoor van 
de Kredietbank. Daar wacht u immers een blijde 
verrassing. 

Het tarief van onze KB-Autolening is zó 
voordelig dat u meer kunt kopen dan u kon 
dromen Ons tarief ligt namelijk heel wat lager 
dan het wettelijk toegestane maximum. En dat 
geldt ook voor niet-clienten. 

Bovendien kan u ook voor uw moto, of uw 
tweedehandswagen een KB-Autolening aan
vragen. Verliefd worden kost niets, maar trouwen 
hoeft ook niet duur te /ijn . als u nu leent bij 
de Kredietbank 

Kom er maar eens rustig over 
praten 

Beter bij de bank van hier 

de bevolking van de departemen
ten Nord en Pas-de-Calais na 20 
jaar krisis, over de vele urbaniza-
tieplannen rond Groot-Duinkerke, 
over de klokken en beiaarden in 
de Franse Nederlanden, over de 
kunstschatten van het kartuizer
museum van Dowaai, over de 
bnefwisseling van Guido Gezelle 
met Frans-Vlamingen, enz. Ver
geten WIJ ook de vele illustraties 
met Het jaarboek kreeg een sobe
re maar stijlvolle vormgeving mee 
zodat zonder overdrijven mag ge
steld worden dat het hier (op
nieuw) om een stijlvolle uitgave 
van Ons Erfdeel gaat. 

Bibliografie 
Zoals in de vorige jaargangen 

vindt men in dit jaarboek ook een 
lexicon en een bibliografie In het 
lexicon inventarizeert Cynel 
Moeyaert de schrijftaal van de 
Westhoek in Frankrijk Dit jaar 
doet hij dit aan de hand van enkele 
onuitgegeven gedichten van An-
dries Steven In de bibliografie 
worden achttien publikaties ge
duid die in de loop van 1984 over 
de Franse Nederlanden zijn ver
schenen 

Ten slotte bevat dit 10de jaar
boek ook een bibliografie van de 
tien eerste jaargangen Deze bi
bliografie werd samengesteld 
door redaktiesekretans Dirk van 
Assche In de loop van deze tien 
jaargangen werden in het totaal 
145 bijdragen gepubliceerd en 
werkten 97 verschillende mede
werkers uit Vlaanderen, Frankrijk 
en Nederland aan het jaarboek 
mee 

Voor wie van de Franse Neder
landen houdt en zijn/haar doku-
mentatie dienaangaande wil bij
werken en aanvullen prijzen wij 
ook deze uitgave aan ( M V L ) 

— De Franse Nederlanden Uitg 
Stichting Ons Erfdeel, Murisson-
straat 260, 8530 Rekkem, 1 200 B. fr. 
(056-41.12.01). 
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Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Voksunie-partijbestuur van maandag 17 juni heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de plers 

Het Partt|bestuur van de Volksunie 
heeft zich beraden over de verklarin
gen van de heer Swaelen ten over
staan van de Volksunie en de rege-
nngsvornning De Volksunie vindt de 
handelv\/ijze van de heer Sv»/aelen bij
zonder ongew/oon 

1 De formulering van de vragen en 
de miskenning van de feitelijke v\/aar-
heid die eruit blijkt w/ijzen erop dat de 
heer Swaelen alleen een elektoraal 
maneuver heeft w/illen uitvoeren 

2 De Volksunie vindt het onzindelijk 
over regenngsvorming te praten voor 
de verkiezingen De kiezers moeten 
eerst uitspraak doen en oordelen over 
de programma's en de daden van de 
partijen De VU wil deze fundamentele 
regel van de parlementaire demokratie 
eerbiedigen 

3 We willen herhalen dat de Volks
unie geen vragende partij is in verband 
met de regenngsvorming De CVP 
bevindt zich blijkbaar m nood en vreest 
een slechte uitspraak van de kiezers 
Wie de Volksunie na de verkiezingen 
denkt nodig te hebben, heeft geen 
eisen te stellen Als de Volksunie even
tueel gevraagd wordt voor regenngs-
deelneming, zal zij zelf beslissen onder 
welke voorwaarden 

Eisen na 
verkiezingen 

De Volksunie heeft geen moeite 
haar standpunten te bepalen over de 
rol die ZIJ na de verkiezingen wil spelen, 
en dit ten overstaan van alle partijen en 

met exclusief ten overstaan van de 
CVP 

1 De Volksunie wil een herstelbe
leid dat sociaal-rechtvaardig is en prio
ritair gencht op meer tewerkstelling 
Daarvoor heeft zij trouwens al een 
spoedplan als wetsvoorstel bij de Se
naat ingediend 

2 De Volksunie wil dat de Staat 
sober optreedt en zijn openbare finan
ciën saneert met het doel de belasting
druk te verminderen 

3 De Volksunie wil een ruime zelf
standigheid voor Vlaanderen, vooral 
op financieel, sociaal en ekonomisch 
vlak Ze IS er immers van overtuigd dat 
er anders geen resultaat te verwach
ten IS inzake de tewerkstelling en de 
sanering van de rijksfinanciën 

4 De Volksunie wil dat het beleid 
een aktieve vredespolitiek inhoudt 

Regering 
is mislukt 

Het IS overduidelijk dat het huidige 
regenngsbeleid op deze punten is mis
lukt De huidige regering heeft de 
rijksschulden opgestajseld, de lasten 
op de burgers verhoogd en de kwaal 
van de werkloosheid met resoluut aan
gepakt Het huidige beleid mist sociale 
rechtvaardigheid Het heeft de wedde-
trekkenden en de middenstanders of
wel gedemotiveerd ofwel naar de ar
moede gedreven Het heeft alleen het 
grootkapitaal gediend 

De Volksunie staat open voor alle 

Werkaanbiedlng 
Vlaamsgezinde vereniging in het centrum van Brussel zoekt voor een 
goedgekeurd BTK-projekt (duur 1 jaar) dringend 

een licentiaat 
politieke of sociale wetenschappen 

of 
ekonomische wetenschappen 

of 
handelswetenschappen 

Moet uitkenngsgerechtigd zijn 
Kandidaturen met curriculum vitae schnftelijk indienen bij redaktie WIJ, 
Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel onder de letters BAR-1 

WER 
INEEN 

VLAAMSE STAAT 

Volksvergadering 
met Schiltz te Brugge 

Op donderdag 27 juni om 20 u 30 
organizeert de Volksunie, arr Brugge-
Torhout-Oostkust een volksvergade-
nng in het Kultureel centrum ,De Dijk" 
te St-Pieters-Brugge, Blankenbergse-
steenweg (vlak bij de kerk) 

Het programma ziet er als volgt uit 
muzikale inleiding door kleinkunste
naar Rik Gonssen inleiding en over
zicht van de werkloosheid in het arr 
Brugge-Torhout-Oostkust door Erwin 

Van Driessche, arr voorzitter, muzi
kaal intermezzo door Rik Gonssen, het 
„Plan Van Ooteghem" door Oswald 
Van Ooteghem, senator arr Gent-
Eeklo, muziek en kleinkunst door Rik 
Gorissen, „Werk in een zelfstandig 
Vlaanderen" door Hugo Schiltz, ant
woord op vragen uit het publiek door 
minister H Schiltz en senator O Van 
Ooteghem muzikaal einde 

Iedereen van harte welkom' 

^m 17 

partijen die een positief antwoord ge
ven op de boven geformuleerde doel
stellingen Ook de CVP kan zich hier
over beraden 

Bovendien wenst de Volksunie een 
maatschappij waann het volle respekt 
heerst voor iedere levensbeschou
wing en ieders mening Ook de heer 
Van den Brande moet weten dat de 
Volksunie sedert haar ontstaan een 
samenhongheidspartij is, waarin men
sen uit alle sociale geledingen en van 
elke filosofische overtuiging, zich thuis 
voelen 

De Volksunie zet zich dan ook 
scherp af tegen de polanzatie waaruit 
zowel de liberalen als de socialisten 
elektoraal garen willen spinnen Ieder
een in Vlaanderen moet beseffen dat 
deze polanzatie het volk met dient 

Vlaams - Nationale 

Gulden 
sporen 

viering 

Gent 5 Juli 
met medewerking van 

Maurits Coppieters 
gastspreker 

en optreden van de 

Kunstgroep Alkuone 
te Gent op Vrijdag 5 JuU 1985 
om 19 30U op bet pleintje aan 
de Magelelnstraot - Voldeistraat 

NoTtomD kan. ID ««D g*i*Uio« if**t tn d» Bovlond 

Weer of geen weer! 
Onze zonner-top laat enkele bedenkingen toe Luk Mortel-

mans uit Nijlen schiet deze week als een discover de ruimte in 
345 punteni Jef De Ridder (Dilbeek) brengt 261 punten aan' 
Erik Vandewalle (Izegem) zet zijn belofte in cijfers om en Willy 
Alloo (Aalst) roert zich weer 

U merkt het lezer, weer of geen weer WiJ-werven gaat door' 

Proloog Top-2 O 
Punten 

Naam deze week 

1. Luk Mortelmans, Nijlen 345 
2. Hugo Roggeman, Gentbrugge 15 
3. Jozef De Ridder, Dilbeek 261 
4. Jan Caudron, Aalst 15 
5. VU-Harelbeke 
6. Enk Vandewalle, Izegem 60 
7. Anny Lenaerts, Wilrijk — 
8. Willy Alloo, Aalst 45 

Hans Messiaen, Roeselare — 
10. Ivo Coninx 15 
11. Herman De Wulf, Weiteren 15 

VU-Londerzeel — 
13. Georges Raas, Ledegem — 
14. Maurice Jans, St-Truiden 27 

Maurice Passchyn, Meise 30 
Walter Peelers, Hamme — 
VU-Wommelgem 27 

18. VU-Boorlmeerbeek — 
vu-Brussel -

20 Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 12 

Punten
totaal 

432 p. 
366 p. 
321 p. 
128 p. 
105 p. 
102 p. 
96 p. 
90 p. 
90 p. 
75 p. 
60 p. 
60 p. 
57 p. 
54 p. 
54 p. 
54 p. 
54 p. 
51 p. 
51 p. 
48 p. 

Zaterdag 21 september a.s. 

Tweede Brusseldag in de maak 
Opnieuw nodigen alle afdelingen 

van Brussel uit op een nationale „Brus
seldag" 

Die gaat door op zaterdag 21 sep
tember 

U zult zich hennneren dat verleden 
jaar op het laatste nippertje de datum 
moest veranderd worden omwille van 
het huwelijk van een Belgische pnn-
ses 

Verschillende arrondissementen en 
afdelingen die gepland hadden aanwe
zig te zijn, hebben daardoor moeten af
zeggen WIJ hopen vurg dat zij er dit 
jaar wel zullen bij zijn 

Wie verleden jaar aanwezig was, 
kan getuigen dat het voorwaar een 
uiterst geslaagd gebeuren is gewor
den Wij hebben onthouden dat we het 
avondprogramma wat korter moeten 
houden Terug naar West-Vlaanderen 
of Limburg op een laat-avondlijk, voor-
nachtelijk uur is inderdaad een onhaal
bare kaart 

Grosso-modo zal het programma er 
als volgt uitzien 

— voormiddag (vanaf 10 uJ een 
keuze uit geleide bezoeken 

— 's middags middagmaal 
— 's namiddags kroegentocht be

zoek Parlement, te voet Brussel ver
kennen, film over Brussel enz, enz 

— Na het avondmaal optreden van 
Jef Burm (vanaf 19 tot 20 u 30) 

Vanaf augustus zal „Wij" rege'matig 
de noodzakelijke inschrijvingsformulie
ren publiceren 

Hiermee sluiten we officieel de 
Brusseldag af, maar in de „bar ameri-
cain" van de A B kan nadien nog een 
slaapmuts worden bekomen en — wie 

wee f — een danspasje geplaatst 
Net zoals verleden jaar gaan er in de 

marge een paar belangnjke p)olitieke 
werkvergadenngen door 

Toen hadden we „een ontmoeting 
met onze parlementairen" belegd, om 
onze houding tegenover Brussel te 
verduidelijken en er werden twee ui
termate belangnjke beslissingen geno
men 

a) elk jaar met de Brusseldag zou
den WIJ een inventans opmaken van de 
Brusselse politieke situatie 

W een gemengde (parlementairen 
plus arrondissement Brussel) „Brus
sel-Kommissie" zou worden opgencht 
om de Volksunie stellingnamen inzake 

Brussel in konkrete wetteksten en 
wetsvoorstellen te gieten 

U zult gemerkt hebt)en hoe een 
eerste reeks voorstellen Chet Bra
bants luik") intussen werden ingediend 
door Daan Vervaet Jef Valkeniers, Vic 
Anciaux, en mede voortjereid door 
senatoren Bob Maes en Paul Peeters 

Het IS de bedoeling nu het Brussels 
luik" aan te pakken, en de desbetref
fende wetsvoorstellen op de komende 
Brusseldag te kunnen voorstellen Op 
deze werkvergadenng nodigen we dit-
mdfel met alleen de parlementairen, 
maar ook alle arrondissements- en 
afdelingsbesturen uit 

Gaby Vandromme, 
arr voorzitter Brussel 

Vlaams-Brussels réveil 
„Hier staan wij, behept met het 

nare gevoel dat sedert het tweede 
Kongres van de Brusselse Vlamin
gen de tijd heeft stilgestaan voor 
ons" 

Voorzitter Rik Coolen gaf, bij de 
uitleg over het werkschema van 
het „derde Kongres" toe dat er in 
Brussel de jongste tijd ten bate 
van de Vlaamse gemeenschap 
weinig ten goede is veranderd 

Zulks dient zeker niet allereerst 
voor rekening van de Brusselse 
Vlamingen zelf geschreven te 
worden 

Immers „Hier staan wij, verste
ven door een parlementaire koel
kast en midden een verwarrend 

aantal beleidsinstrumenten met 
ongeschikte of stollende rader
werken " 

Het eerste kongres van de 
Brusselse Vlamingen (men zou 
beter gewagen van een Staten-
Generaal) dateert inmiddels van 
juni 75 Het heeft onmiskenbaar 
goede vruchten afgeworpen 
Maar op tal van echelons is men 
duidelijk inmiddels ingedommeld 

Dinsdagavond, vlak voor de 
start van het 3de Kongres stelde 
Rik Coolen zonder meer een ré
veil van de Brusselse Vlamingen is 
geboden V^e hebben ons vijf jaar 
lang gekoesterd in een status quo. 
onder meer op het gebied van de 
staatshervorming 
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Vlaamse kunstenaars geëerd 
in eigen stad 

In de wijk Bethaniënpolder werd door de Maatschappi j van 
Goedkope Woningen, zopas een reeks sociale woningen gebouwd. 
Vijf nieuwe straten worden daarvoor aangelegd. Door schepen Oscar 
Renard ( V U ) werd voorgesteld 5 Vlaamse kunstschilders en beeld
houwers te eren. 

Polder 
en Noorderkempen 
rouwen 

In 
memoriam 
Leon 
Tanghe 

Op dinsdag 28 mei jl hebben we be
stuurslid en vnend Leon Tanghe naar 
zijn laatste rustplaats begeleid Met 
onze afdelingsvlag en in aanwezigheid 
van de talrijke vrienden uit de Volks
unie van Kalmthout Van elke familie 
die met de VU sympatizeert was er ie
mand, man of vrouw, of ze waren er 
beide Maar ook van het gewest kwa
men ze van Essen, Stabroek, Kapel
len, enz Allemaal mensen die weten 
wat Leon — aktief, onrustig, en met 
volle inzet van zijn persoon — voor de 
politieke Vlaamse Beweging ter plaat
se in Kalmthout en op gewestelijk vlak 
in Polder en Noorderkempen heeft 
geprobeerd, gerealizeerd en ook nog 
wilde werkelijkheid zien worden 

We hadden hem nog pas in volle ak-
tie gezien in de propaganda voor de in 
Heide georganizeerde hoorzitting van 
minister Schiltz en op gewestelijk vlak 
was hij reeds druk bezig met plannen 
voor de komende verkiezingsstnjd 
Want de Volksunie vulde een groot 
deel van zijn leven En dat betrof met 
alleen de partij Hij keek verder de 
vooruitgang van de Vlaamse Bewe
ging en haar voltooiing, dat was het 
doel waarnaar hij streefde, dat verlan
gen was zijn kracht waarmee hij als or-
ganizator in het afdelingsbestuur van 
Kalmthout en daarbuiten zo druk 
doende was Dit ideaal had hij lang ge
leden leren kennen in het VNV in 
Oostende en hij is het trouw gebleven 

Persoonlijk kan ik getuigen dat Leon 
— als flamingant van de goede oude 
stempel — het juiste inzicfit had in die 
zin van onze Beweging dat ze even 
volks en sociaal is als Vlaams en dat ze 
toekomstgencht moet zijn, d w z dat 
onze jongeren er sociaal-ekonomisch 
ook baat moeten kunnen bij vinden 

W I J begrijpen het met dat deze 
aktieve mens van pas zestig er nu met 
meer is Dat het stil wordt rond hem 

We zullen hem eren door zijn werk 
voort te zetten Want de Vlaamse 
Beweging moet haar emdvoltooiing 
vinden Dat was zijn ideaal en — spijtig 
— dat heeft hij niet mogen zien Op 
hem IS een strofe van het beroemd ge
dicht van Hennette Roland Holst van 
toepassing 

„We zullen u niet zien, 
lichtende Vrede, 

„ We zullen niet proeven 
Uw veiligheid 

„van onze lippen naar ons hart 
gegleden, 

„We zullen 't hunkeren naar 
Uw zachtheden 
„meedragen ongestild, 
in de eeuwigheid 

We hebben van Leon Tanghe af
scheid genomen met het „Vaarwel, 
mijn broeder", het Gebed voor 't Va
derland, „Wilt heden nu treden" en met 
de Vlaamse Leeuw 

HIJ ruste in vrede 

Aan Roza, zijn echtgenote, en aan 
zijn zonen, Willy en Kris, biedt het 
afdelingsbestuur zijn gevoelens van 
diep meeleven aan 

Jan Van Esbroeck. voorzitter 

BIJ de beoordeling werd uitgegaan 
en van hun kwalitatieve waarde, én 
van hun Mechelse gebondenheid in 
leven en werk Het Kollege sloot zich 
aan bij zijn voorstel en de gemeente
raad keurde eenparig de 5 nieuwe 
straatnamen goed Onverwacht wordt 
aldus hulde gebracht, te voren ware dit 
ondenkbaar, aan ware Vlaamse kun
stenaars 

Uitverkoren werden 

Prosper De Troyer (1880-1961), de 
Vlaams(-nationale) expressionist, van 
wie werk te voren steeds hardnekkig 
werd achtergesteld bij de zogenaam
de Latemse expressionisten, die meer 
romantische kunsttoegevingen wisten 
te doen en beter overkwamen bij de 
regeringsoverheid door hun mindere 
politieke halstarrigheid 

Alfred Ost (1884-1945), zijn alomge-
prezen werk, is in het biezonder be
kend voor de uitbeelding van zijn 
krachtige paarden Het omvat even
eens de prachtige grafische en volkse 
voorstelling van Mechelen Onvergete
lijk IS zijn strijd geweest tegen het 
toenmalige Mechelse stadsbestuur 

Wommelgem naar 
Diksmuide 

Vanuit Wommelgem vertrekt een 
autobus op het kerkplein Na het einde, 
op de bedevaartweide heeft men de 
keuze in Diksmuide te blijven of mee 
te rijden naar de kust Vertrek 7 u 30 
en terug thuis rond 20 u 30 

Verdere afspraken worden mede
gedeeld op de autobus 

Prijs volwassenen 250 f r , kinderen 
tot 16 jaar 100 fr Vanaf 3de kind uit 
een gezin, gratis 

Inschnjvingen Staf Van Looveren, 
Welkomstraat 116, Wommelgem 
(353 86 68), Ludgaar Boogaerts, Auto-
lei 78, Wommelgem (353 07 84), Ward 
Herbosch, Kastanjelaan 4, Wommel
gem (3536894) 

En vergeet met te vlaggen i Vlaggen 
te bekomen op bovenstaande adres
sen' 

.,» straatnamen 
•̂""" êfktank'. 

dat in het begin van deze eeuw, het 
huidige stadhuis, de vroegere Mechel
se lakenhallen, wilden afwerken (sic) 
met een belforttoren, kopie van het 
Brugse voorbeeld Deze waanzin kon 
dank zij de inzet en de tekencampagne 
van Ost worden tegengehouden 

Gustaaf Van de Woestijne (1881-
1947) behoort in Vlaanderen tot de 
grootsten Te weinig is geweten dat hij 
in 1925 te Mechelen benoemd werd 
tot direkteur van de Koninklijke Akade-
mie voor Beeldende Kunsten 

Ernest Wijnants (1878-1964) heeft 
zijn museum reeds in Mechelen Hij 
mag beschouwd worden als een groot 
vertegenwoordiger van de heden
daagse Vlaamse expressionistische 
beeldhouwkunst, die tussen de twee 
wereldoorlogen het grote peil van de 
schilderkunst van dezelfde strekking 
evenaarde 

Theo Blickx (1875-1953) zijn waar
devol geschilderd oeuvre is te katalo-
geren in bloemstukken, marines en 
stadsgezichten waarbij de Dijle hem 
biezonder aantrok Ook beeldhouwer 
die een bepalende rol speelde voor 
zijn begaafde leerlingen Rik Wouters, 
Ernest Wijnants en Karel Aubroeck 
Het stadsbestuur van Mechelen mag 
geprezen worden voor deze onver
wachte eerbetuiging aan Vlaamse kun
stenaars 

Rommelmarktdag 
te Antwerpen 

Op 15 augustus 1985 wordt in het 
Oranjehuis, Hoogstraat 69 te Antwer
pen van 10 uur 's morgens tot 17 uur 
een Rommelmarktdag ingericht door 
de Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap De inkom is gratis 

Alle rommel wordt aanvaard en mag 
afgegeven worden op het sekretanaat. 
Wetstraat 12, te Antwerpen, alle dagen 
tussen 16 en 18 uur Gelieve eventueel 
op voorhand een seintje te geven op 
het telefoonnummer 03-2368465 
Liefst geen meubelen van groot for
maat 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
tenA/ijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

0u(je Aulostra(Je Antwerpen-Boom-Brussel 
OPEN alle dagen van 9 tot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot 

21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten. 

ANTWERPEN 
JUNI 

21 TONGERLO/WESTERLO Frans Van Woensel houdt een causerie 
over het NSKK Opnchting en inzet aan alle fronten van Europa 
tijdens de WO-H Aanvang 20 u 30 in de Kapellekeshoef te Tongerio 
Orgamzatie St-Maartensfonds Kempen 

22 KONTICH Vlaamse Kring viering midzomerzonnewende, 21 uur, 
VNJ-terrein, Altenastraat 

22 RIJMENAM: 4de reuze barbecue van het VNO, in het Weymshof 
Deelnemingsprijs 300 fr, kinderen 150 fr , kleuters tot 6 jaar gratis 
Aanvang 17 u Kaarten te verkrijgen bij VNO, tel 015-209514 

22 WIJNEGEM: Zomerbarbecue vanaf 19 u 30 in en rond „De Schuur", 
Wommelgemsesteenweg Inschrijven voor 8 juni bij Piet Bellens, 
Brouwerslaan 25 (3531533) of Pieter Mees, Turnhoutsebaan 528 
(3539464) 

22 WOMMELGEM: Sint-Jansfeesten, Vlaamse Vnendenkring 
22 BORNEM . Braderijfeesten in de Kapelstraat De Vlaamse Kring viert 

mee in haar lokaal Kapelstraat 71 Wij bieden aan de bezoekers een 
fijne koude schotel en andere delikatessen, aan schappelijke pnjzen 
Ook een tombola en rommelmarkt wordt georgamzeerd 

22 BORNEM-MARIEKERKE: Vanaf 12 tot 20 uur De Vlaamse Knng 
neemt deel aan de Vis- en Folkloredagen, en heeft haar stand opge
bouwd in de Omgangstraat 51, „De Waaier" Heerlijke visschoteltjes 
aan demokratische prijzen Ook op 23 juni 

23 SCHILDE. Openbaar dienstbetoon door Bart Van der Moere in cafe 
De Schilde, hoek Turnhoutsebaan-Brasschaatsdebaan, van 11 tot 12 
uur 

26 SCHOTEN; Sporenviering in zaal Forum Inkom 120 fr Vermindenng 
voor CUP, bejaarden, militairen en gezinnen, deze kaarten kosten 80 
fr St-Philippuskoor verzorgt deze viering en gastspreker is burge
meester mevr Algoet 

26 LIER: Sprekersavond door pater Flamey Tema partnermoeilijkhe-
den, huv.'elijksmoeilijkheden VNC, Berlarij 80, Lier om 20 u 30 Ieder
een welkom, ook met-leden Org FVV-Lier 

28 WOMMELGEM. Gratis etentje voor alle aktievelingen van de 
Wommelgemse VU-afdeling, in den Klauwaert, aanvang 20 u 

28 MOL. Tot 4 juli, boekenbeurs en tentoonstelling in zaal Malpertuus, 
Turnhoutsebaan 15, Mol 

28 HEIST-OP-DEN-BERG: Tot en met 30 juni, grote ballonwedstnjd, 
deelname braderij, 20 fr per ballon, mooie prijzen voorzien, snoepje 
gratis 

28 AARSCHOT: Guldensporenvienng om 20 uur in de parochiezaal van 
Langdorp-centrum Spreker Koenraad Stappers, abt van de abdij van 
Averbode Optreden zangkoor VVVG-Geel Inkom gratis Iedereen 
welkom Met medewerking van VVG Aarschot en VU Org Priester-
Daensfonds 

29 LEEST: Barbecue in de tuin van het „Hof ten Broecke", Kerkenblok-
weg 18, Leest, bij Milou en Karel Mertens Aanvang 18 uur 

29 VOSSELAAR. Studiedag Tema Verzuilingsproblematiek In het 
gemeentehuis van Vosselaar, kursusbijdrage 500 fr Vooraf inschrij
ven FVK Turnhout, Vonckstraat 39, 2770 Herenthout (014-51 5596) 
of Vormingscentrum L Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent (091-
257527) Org Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

30 HEIST-OP-DEN-BERG: Georganizeerde deelname aan de 58ste 
IJzerbedevaart Opstap Unie Heist om 7 u stopt Prijs. 200 fr p p , 
jeugd 100, kind — 12 j gratos 

30 WOMMELGEM: Met de autobus naar de IJzerbedevaart. Prijs 220 fr 
Inschrijven bij bestuursleden 

JULI 
1 WOMMELGEM. Jaarmarkt Breng een bezoek aan onze VU-VUJO-

stand Boeken, stickers, vlaggen, enz Echt de moeite waard i 
5 MOL: 19 u 30 misvienng in zaal Malpertuus 
6 MOL Vanaf 11 u 30 doorlopend restaurant in zaal Malpertuus, 

Turnhoutsebaan 15 te Mol Inrichters VU-Mol 
7 MOL Vanaf 11 u 30 doorlopend restaurant in zaal Malpertuus, 

Turnhoutsebaan 15, Mol Inncfiters VU-Mol 

Naklank Hasselt 

Wommelgem dankt Lommei 
Na de verkwikkende douche en de 

warme toespraken waren we toch blij 
dat onze vrienden uit Lommei zich 
zeer duidelijk kenbaar hadden opge
steld zodat WIJ in een mum van tijd de 
badkuip konden verlaten en in de goed 
opgewarmde bus onze plaatsen inna
men Onze VU-gids vertelde ons al 
een en ander over zijn Lommei en 
toch, wat WIJ ginder mochten ervaren 
was af Heerlijk gedekte tafels met 
alles d'er op en d'er an Een heerlijke 

rondrit met prachtige bezienswaardig
heden mooi weergegeven in de bro
chure „Lommei groen vakantieoord" 
van de VVV waarvan zich een gids op 
de bus bevond Een verbroederinga
vond die spijtig genoeg te vroeg moest 
eindigen, maar zeker is het Lommei 
wordt verwacht in Wommelgem' Allen 
die met onze bus meereden ook nog 
eens bedankt en spijtig genoeg, maar 
ik kan het met laten „De afwezigen 
hadden nu zeker ongelijk ' W.H. 

Guldensporenviering te Riemst 
Zoals elk jaar orgamzeert Volks-

ume-Riemst in Hoeve Malpertuus te 
Herderen haar guldensporenvienng 

Dit jaar is het een biezondere vie
ring De voorgaande jaren was er 
behalve een gastspreker en samen
zang geen extra optreden voorzien Dit 
jaar zijn wij er evenwel in geslaagd de 
revelatie van het Vlaams Nationaal 
Zangfeest in Antwerpen van dit jaar 
naar Riemst te halen Ria Geeraerts zal 
present zijn om de avond op te luiste
ren Gastspreker is niemand minder 
dan de VU-fraktieleider in de Vlaamse 
Raad Paul Van Grembergen 

Plaats van het gebeuren Hove Mal
pertuus Herderen te Riemst Datum 
5 juli 1985 vanaf 20 uur Info Jan 
Peumans, schepen. Maastrichterstraat 
32, 3770 Riemst, 012-452968 

IJzerbedevaart 
Wie op 30 juni mee wil naar de 

IJzerbedevaart kan zich nog steeds 
opgeven bij de bestuursleden van de 
Volksunie-afdeling Riemst Sekretaris 
Roger Bate, Gemeenteplein te Riemst, 
tel 012-452468 is het centrale mel-
dingspunt 

Mededeling 
De Zuid en Noord-boekhandel, Pa-

leisstraat 15, 2018 Antwerpen, ver
spreidt propagandamateriaal voor de 
IJzerbedevaart Voor affiches, stickers 
en kentekens kan men ook daar te
recht Zuid en Noord-boekhandel is 
dinsdag, woensdag donderdag en vnj-
dag geopend van 12 tot 17 u 
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VU-Waas en Dender bezocht Voeren 
Na de geslaagde VU-betoging te 

Hasselt zorgden verscheidene VU-af-
delingen uit Limburg voor het onthaal 
van de opgekomen betogers Zo was 
de VU afdeling Hamme te gast bij de 
Voerense Volksunie-vrienden Drie 
bussen vol Volksunie-mensen uit 
Waas en Dender werden dan ook 
vanuit Hasselt naar Voeren geeskor-
teerd door politie rijkswacht en BOB 

Eenmaal in Voeren aangekomen be
merkten we onmiddellijk drie volledig 
bemande rijkswachtcombi s in een zij
straat Even verder stonden nog vijf 
combi s enkele Land Rovers en enige 
overvalwagens Wij kunnen stellen dat 
op zijn minst 1 rijkswachter voor 2 
Volksunie-bezoekers paraat was Op 
de Heizel zou het leger en de njks-
wacht vast te klein geweest zijn om 
met evenveel macht aanwezig te zijn 
De Waalse pers, waaronder „La Meu-

rm 
• Dame, 23 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als kinderver-
zorgster of als kantoorbediende Ref 
nr 0743 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Natonaal Centrum, Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen, tel 015-
209514 Gelieve het ref nr te ver
melden 

se was paraat om de zo belangnjke 
gebeurtenis op de gevoelige plaat vast 
te leggen Dne toenstenbussen vor
men toch al een voldoende attraktie 
vooral als dit Vlamingen zijn 

Desondanks werden wij toch door 
talnjke Vlaamse Voerenaars van ach
ter hun ramen toegewuifd De heer 
Happart had echter wel als plichtbe
wust burgemeester voor enkele veror
deningen gezorgd Zo was het restau
rant San Martino te Sint-Martens-
Voeren, waar het eetmaal voorzien 
was plots met meer in orde met de 
brandveiligheid Intussen was er ook 
een samenscholingsverbod uitgevaar-
dig zodat de geplande wandeling door 
deze prahtige streek niet kon door
gaan tenzij 1 per 1 met telkens 3 m er
tussen 

Ten slotte mocht er een rondnt 
gemaakt worden met de autobussen, 
maar de ordediensten vonden de leeu-
wevlaggen en de affiches Werk in 
een Vlaamse staat" te provocerend 
Daarom mocht er zeker met door het 
Voerdorp Teuven gereden worden 
De Waalse haan die dag in dag uit bij 
Happart hangt te wapperen mag voor 
niemand provocerend werken Bij elke 
verplaatsing volgden njkswacht en 
BOB plichtsbewust de karavaan Jam
mer dat deze jongens tijdens hun 
diensturen met mee een pint mochten 
gaan pakken 

Ondanks de onprettige kant van de 
zaak, was dit toch een leemjke erva-

O.C.M.W.-Brugge 

AANLEGGEN WERVINGSRESERVE, 
GELDIG VOOR DRIE JAAR, 

VAN TECHNISCH BEAMBTE ELEKTRONIKA 
(man/vrouw) 

BUZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onbenspelijk gedrag 
2 Leeftijd de leeftijdsgrens van 50 jaar met 

overschreden hebben op de dag 
van de benoeming, behoudens uit
zonderingen 

3 Diploma hoger middelbaar technisch onder
wijs in de specialiteit elektronika 

4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 
WEDDESCHAAL 1,50 tegen huidig indexcijfer 

269,16 % 426767 - 748370 (in 29 jaar) 
INSCHRIJVINGSGELD 

300 frank storten op PR nr 
000-0099581-59 van het A Z Sint-Jan, 
Ruddershove 10, 8000 Brugge, vóór 
15 juli 1985, met vermelding „eksa-
men technisch beambte elektroni
ka" 

VRIJSTELLING INSCHRIJVINGSRECHT 
a) Volledige vrijstelling van het inschnjvingsrecht 

wordt verleend aan de te Brugge woonachtige 
kandidaten die op datum van hun kandidaatstel
ling ingeschreven zijn als werkzoekende bij de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en sedert ten 
minste 1 jaar ononderbroken volledig werkloos 
zijn De kandidaat moet een attest afgegeven door 
de RVA voorleggen 

b) De kandidaten ingeschreven in de wervingsreserve 
van technisch beambte elektronika, aangelegd op 
4 4 '78, moeten geen inschnjvingsrecht betalen als zij 
opnieuw deelnemen aan het huidige eksamen (dit 
dient vermeld in de aanvraag tot deelneming aan 
het eksamen) 

IN TE STUREN 
Uiterlijk tegen 15 juli 1985 aan de Personeelsdienst van 
het OCMW-Brugge, Kartuizennnenstraat 4, 8000 
Brugge geschreven aanvraag deelneming eksamen, 
afschrift diploma en eventueel attest van de RVA 
voor vrijstelling inschnjvingsrecht (adv. io9) 

ring voor de 120 busreizigers leder 
een was dan ook ten zeerste opgeto
gen door de inspanningen van VU-
Voeren die ons onder dit politieregime 
opving Het zou een grove fout zijn 
moesten we initiatiefneemster Lydia 
Bieseman van deze uitstap met dan
ken, de echtgenote van senator Walter 
Peeters Fons Van Hoydonck 

Hillegem 
naar Diksmuide 

Op zondag 30 juni 1985 organi-
zeert DF-Hillegem een autobusreis 
naar de IJzerbedevaart in samenwer
king met DF-Steenhuize en DF-Bam-
brugge 

Na de IJzerbedevaart brengen wij 
een bezoek aan het natuurreservaat 
,Het Zwin" 

Prijs volwassenen 325 fr, kinderen 
tot 12 jaar 200 fr Inkom „Het Zwin" en 
dnnkgeld van de busbestuurder inbe
grepen 

Opstapplaatsen Steenhuize-kerk 
7 u 30 Herzele-schepenhuis 7 u 45 
Herzele-kerk 7 u 50, Hillegem-kerk 
8u Burst-kerk 8u 15, Bambrugge-
Lindekouter 8 u 20 

Inschrijven Mana Van Caenegem, 
Bovenhoek 13, Hillegem, tel 
091 -6018 54, Mamic De Moor, Perre-
straat 72 Hillegem, Erna De Oercq, 
Krommestraat 7, Steenhuize Rita De 
Knijf, Kwalestraat 29 Bambrugge, Ju-
liaan Govaert Oudenaardsesteen-
weg 721, Bambrugge 

Gent naar 
Diksmuide 

Opstapplaatsen 
Evergem Dorp 7 u Wondelgem 

vierweegse 7u 10 Dampoort (Ant-
werpsestw Dielman) 7 u 20 St-
Amandsberg Gemeentehuis 7 u 25, 
St-Amandsberg „Colombo" 7 u 35 
St-Baafsplein 7 u 45 St-Reterssta-
tion 7 u 55 Ledeberg kerk 8 u 10 

Inschrijvingen voor 25 juni bij 
mevr Behiels, Em Maeyensstraat 48, 
St-Amandsberg, tel 281807 en dhr 
Van De Woestijne, Residastraat 50, 
Gent, tel 262400 

Vertrek te Diksmuide om 15 u, 
bezoek aan het graf van Cynel Ver-
schaeve te Alvenngem 

Dan naar Roesbrugge, vienng 30 
jaar Bertennest Vertrek uit Roes
brugge om 19 u, aankomst te Gent 
ongeveer 21 u 

Pnjs voor de bus en zitplaatsen 
voor de leden van VOS en W V G 
230 fr 

VU-Wondelgem 
naar IJzer
bedevaart 

VU-Wondelgem njdt op 30 juni met 
eigen wagens naar Diksmuide Verza
melen om 8 u 30 op de parking van de 
Vroonstallednes (kant St-Sebasöaan-
straat) Voorziene aankomst in Diks
muide ± 10 u Daar wachten we 
elkaar op en gaan gezamenlijk naar de 
bedevaartweide 

Na de plechtigheid is iedereen vnj 
Meestal maken we er iets gezellig van 
bij de meegebrachte piknik 

Aan de chauffeurs wordt gevraagd 
hun auto te versieren met de leeuwe-
vlag of een bedevaartaffiche Gegadig
den die mee willen met de auto beta
len 100 fr als deelname in de kosten 

Ook een warme oproep om de 
huizen te bevlaggen op 30 juni en 
11 juh 

Merelbeke - te koop 
Bouwgrond met oude gebouwen 

3 percelen onmiddellijk beschikbaar 
Gelegen Hundelgemsesteenweg 676 
tot 686 Merelbeke Verkoop op 25 juni 
om 17 uur in herberg Dne Koningen" 
Hundelgemsesteenweg 656 Merelbe
ke Alle inlichtingen notans Antoine 
Van Peteghem, tel 091-308352 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 
21 WAARSCHOOT Debatavond Tewerkstelling en Werkloosheid in 

Waarschoot Samenstelling panel werkloze, werkgever vakbond
safgevaardigde afgev schepenkollege afgev van de Vlaamse 
Executieven Aanvang 20 u in zaal Brueghelhof Leest 56 Inkom 
gratis Org Dr Goossenaertsknng 

22 SINT-AMANDSBERG Proefavond voor Vlaamse streekbieren 
Club TTC Deinze Dendermondsesteenweg 411, Sint-Amandsberg 
Aanvang 20 u Org FW-St Amandsberg 

28 SEMMER2AKE-GAVERE Barbecue om 19 u 30 in de sen-es van 
Hugo Vandewalle Biestjeslos 9745 Semmerzake Adres Hugo 
Vandewalle Dorp 86 Semmerzake, tel 091-842742 Pnjs 300 fr 

28 OUDENAARDE Verkiezing van de 4de Bierpnns en 8ste Bierpnn-
ses op Kleine Markt tijdens de 31ste Adnaan Brouwerfeesten 

28 DE KLINGE 11 juli-vienng in de bovenzaal Parochiehuis (Sint-Gilli-
straaO om 20 u Optreden van zangkoor Sint-Cecilia, muziekmaat
schappij Sint-Ceciiia foto en diaklub „Object" Gastspreker Walter 
Peeters Inkom gratis Iedereen welkom 

30 LEBBEKE Met de bus naar Diksmuide Vertrek om 7 uur aan het ge-
meentgehuis Kostpnjs bus 300 fr„ kinderen 220 fr Inschnjven bij 
Johan De Mol, Lebbeke, tel 052-21 01 48 Organizabe Davidsfonds 
Lebbeke 

JULI 
GENT Vlaams-Nationale GuWensporenvienng om 19 u 30 op het 
pleintje Mageleinstraat-Volderstraat Met Maunts Coppieters en 
kunstgroep Alkuone 
ERTVELDE Tentoonstelling „Maxim Van den Buicke" in „De Vel-
bkaem". Hoge Avenjstraat 7, Ertvelde Open op zaterdag vanaf 14 u, 
zondag vanaf 10 u, andere dagen vanaf 17 u Gestoten op dinsdag 
Tot 25 augustus 
LOKEREN 19 uur euchansbevienng ter nagedachtenis aan onze 
Vlaamse vrienden en verwanten uit het Hechteniskamp te Lokeren 
20 uur op de binnenkoer van de Paters, gnllfesöjn met drank en zang 
Inrichters A Verbruggenknng 
ZOTTEGEM Gezellige 11 juli-bartjecue in de Bevegemse Vijvers, 
Bevegem-Zottegem Doorlopend van 12 tot 22 uur Pnjs 250 fr, 
kinderen tot 12 jaar 150 fr Innchters Vlaamse vnendenknng 
LEDE 11 juli-kaarbng „Grote pnjs Jules Hendenckx" Belottewed-
stnjd om 15 uur Vooruit minimum 10000 fr 

Kanton Wetteren naar Diksmuide 
Pnjs Volwassenen 180 fr kinderen 

tem 12 jaar 100 fr 
Bus 1 Massemen, Wetteren Kal

ken, Laame Reisweg Serskamfj-kerk 
C7 u 15 Massemen-kerk (7 u 30) 
Wetteren-markt (8 uJ 

Bus 2 Wichelen Schellebelle Wet
teren Kalken, Laame Reisweg Wi-
chelen-kerk (7u15), Schellebelle-
dorp C7 u 30), Wetteren-markt (8 uJ 

Reorganizate der bussen op de 
markt Wetteren en gezamenlijk ver
trek naar Diksmuide via Kalken „Kre-
mershuis" (8 u 45) 

Terugreis uit Diksmuide bus 1, ver
trek om 16 uur sbpt via Kalken „Kre-
mershuis", daar is een kleine rustpoze 
voorzien van 30' terug te Wetteren 18 
uur, bus 2 - Groot Wichelen, vertrek 
om 13 u sbpt naar zee, terug te Wette
ren-markt om 19-20 uur 

Davidsfonds Wetteren Herm Diue, 
Gemoedsveld 6, tel 091-690570, 
Mark Buyse Gentsesteenweg 96, tel 
091-698284 

VU-afdeling Wetteren Herm-De 
Wulf Rijckersb-aat 22 tel 091-698765 
Romain Pieters, Brusselsesteenweg 
35/a tel 091-694356 Mark Van Dur-
me, Wettersesteenweg 49, tel 
091 -69 32 05 Gaby Vagenende, Knep-
hoek 2b, 091-694900 

VU-Groot Wichelen - Serskamp: A. 
Van Langenhove Galgenberg 74 tel 
091-690049 - Schellebelle A Bom-
beke Suikerstraat 14 tel 091-694794 
W Hoogewijs Burg D'Hollanderlaan 5, 
tel 091-698120 - Wichelen D Van 
Den Bogaert Stnjp 48 Karel Tas, 
Gebeurweg 34, tel 052,42.3947 Man-
an Lenssens, Margote 5 

VU Kalken - Laame A De Rijcke, 
Pennemansbaan 24B/ tel 
091-676555 De Wilde-De Ceukelare 
Bonbncksb-aat 10 tel 091-676252, 
Kns Van Acker Kouterreef 24 tel 
091-693695 M De Rijcke Lange Mei-
re 25, tel 091-698506 

CDNV Renaat Meert Fortsb-aat 7, 
Wetteren, tel 091-696788 

Zou het nog geen tijd zijn om 
aan het rijbewijs te gaan wer
ken? 

Laat u deskundig bijstaan door 
specialisten 

11 -juli-
belotting 
Lede 

Rechtzetting! 
De 11 -julibelotbng „Grote Pnjs Jules 

Hendenckx" vindt plaats op zaterdag 6 
juli om 19 u 30 in zaal „Edelweiss 
Dorp, Impe Vooruit 10 000 fr + inleg 
(100 fr per 4 spelers) en trofeeën 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 

MOLENBEEK, 
Leopold ll-Laan 194 

(Viadukt Koekelberg) 
SCHAARBEEK, 

Leuvense steenweg 555 
(Meiserplein) 

ANDERLECHT, 
Bergense steenweg 797 

(Wijk Veeweide) 

Tel. 426.85.94. 
Afzonderlijk teone, afzonder
lijk praktijk of volledige oplei
ding, naar keuze Fakultatef 
proefeksannen-teone (audio-vi-
sueel) Ook teone voor brom-
fietsbewijs Ook njles op auto
matische wagen 
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Ĥ  
Gemeenteraadszitting Diest 

Teruggave 
huisvuilbelasting 
uitgesteld 

Renaat Riinders heeft er bi | elke begrotingsbespreking op gewezen 
dat de huisvuilbelasting er wel mag zijn, maar dat de m i n s t - b e g o e d e n 
wel hiervan vri jgesteld zouden moeten worden O p v raag van de 
meerderheid diende h i j dus een voorstel in , dat h i j na en ige s n o d e 
tegenze t ten van de m e e r d e r h e i d t e r u g mtrok 

BIJ de jongste begrotingsbespreking 
(december 84) kreeg volksunieraads-
lid R Rijnders de instemming van het 
schepenkollege om een voorstel uit te 
werken in verband met een teruggave 
van de huisvuilbelasting Het is immers 
zo dat je met een belastingreglement 
geen selektie mag doorvoeren De 
beste oplossing zou dus zijn dat men 
sen met een zeer laag of geen inko
men de belasting onder een of andere 
vorm zouden terugbetaald krijgen 

R Rijnders motiveerde zijn voorstel 
ook nog met de verwijzing naar de re
glementen van minister Galle alleen 
gemeenten met een bezwaarde fi
nanciële toestand of met een deficitai 
re toestand zijn verplicht om 50/60 % 
van de kosten van de ophaling van het 
huisvuil te rekupereren via een belas
ting Daar Diest helemaal met in een 
dergelijke toestand verkeert kan je 
moeilijk de wettekst als tegenargu
ment gebruiken Langs de andere kant 
IS het zo dat ook de Volksunie vindt 
dat iedere dienst moet betaald worden 
op de een of andere manier maar dat 
moet dan gepaard gaan met een socia 
Ie korrektie 

Voorstel 
R Rijnders stelde voor om ten eer

ste degenen die een bestaansmini
mum ontvangen van het O C M W de 
belasting volledig te laten terugbetalen 
Ten tweede stelde hij voor dat iedere 
persoon die voor de personenbelas 
ting aan de gemeente met meer dan 
O fr betaalt ook zou worden vrijgesteld 
(door teruggave onder de vorm van 
gratis huisvuilzakken ) 

Het toppunt van» 
Reeds eind februari had R Rijnders 

dat voorstel ingediend maar ondanks 
alle beloften kwam er geen reaktie van 
het schepenkollege vandaar dat de 
Volksunie-Diest besliste om het punt 
op de agenda te laten inschrijven 
Maar wat b leek ' Men liet R Rijnders 
eerst volledig uitspreken waarna er 

vu-Vilvoorde 
Peutie 

Met de autobus naar de 58ste IJzer
bedevaart in Diksmuide Deelnemings-
prijs 225 fr Vertrek om 8 u (de ver
schillende wijken worden aangedaan) 
Na de IJzerbedevaart doomt naar de 
Kust Dringend inschrijven bij M 
Clerckx Schaarbeeklei 47 Vilvoorde 
tel 02-2513651 of 0156146732 

wat gebakkeleid werd over bedragen 
en de juistheid van de belastingaangif 
te Maar toen kwam de kat op de 
koord de schepen van Financien zei 
dat men binnen het schepenkollege nu 
zelf een voorstel aan het uitwerken 
was en dat men het Volksunie-voorstel 
met kon aanvaarden i Wat men een 
open politiek noemti Of zou de Volks
unie dan toch een verkeerd begnp 
hebben van de term openheid en 
inspraak' 

Dirk Lambrechts 

VU-Groot-Halle naar 
de IJzerbedevaart 

Op zondag 30 juni orgamzeert de 
Volksunie Groot Halle een busreis 
naar de IJzerbedevaart 

Opstapplaatsen 7 u stationsplein 
Halle 7 u 10 GB Halle 7 u 20 dan 
cing Wouters Lembeek 7 u 30 kerk 
Essenbeek 7 u 35 kerk St-Rochus 
7 u 40 St Vincentiuskerk Buizingen 
7 u 50 herberg Gildenhuis Dworp 
8 u gemeenteplein Beersel 

De aankomst in Diksmuide is voor
zien rond 10 u Na de bedevaart om
streeks 13 u heeft iedereen de tijd om 
de stad te bezoeken De bus verlaat 
Diksmuide pas om 15 u 30 Nadien 
staat er een bezoek aan de stad Aalst 
op het programma Daar worden de 
deelnemers ontvangen door V U volks 
vertegenwoordiger-quaestor Jan Cau 
dron en een paar mensen van de 
plaatselijke VU-afdeling die voor een 
rondleiding in de stad zullen zorgen 
De mensen van het Priester Daens 
fonds zorgen voor een ontvangst in 
het Pnester Daensmuseum 

De VU Groot-Halle hoopt rond 
20 u 30 terug thuis te zijn De deeina 
mepnjs bedraagt 275 fr voor volwas
senen en slechts 150 fr voor kinderen 
onder de 16 jaar 

Inschrijven tot 25 juni bij volgende 
personen 

— voor Dworp en Beersel herberg 
Gildenhuis Kerkstraat 22 Dworp 

— voor Lembeek Michel Ver-
meersch Sterrestraat 160 Lembeek 

— voor Buizingen Yvonne Tumeer 
Kerkhoflaan 23 Buizingen 

— voor Halle (centrum) Jan Camiel 
Cornells Stwg nr Ninove 558 Halle 

— voor Halle (St-Rochus en Essen-
beek) Mario Van Wijsberghe, Quet-
stroeyelaan 1 Halle 

Stad Vilvoorde 
Akademie voor muziek, woord en dans, en 
filialen 

Te begeven deeltijdse betrekkingen leraar-lerares viool, hobo, fluit, 
gitaar harmonie contrabas kamermuziek, samenspel en studie
meester-opvoeder (m/v) 

De kandidaten moeten houder zijn van het vereiste diploma en 
voor het onderwijzend personeel eveneens van het pedagogisch 
getuigschnft of bekwaamheidsattest 

De kandidaturen dienen voor 1 augustus 1985, met cumculum vitae 
en voor eensluidend verklaard afschnft van de titels, per bnef 
gericht aan het kollege van burgemeester en schepenen, stadhuis. 
Grote Markt te 1800 Vilvoorde 

Bijkomende informatie 
— tijdens de maand juni Akademie, tel 02-2513281, na 16u 
— tijdens de maand juh Dienst Kuituur, tel 02-2515889 
De stagedoende aanstelling gebeurt voor een prestatie van twee 

wekelijkse lesuren en het aantal wekelijkse jaarlesuren is afhankelijk 
van het leerlingenaantal en van de Rijksbetoelaging 

(Adv 107) 

Abt Stappers 
te Langdorp 

Op vnjdag 28 juni 85 om 20 u wordt 
er een Guldensporenvienng gehouden 
in de parochiezaal te Langdorp-Cen-
trum (benedenzaal) 

De organizatie hiervan gebeurt door 
het Priester Daensfonds in samenwer
king met de Davidsfondsafdelingen 
van Groot Aarschot het Vlaams Ver
bond voor Gepensioneerden en de 
VU-afdeling Aarschot 

Gastspreker op deze avond is 
Koenraad Stappers abt van de abdij 
van Averbode 

De feestrede wordt omlijst met op
tredens van het Vlaams koor van 
gepensioneerden uit Geel en met sa
menzang van het publiek 

Toegang gratis 

Tweede 
boekenbeurs te 
Strombeek- Bever 

Voor de vierde keer gaat in het 
kultureel centrum te Strombeek Bever 
een tweedehands boekenbeurs door 
6000 boeken-afleggertjes zullen wor
den aangeboden maar er komt meer 
over de vloer in het kultureel centrum 
Op donderdagavond om 20 u loopt 
een dia-voordracht door E Indestege 
over De boekbandversiering in de 
Zuidelijke Nederlanden in de Middel
eeuwen en de Renaissance De voor 
verkoop van de boeken afleggertjes 
tegen weggeefpnjzen loopt tussen 19 
en 24 u terwijl zaterdag 22 juni en zon 
dag 23 jum de verkoop van 10 tot 18 u 
doorgaat 

Doorlopend tentoonstelling van 
kant beeldhouwwerk en muzikale ma 
nonetten en door de Brabantse Boek 
bindersgilde demonstraties van boek-
binden 

Meer inlichtingen bij J Laeremans 
Beatrijslaan 6 te 1850 Gnmbergen 
(2694884) 

BRABANT 
JUNI 

23 LEUVEN Dag-uitstap naar Wezembeek-Oppem verzamelen om 13 
u 30 aan Thierbrau (Naamse PoorO Vandaar per auto naar 
Wezembeek-Oppem Wie met over een wagen beschikt kan kosten 
delend meerijden Deelnameprijs leden 50 fr met leden 75 fr 
Inschrijven bij Vital Geeraerts tel 016-445650 Innchters Dosfel 
kring Leuven 

28 HEVERLEE Ons lid Paul De Ridder zal zich in de strijd gooien als 
kandidaat voor de titel van 4de Bierpnns te Oudenaarde tijdens de 
31ste Adnaan Brouwerfeesten 

JULI 

6 JETTE Guldensporenvienng in de zaal van het Sint-Pieterskollege 
Deuren 14 uur 

Leuvense kontaktadressen 
voor Diksmuide 

Aarschot en omgeving Boekhan 
del Meulenbergs Schaluin 74 tel 
56 93 34 Aarschot Maria Heylen Lier 
se steenweg 120 Aarschot Willem 
Deroover Steenweg op Gelrode 16 
Betekom Alice Dehaes Kerkstraat 47 
Begijnendijk Jos Salaets Kleine Vle-
minckstraat 32 tel 569201 Langdorp 

Groot Leuven 

Heverlee Miei Wuyckens Midden 
weg 27 tel 224187 Vandevoorde 
Pakenstr 10 tel 224513 

Kessel-lo De Knng Jozef Pierre
straat 74 tel 252758 Wim Celis 
Abdijstraat 24 tel 256530 Jos Den 
son Wilderbos 10 tel 255414 Kris 
Bovin Diestse steenweg 204 tel 
253022 

Leuven Cafe De Engel Grote 
Markt 15 tel 231107 Centrum Kie 
kenstraat 1 tel 230482 en bij de 
gekende personen 

Wilsele Familie Collet Martelaren-
laan 5 tel 445922 Oosters Rotselaar-
se str 21 

Wijchmaal Val Oversteyns Des 
camplaan 62 Rudi Bollaerts Rotselaar 
se steenweg 112 

Diest en omgeving IJzerbede-
vaartkomitee Parklaan 5 tel 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeulielen - Luste: 

Onklopbare prijzen 

VAN HET GOED 
ZITMEUBEL 

Zaakvoerder 
s u f Kiesekoms 

111 iv i t ; i i i i i i t : ;uut: ; ia c i i 
(speciale voorwaarden voor trouwersl 

Openingsuren: Di.. woc., vrij. van 13 to 
Do., /at . van 10 lot I» u 
Zondaj van 14 tot ia u 

KEIZERSTRAAT 2 1740 TERNAT 
fop slechts 15 km van •russel-centrum 

:A<3 

t i t i 
30 

- 02-

l u i i a 

1.30 

5t2.22.22 

013 312366 Diest 

Molenstede Mevr Coremans 
Kruisstraat tel 013-332905 

Linden Paul Van Oyenbrugge 
Nachtegalenstr 38 tel 253946 prof 
Depuydt Slotgracht 26 tel 255716 

Kortenberg Paul Vandendorpe 
Leuvense steenweg 423 tel 
02-7597333 Antoon David Kerk 
straat 13 tel 02-7595900 

Steenokkerzeel Debuyst Dijk 
straat 20 Kamiel Ryon Keizerinlaan 1 
tel 02-7598440 

Tienen en omgeving Desire Fre-
son Leuvensesteenweg 158 Roos 
beek tel 016-733163 

Tervuren Jan Vandevelde Parklaan 
43 tel 02 7674102 J Roeykens Ha 
zenlaan 12 tel 02-7674064 

Tildonk Paul Verbeten Cau 
berghstr 2 tel 601209 Thijssen An 
dre Eikenblok 53 tel 602073 

Tremelo Apoteek Lambrechts 
Geebelen Groot Bollostr 530031 

Vossem Frans Trappeniers Treu 
vel 24 

Wmksele Van Laer Armand Die 
riksgroebe 3 tel 488321 

Herent Mevr Dedeken O L Vr 
plein 91 tel 229677 

Pnjs voor bus 250 fr voor volwas 
senen 150 voor jeugd (14 j) Vertrek-
uren Leuven 7 u 30 aan het station 
Stopplaatsen Fochplein en Sint-Ja-
cobsplein (voor Mater Dei) 

Na de bedevaart naar Brugge (He 
rent en Tremelo) naar zee en de rest 
met Leuven naar Roesbrugge 

Voor leeuwenvlaggen en vlagge 
stokken Parijsstraat 34-36 Kieken-
straat 1 en De Engel Grote Markt 15 
Voor meer inlichtingen hierover P 
Chjsters tel 223484 

Meise-Wolvertem-
Oppem naar 
Diksmuide 

Op zondag 30 juni njden we met au
tocar naar Diksmuide Het vertrek is 
voorzien om 7 u 40 aan het Gemeen
teplein te Wolvertem en om 7 u 50 
aan de Sint-Martinuskerk te Meise Na 
de plechtigheid gaan we op de Reien 
varen te Brugge De kostpnjs is 200 fr 
Gelieve in te schrijven bij Maunce 
Passchyn Vilvoordsesteenweg 81 te 
Meise (tel 02-2696935) 

ZO€K€ftC 
• 30-jarige dame — middelbaar on
derwijs genoten — met 4 jaar ervanng 
in warenhuis als verkoopster zoekt 
werk als verkoopster-kassierster of 
voor het aanvullen van de artikelen 

• 18-jarige juffrouw pas afgestu
deerd met diploma A2-boekhouden 
zoekt een gepaste betrekking 

• 33-jange dame beroepsopleiding 
snit en naad 8 jaar ervanng als ver
koopster kassierster etalage e d in 
kledingszaak zoekt een deeltijdse be
trekking in grootwarenhuis kledings
zaak of dergelijke 

Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem - Senator A Lon-
questraat 31 9219 Gentbrugge 
(091-307287) 

»> 

UITGEVERIJ ETNIKA 

WEE DE OVERWONNENEN" 
Nieuwe uitgave — verschijnt in november 1985 
325 bladzijden tekst -i- foto's -t- tekeningen -i- dokumenten 
Officiële verkooppnjs 650 fr 
BIJ voonntekening tot 1 oktober slechts 525 fr 
INHOUD: 
— Op verloren posten door Rik Van den Abeele 
— Kolonne 403 N S K K door Frans Vermander 
— Mijn verblijf in Russische strafkampen door V̂ îlly Helsen 
— Mijn verblijf in Russische strafkampen door Vik Chevalier 
— POW in Engels knjgsgevangenschap door Marcel Van 
Oostenrijck 
IN VOORRAAD: 
— Vlaanderen in uniform 1940-1945 Deel 6 925 fr 
— Vlaanderen in uniform 1940-1945 Deel 7 975 fr 
-1- verzending buitenland 150 fr 
Delen 1 - 2 - 3 - 4 - 5 en Liederboek uitverkocht 

EERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK! 
Administratie en beheer Bert De ïYijcker, Rob Verbelen-
straat 6, 2670 Puurs, tel 03-8890948 of 014-221709 
Bankrekening nr 930-0020636-39 - Postrekening nr 000-
0430363-71 voor Etnika vzw Antwerpen 
Al deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke 
besturen van het Sint Maartensfonds, de Vnendenknng 
Sneyssens, de afdeling Hertog Jan van Brabant en bij de 
boekhandel 

De Vlaamse Nationalisten, die met fierheid durven terugblikken op 
hun verleden moeten in het bezit zijn van ai onze boeken 
Zij horen thuis op eike leestafel en boekenrek van alle volksbewuste 
Vlamingen, als dokument en afweermiddel tegen laster en leugen 

(Advertentie) 
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Gesprek met schepen Erik Vandewalle 

Een gidsenkursus in Izegem 
In I zegem, o p het ee rs te gez i ch t geen t rad i t i one le t o e r i s t i s c h e t rek 

p le is ter , gaat men b innenko r t van s tar t met een g i d s e n k u r s u s . Aan 
Er ik Vandewa l l e , V U - s c h e p e n en o.a. v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de 
s e k t o r e n t o e r i s m e en ku i tuur , v r o e g e n w i j meer u i t leg . 

WIJ ; Izegem is allesbehalve ge
kend als centrum voor toeristen, 
maar wel als een industrie- en han
delskern. Waarom wi! het stadsbe 
stuur dan een dergelijke kursus In
richten? 

Erik Vandewalle. „Precies omdat 
Izegem te uitsluitend gekend is als 
industriestad Izegem verbergt heel 
wat meer aan patrimonium dan men 
zou kunnen vermoeden Bovendien 
leefde bij ons de overtuiging dat de 
konservatoren van onze Nationale Mu
sea (Schoeisel- en Borselmuseum) 
overbelast konden raken, en dat er 
dnngend nood is aan mensen die 
kunnen bijspnngen" 

WIJ ' Kennen die musea dan zo'n 
overdonderend sukses? 

Erik Vandewalle: „Het gaat snel 
vooruit De cijfers van het aantal be
zoekers zeggen genoeg Voor het 
Schoeiselmuseum 2170 Cm 1983), 
6557 On 1984) Voor het Borstelmu
seum 2086 dn 1983), 4504 dn 1984) 

Maar het ziet er naar uit dat de cij
fers voor 1985 nog pijlsneller zullen 
stijgen Op 1 mei waren er in het 
Schoeiselmuseum 1 536 en in het Bor
stelmuseum 1 195 bezoekers Uit de 
aanvragen die binnenkomen blijkt bo
vendien dat dezelfde trend zal verder
gezet worden" 

WIJ : U had het daarnet over dat r i j
ke Izegemse patrimonium. Wat kan 
deze stad dan nog allemaal bieden? 

Erik Vandewalle: „Veel meer dan 
iedereen denkt en veel meer dan de 
meeste Izegemnaren weten' Op de 
eerste plaats denk ik aan de tandem 
compound stoommachine (1936) in de 
Izegemse elektnciteitscentrale ETIZ, 
een uniek stuk, dat in de toekomst een 
trekpleister kan worden Men is trou
wens op het ogenblik bezig de infra-
struktuur errond te verbeteren Wie 
weet groeit daar later met een volwaar
dig „Museum van de elektriciteit" uit 

Izegem beschikt bovendien over 
een rijke sportieve en ontspannmgsin-
frastruktuur, gekoncentreerd in het 
16 ha grote Sport- en Rekreatiecen-
trum In datzelfde domein ligt een 
waardevolle kruidentuin W e hebben 
ook een en ander op het gebied van 
kerkelijke architektuur De Sint-Pie-
terskerk m Emelgem, een typische 
laatgotische hallenkerk, is een parel, 
ondanks de diverse stijlen van het 
interieur Zij werd einde jaren '70, 
begm jaren '80 op een m i biezonder 
geslaagde wijze gerestaureerd. 

Persoonlijk ben ik geen fan van de 
neogotiek Maar toch kan de neogoti
sche Sint-Tillokerk stof bieden voor 
een rondleiding Dan is er nog onze 
beiaard, wekelijks bespeeld door 

Guldensporen -
Volksfeest te 
Middelkerke 

Op zaterdagavond 13 juli wordt op 
de weide aan de Oostendelaan 111 te 
Middelkerke een Guldensporen -
Volksfeest georganizeerd 

Wat er allemaal op het programma 
staat ' Een zangstonde, dansgelegen
heid, een optreden van de muziek
groep Den Uyl amusement volksspe-
len, muziek, tal van versnaperingen, 
een barbecue, een verfrissend glas 

De inkom bedraagt 30 fr Afspraak 
op de weide te Middelkerke vanaf 
18 u Het wordt een daverende instuif 
met enkel voor Vlamingen van bij ons 
maar ook voor alle geïnteresseerde 
toensten 

De organizatie van het „Guldenspo
ren - Volksfeest" rust in de handen van 
VOVO (Vereniging voor Ontspanning 
en Volksontwikkeling Oostende) 

Voor meer inlichtingen en inschnj-
vingen kan men terecht bij VOVO. 
Aartshertogstraat 4 te Oostende-Ma-
nakerke of tel 059-508480 

Frank Deleu, waarrond wij ook heel 
wat aktiviteiten uitbouwen, zoals de 
zomerse avondkoncerten" 

WIJ U geeft daar werkelijk heel 
wat boeiende suggesties Ik neem 
aan dat daar stof inzit om de toerist 
een dagje in Izegem te houden' ' 

Erik Vandewalle. „Izegem is inder
daad geen toenstisch mekka Het is 
wel een stad waar men op een interes
sante manier aan dagtoensme kan 
doen Hou er dan ook nog rekening 
mee dat je in de onmiddellijke nabijheid 
twee interessante provinciale domei
nen hebt dat van Ftumbeke, en Ar-
dooieveld Wij kunnen bovendien een 
beroep doen op een goed uitgebouw
de horeca-sektor We hebben restau
rants voor alle beurzen, tearooms, een 
aantal goed uitgeruste cafés Daar 
komt dan nog bij dat in deze krisistij-

Schepen Vandewalle: 
„Het dagtoensme neemt 

toe Daar spelen we op ini" 

den het dagtoensme een steeds hoge
re vlucht neemt" 

WIJ: En de gidsenkursus zelf? 

Erik Vandewalle: „Ja, wij hebben 
een beroep kunnen doen op een aan
tal klinkende namen om de lessen te 
geven Daar zijn allereerst onze onver
vangbare konservatoren Roger Be-
kaert en Raymond Werbrouck 

Verder noem ik nog Adnaan Lin-
ters, éen van de pioniers van het 
industrieel-archeologisch onderzoek in 
Vlaanderen, Jean-Mane Lermyte, doc
tor in de moderne geschiedenis, Miek 
Goossens, inspektnce bij Monumen
tenzorg, André Colpaert adjunkt-di-
rekteur van de Westvlaamse interkom-
munales WIER, WIH en WITAB, E.H 
Maertens, pastoor van de Sint-Pieters-
parochie, Jean Van Cleven, weten
schappelijk medewerker aan het Sint-
Lucasinstituut en het Bethumanum, en 
Hendnk Willaert, muziekhistoncus en 
gespeaaliseerd in de kulturele ge
schiedenis van Izegem Daarnaast zijn 
er ook nog enkele ambtenaren van de 
stad en enkele taalleraren, deze laat-
sten voor die kursisten die hun gidsen-
rol ook in een vreemde taal willen 
spelen, maar niemand is verplicht dat 
erbij te nemen" 

WIJ : En hoe zit het praktisch? 
Erik Vandewalle: „Wel, de grote 

lijnen liggen vast Wi] starten de eerste 
zaterdag van september, in de namid
dag, en gaan zo door elke zaterdagna
middag van 14 tot 18 u, tot einde 

oktober ledere kursist knjgt een sylla
bus, voor de lessenreeks — alles 
inbegrepen — vragen wij slechts een 
bedrag van 200 fr 

Wie slaagt voor het eksamen — dat 
bestaat uit een werkje, met als „promo
tor" een van de lesgevers, en een 
klassiek eksamen — krijgt een getuig
schrift van het stadsbestuur" 

WIJ: Een laatste vraag. Is er al wat 
belangstelling? 

Erik Vandewalle: „Jawel Wij kon
den al een vijftiental inschrijvingen 
noteren, maar daarnaast zijn er heel 
wat mensen die voorlopig mondeling 
toezegden, of die eerst meer inlichtin
gen vroegen Het valt dus te verwach
ten dat WIJ in september met een met 
onaanzienlijke groep kunnen starten 
Wie geïnteresseerd is hoeft maar zijn 
naam op te geven op het stadhuis, 
dienst voor Toensme" 

WIJ : Veel sukses en bedankt voor 
dit gesprek! 

Plaatsaanbieding 
• 4 gezins- en bejaardenhelpsters 
(halftijds) voor Overijse, Hoeilaart Kor-
tenberg, Steenokkerzeel Zaventem 
en omgeving 
— Minimum 1 jaar volledig uitkerings
gerechtigd 
— Onmiddellijke indiensttreding 

Zich wenden Vlaams Ziekenfonds 
1, Schapenweg 2, Overijse (tel 02-
6879542) 

WEST-VLMNDEREN 

JUNI 
22 lEPER Grote barbecue-avond op het jeugdstadion Leopold lll-laan 

Aanvang 20 uur Gastspreker Paul Van Grembergen Prijs 350 fr In-
schnjven Sekretanaat VU, Ooievaarlaan 2.8900 leper (057-205944) 
tot 17 juni Org VU en FVV-leper 

27 BRUGGE. Volksvergadenng over „Werk in een Vlaamse staat", met 
minister Schiltz en senator Van Ooteghem Om 20 u in zaal „De Dijk", 
Blankenbergsesteenweg, Sint-Pieters (Brugge) 

30 IZEGEM Voettocht naar Diksmuide Start om 4 uur aan het Vlaams 
Huis. Grote Markt Org Wandelklub Vlaams Huis 

30 BLANKENBERGE: In samenwerking met andere Vlaamse verenigin
gen wordt een autocarreis ingencht naar Diksmuide, voor de 
IJzerbedevaart onder het motto „Geen voogden, eigen staat" 
Inschnjvingen Emiel Duysters 41 3070 tot 26 juni a s Pnjs 220 fr 
Vertrek stadhuis, om 9 u 

30 BRUGGE: Met de fiets naar Diksmuide Start aan de Smedenpoort 
(buitenkant) om 7 u 45 

JULI 
4 GISTEL: In de feestzaal van het Sint-Godelievekollege om 20 uur 

Willem Vermandere Innchting Sociaal fond van de Burgemeester 
t v V Weid en Wilgen Inkom 200 f r , voorverkoop 180 fr Kaarten te 
bekomen bij de bestuursleden 

6 KORTRIJK-BELLEGEM: 11 juli-vienng in de zaal „Het Gemeente
huis", Plaats te Bellegem, om 19 u 30 Gastspreker Guido Sweron, met 
diavoorstelling onder het tema „Voeren om van te houden" 

In Blankenberge begint 
kustseizoen pas op 1 juli 
vu-afdeling 
protesteert 

De VU-afdeling Blankenberge heeft 
op pinksteren met verbijstenng vast
gesteld dat de reddingsdiensten, noch 
het Rode Kruis noch de opvangdienst 
voor verloren kinderen dienst deden 

Tienduizenden toensten overspoel
den Blankenberge en nestelden zich 
op het strand Duizenden zochten af
koeling in het frisse zeewater Doch 
van de hoogstnoodzakelijke bewaking 
door de reddingsdiensten was er geen 
sprake Een hoogste gevaarlijke situa

tie wetende dat het water wegens het 
abnormale voorseizoen nog zeer koud 
was wat uiteraard het gevaar voor 
ongesteldheden in het water verhoog
de 

In de andere badsteden, zoals te 
Wenduine, waren de reddingsdiensten 
reeds aan het werk Ook de opvang
dienst voor kinderen hield de deuren 
dicht Toensten die verzorging nodig 
hadden dienden beroep te doen op 
bereidwillige horecamenseni 

Werkelijk onverantwoord' Een 
blaam voor Blankenberge dat zijn faam 
als badstad geen eer aandoet Een 
blaam vooral voor het schepenkollege 

en de schepen van de reddingsdien
sten' 

Geldverspilling 

Noch kosten noch tijd worden ge
spaard om dure en verre reizen te 
maken om Blankenberge publicitair te 
verkopen en om de toeristen naar 
Blankenberge te trekken Doch voor 
de meest elementaire diensten van 
veiligheid heeft het stadsbestuur blijk
baar geen geld Voor het stadsbestuur 
van Blankenberge begint het toensti-
sche seizoen blijkbaar pas op 1 juli' 
Een ding staat vast een drenkeling, 
een verdronkene op pinksterzondag 
kon de miljoenemnvestenng in toensti-
sche publiciteit doen verloren gaan 
Vanop een terras op de zeedijk te 
Zeebrugge of vanop de veemarkt te 
Schuiverskapelle kan men met zien 
wat er op het strand van Blankenberge 
gebeurt 

VU-Blankenberge 

25 jaar 
lustrerie 
devriese 
betaalbare prijzen! 
- 20 o/o 
— 10 o/o op spotarmaturen 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

vu-De Klinge 
naar Diksmuide 

Dit jaar gaan we met de afdeling 
naar de IJzerbedevaart De bus ver
trekt te Meerdonk om 6 u 45 aan de 
kerk en om 7 u aan de kerk te De 
Klinge Na de bedevaart wordt er een 
uitstap voorzien naar het graf van 
C Verschaeve 

Inschrijven bij de bestuursleden P 
Laureys, Kerselarendreef 22, telefoon 
7706527, R Van Duyse, Trompwegel 
72, tel 7706068, H De Witte, Stroo-
perstraat 29a, tel 7705765 

Stad Izegem 
stedelijke 

muziekakademie 
Volgende betrekkingen 

zijn vakant 
— 3 betrekkingen van leraar 

dlktie 
— 3 betrekkingen van leraar 

voordracht 
— 1 betrekking van leraar 

toneelspeelkunst 
— 1 betrekking van leraar 

hoorn 
— 1 betrekking van leraar 

slagwerk 
— 1 betrekking van leraar 

samenspel 
Aanvragen, met de nodige 

bewijsstukken, aangetekend 
m te zenden aan het kollege 
van burgemeester en schepe
nen van de stad Izegem vóór 
15 juü 1985 

Voorwaarden en inlichtin
gen te bekomen in het stad
huis te Izegem, dienst onder
wijs 

(Adv 110) 

Een VU-initiatief te Middelkerke 

Motie tegen titaandioxide 
Het p r o b l e e m van de d u m p i n g van t i t a a n d i o x y d e b l i j f t v o l o p in de 

a k t u a l i t e i t D e g e m e e n t e r a a d van M i d d e l k e r k e keu rde reeds v o r i g e 
maand e e n p a r i g een m o t i e g o e d . 

De V U in de b res t egen de ve ron t r e i n i g i ng . 

Vonge week werd de milieu-organi-
zatie Greenpeace veroordeeld we
gens haar akties tegen het aanhou
dend vervullen van de Noordzee In dit 
licht wint de motie van de Middelkerk-
se raad nog aan belang Dit punt kwam 
op de dagorde op verzoek van VU-
burgemeestr Julien Desseyn 

In de tekst wordt verwezen naar de 
richtlijnen van de raad van de EG 
betreffende het titaandioxide-afval, 
naar de resolutie van het Europees 
parlement en naar het verdrag van 
Oslo dat mee door België werd onder
tekend Ook wordt in de motivering 
gesteld dat dumpingen in toenemende 
mate schade zullen berokkenen aan 
het visbestand en de flora en dat 
eveneens het rekreatieve van het 
strand en de zee in het gedrang 
worden gebracht door voortdurende 
lozingen Tot slot wordt gewezen op 

het gevaar dat deze lozingen even
tueel zouden verplaatst worden naar 
een plaats voor de Belgische kust 

Stopzetting 
De Middelkerkse gemeenteraad be

sliste eenparig te zullen aandringen p 
een zo spoedig mogelijke stopzetting 
van de dumping in de Noordzee van 
afval, afkomstig van de produktie van 
titaandioxide Tevens zou kennis gege
ven worden van deze motie aan de ho
gere overheid 

Dit gebeurde ondertussen en 
staatssekretaris Aerts antwoordde 
reeds Met een aantal mooie beloftes 
poogt hl] de Middelkerkse raadsleden 
te sussen 

Burgemeester-volksvertegenwoor
digers Desseyn en de VU-gekozenen 
verdienen lof voor deze gemeentelijke 
aktie 
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L Van Horenbeek bracht Hagetands afvalprobleem in Brusselse Wetstraat 

Geen stort in kerkom 
B O U T E R S E M — Sinds hel begin van dit jaar is er in het Hageland 

veel gehakketak omtrent het storten van huisafval. Vooral in de deel
gemeente Kerkom(Boutersem) is er een aktiekomitee bijzonder 
werkzaam. 

Nadat VU-kamer l id Luk Vanhorenbeek onlangs in de Vlaamse 
Raad gemeenschapsminister Jan Lenssens interpelleerde blijkt er 
een nieuwe hoopvolle wending in de afvalproblematiek van het Hage
land merkbaar. 

Sinds maanden, reeds einde vong 
jaar, werd er bij herhaling vanuit het 
Kerkoms aktiekomitee op gewezen 
dat de beleidsplannen voor afvalstor-
ting van Interleuven hoegenaamd met 
verantwoord zijn 

Niet alleen vanuit het oogpunt van 
de milieugroeperingen, maar ook een
voudigweg op basis van de wetsbepa
lingen die tot nader order in de Vlaam
se Gemeenschap gelden' 

Procedureslag 

Het Kerkoms aktiekomitee blijft on
vermoeid verder akties voeren Niet 
alleen met het uithangen van zwarte 
vlaggen Niet alleen met een zoveelste 
handtekeningaktie 

Onder stuwing en begeleiding van 
P Thomas werden inmiddels ook posi
tieve initiatieven genomen zoals een 
selektieve ophaling van papier 

Maar vooral is er die aanslepende 
procedureslag Het blijkt inderdaad dat 
de interkommunale Interleuven vol
hardt in de boosheid 

Het Boutersems schepenkollege 
kreeg inderdaad een .aanmaning' om 

de bevolking te raadplegen bij wijze 
van openbaar onderzoek omtrent de 
exploitatie van een afvalstort aan de 

Molenweg in Kerkom Het blijkt dat het 
CVP-gemeentebestuur op dat ver
zoek zonder enige vorm van verzet is 
ingegaan 

Vandaar dat het aktiekomitee „Geen 
stort in Kerkom" andermaal de inwo
ners diende te mobiliseren, en wel in 
de vorm van juridisch sterk gemoti
veerde petities 

Vooral wordt er kracht geput uit 
ingenomen standpunten van de 
Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM), 
die zeer duidelijk onder politieke druk 
tot stand kwamen 

Beloftes 

Inderdaad tijdens de bewogen ver-
gadenng van de beheerraad van Inter
leuven nam VU-vertegenwoordiger 
Herman Van Autgaerden, schepen in 
Bierbeek afstand van de vier onteige-
ningsplannen van Interleuven ten be
hoeve van evenzoveel storten 
(27 februan jO 

Van Autgaerden stelde duidelijk 
Het heeft zeker geen zin het afval van 

ons arrondissement elders te gaan 
storten Maar ik betreur de huidige 
spoed die mede is veroorzaakt door 
het feit dat Interleuven zelf wel stortaf-
val verwerkt van een ander (Mechels) 
arrondissement' 

Het direktiekomitee beloofde de on
teigeningen voor de stortputten door 
te voeren „in fazen'. na ontvangst „van 
de koninklijke goedkeuring" en mits 
akkoord van de raad van beheer voor 
de onderscheiden putten 

Evenwel, voordien had minister 
Lenssens aan kamerlid Luk Vanhoren
beek in de Vlaamse Raad, bij wijze van 
bevestiging, geantwoord (op 5 februa-
n) dat „het met mogelijk is over het 
stort van Boutersem meer uitleg te 
verschaffen aangezien het hier gaat 
om een initiatief van de interkommuna
le zelf waarvoor zelfs nog geen ver
gunning werd aangevraagd bij de Be
stendige Deputatie van de Provinciale 
Raad van Brabant Er werd dus zeker 
nog geen beroepdossier aanhangig 
gemaakt bij O V A M " 

Later antwoordde minister Lens
sens aan L Vanhorenbeek dat hij over 
het stort van Kerkom met de minste in
formatie heeft 

Tot hij dan weer duidelijk stelde, in 
antwoord op een mondelinge vraag op 
15 maart j l , dat „wat de onteigeningen 
betreft, het de interkommunale zelf is 
die binnen het wettelijk voorziene ka
der beslist Terzake heb ik geen enkele 
bevoegdheid ' 

Struisvogels 

Precies hierop pikt Interleuven gre
tig in De procedures van onteigenin
gen worden blijkbaar onverstoord 
voortgezet 

Maar. doordat kamerlid Vanhoren
beek het probleem van de afvalstor-
ting in het Hageland te berde bracht in 
het parlement, werd minister Lenssens 
er duidelijk toe bewogen om onder 

Houtlandse 
kastelentocht 

O p zondag 30 juni gaat in Moere en omgeving de Houtlandse 
kastelentocht door, waarvan verschil lende VU-mensen en de VU-af-
deling Gistel mede-organizator zijn. Een ideetje voor na de IJzerbede
vaart? 

De start- een aankomst is voorzien 
op ,Het Torenhof", waar kan inge
schreven worden voor de 34 de 15 of 
de 6 km-wandeling Tijdens de namid
dag zijn allerlei verrassingen voorzien 
Zo zijn er gekostumeerde stempel-
kontroleposten er is de melkwagen er 
zijn folkloristische groepen, kunste
naars het enige trompettenkorps van 
het land, het optreden van , t Kliekske' 
Ook IS er de medewerking van het 
schoeiselmuseum van Izegem, het 
hopmuseum van Poperinge, het pijp
en tabakmuseum van Harelbeke en 
het vlasmuseum van Kortrijk Tijdens 
de omloop is er een zoekwedstrijd met 
vele waardevolle prijzen 

Lange Max 
Langs onverharde veldwegen en in 

onbruik geraakte kerkwegels door ak

kerland en weiden op het erf van 
boerderijen, in statige dreven, wordt er 
gewandeld naar de kasteeldomeinen 
van Gistel, Moere, Ichtegem, Eerne-
gem en naar het Stokerijbos Dit laat
ste IS bekend omdat van hieruit het 
Duitse monsterkanon „lange Max" 
Duinkerke beschoot Voorts wordt 
een bezoek gebracht aan het abdijdo-
mein „ten Putte" en de gerestaureerde 
Oostmolen van Gistel De kunstmedail-
le die men na inschrijving en deelname 
ontvangt is trouwens een relief-afbeel
ding van de Gistelse abdij 

Deze unieke natuurtocht is werkelijk 
het beleven waard en slingert zich 
door het mooiste stukje Houtland In
schrijven en meer inlichtingen bij de 
Gistelse VU-voorzitter Rony An-
seeuw Westbilklaan 4 te 8240 Gistel 
(tel 059-27 7870) 

Tijdens de wandeltocht passeert men voorbij het mooie kasteel van 
Moere 

Over te nemen 
• Herberg-spijshuis Normaalschool 
Wegens pensioen laten wij onze volle
dig ingerichte zaak, met woonst over 
Biljart, 8 kamers, zeer lage huur 

Zeer rendabele gelegenheid voor 
dynamisch paar gelegen te Gent aan 
de Heuvelpoort Citadellaan 5 

Inlichtingen bij Gert Raneyse van 
vrijdag tot maandag 091-224629, an
dere dagen 091-280425 

• Jonge dame, 21-22 jaar, diploma 
gegradueerde in de logopedie, zoekt 
een gepaste betrekking in of polikli
niek, revalidatiecentra, psychiatrische 
instellingen of diverse takken voor 
buitengewoon onderwijs 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem senator, A 
Lonquestraat 31.9219 Gentbrugge, tel 
091-3072 87 

Het einde... of 
een nieuw België? 

In dit kleine land leven drie verschil
lende volkeren samen Vlamingen, Wa
len en Düitstaligen Dit samenleven gaf 
en geeft herhaaldelijk aanleiding tot 
scherpe konflikten De nationale bewe
gingen in België en hun onderlinge 
beïnvloeding is het tema van een vier
delige kursus georgamzeerd door het 
Vormingsinstituut Lodewijk Dosfel 

Op dinsdag 2 9 16 en 30 juli telkens 
vanaf 20 u wordt het Belgisch pro
bleem onderzocht in de VAKBEL-loka-
len Limburgstraat 90 te Gent 

Getuigenissen van mensen ter 
plaatse videobeelden enz het komt er 
allemaal by kijken 

Inschnjven vooraf is wel noodzake
lijk Dit kan bij het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel vzw Bennesteeg 4 te 
9000 Gent of telefonisch 091-25 75 27 
(kantooruren) waar je ook terecht kan 
voor alle inlichtingen 

meer in het grootscheeps afvalplan 
van de Vlaamse Afvalmaatschapp.j 
(OVAM) het stort van Kerkom zoals 
dat van Pellenberg (achter een zieken-
huisO, te schrappen 

Desondanks blijkt Interleuven dus 
de struisvogelpolitiek aan te houden 

Maar hoedanook dient de exploita
tie van elk nieuw stort een positief 
advies van O V A M mee te knjgen 
Zeker voor twee van de vier nieuwe 
geplande storten in het Hageland 

(waaronder Kerkom) is zulks ronduit 
negatief 

Er IS dus goede hoop dat het Hage
land met de grote vuilbelt wordt van 
het Leuvens en Mechels arrondisse
ment Maar de strijd tegen de exploita
tieplannen van Interleuven is hoege
naamd nog met gestreden 

VU-vertegenwoordiger Herman 
Van Autgaerden, bij Interleuven, en 
Luk Vanhorenbeek, in het parlement, 
blijven op hun hoede 

Het Kerkoms aktiekomitee geniet 
inmiddels de steun van nagenoeg de 
ganse dorpsbevolking. 

Kunstenaars bedreigd: 

Motie tegen 
Blankenbergs 
gemeentebestuur 

De Vlaamse Kulturele Kring 
van Blankenberge (VKKB) p ro 
tes tee r t m een mot ie tegen re
cen te maa t rege len van het Blan-
k e n b e r g s e g e m e e n t e b e s t u u r en 
doe t daarbij beroep op a l le l oka 
le kultuurverenigingen en kun 
s tenaars . 

Het ongenoegen betreft het gebruik 
van de stedelijke kunstgalenjen De 
voorwaarden om deze zalen te mogen 
gebruiken zijn sinds enige tijd immers 
gewijzigd nu moet men twee kunst
werken afstaan tegenover vroeger 
een Dit is een te zware druk die het 
stadsbestuur oplegt voor het organize-
ren van kultuurmanifestaties Zeker 

11 juli te Torhout 
De 11 -julivienng te Torhout wordt 

dit jaar in open lucht gehouden samen 
met een tuinfeest en een barbecue Dit 
gaat door in de wijk De Goede Her
der Bij regenweer verhuist men naar 
zaal Sparrenhove Inschrijvingen W 
Baert Nachtegaalstraat 6 8100 Tor
hout tel 050-21 36 52 Prijs volwasse
nen 300 fr kinderen tot 12 jaar 
150 frank 

wanneer men bekijkt wat voor gam
mele infrastruktuur de gemeentelijke 
overheid daarvoor biedt 

In een petitie vragen de Blanken-
bergse kunstenaars dat de stadsgale
rijen buiten de zomermaanden gratis 
ter beschikking zouden gesteld wor
den van alle Blankenbergse kunste
naars of verenigingen voor het organi-
zeren van kunstexposities of tentoon
stellingen met betrekking tot de organi-
zerende vereniging Alleen een mini
male vergoeding voor het gebruik van 
water en verlichting vindt het VKKB 
gerechtvaardigd 

Bovendien zo merken de kunste
naars op zou dit het wintertoerisme 
ten goede komen vermits veel toeris
ten dan eens een ommetje naar Blan
kenberge zouden maken Het is ook 
voor de Blankenbergse kunstenaar 
een gelegenheid om terug in eigen 
stad tentoon te stellen, waar velen nu 
naar andere steden op pnve-galerijen 
trekken 

Kunstminnaars die deze aktie willen 
ondersteunen nemen best kontakt op 
met de voorzitter van de VKKB Jean-
Marie Dumery Wijtschatestraat 1, 
8370 Blankenberge 

20 JUNI 1985 



w^ 23 

Bij VU-Neerpelt-Sint-Huibrechts-Lille 

Zomerfeest met 
„winterse" bedoelingen 

Op zaterdag 22 juni 1985 organi-
zeert de VU-afdeling Neerpelt een 
gezellige barbecue in de mooie tuin en 
terrassen van het cafe-restaurant Ma
jestic, Peerderbaan 1, Sint-Huibrechts-
Lille (vroegere Tentenhuis) 

De vuren v/orden ontstoken om 
20 u stipt W I J hebben de prijs extra 

Maaskant 
naar Diksmuide 

Er vertrekt een autocar in Lanklaar 
om 5 u 30 De volgende stopplaatsen 
zijn 5 u 45 Marktplein, Maasmeche-
len, 6 u Rekem, Kruispunt Koning Al-
bertlaan, 6 u 1 0 Neerharen, Hotel 
Nova, 6 u 15 Lanaken, Kerk 

Pnjs slechts 300 frank, kinderen tot 
16 jaar 200 frank, derde en volgende 
kind uit een gezin gratis Aangeven bij 
een der leden van het Gewestelijk 
Komitee Lanklaar Greta Gevers, 
Dorpsstraat 10 en H Leenders, Kas
teelstraat 4, Stokkem, Eisden, Fr 
Slechten, Torenlaan 12 en J Brouns, 
Onderwijsstraat 4, Mechelen, L Wa-
gemans, Rijksw^eg 446, en J Vander-
hallen, Smeetslaan 54 en J Gilissen, 
Everstraat 10, Neerharen J Debois, 
Kasteelstraat 41 en Rik Brouns, Paal
steenstraat 14, Lanaken M Bemong, 
Stationsstraat 161 

laag gehouden, 250 fr voor volwasse
nen, 50 fr voor de kinderen beneden 
de 14 jaar Kinderen beneden de 6 jaar 
gratis toegang 

Onder deskundige leiding van onze 
lijsttrekker Paul Coninx en in samen
werking met onze mandatanssen, be
stuursleden en hun dames, zullen deze 
instaan om U een onvergetelijke 
avond te bezorgen in een romantische 
sfeer Er zal een korte toespraak ge
houden worden door enkele vooraan
staande mandatarissen van ons kan
ton 

Er zijn pittige dranken voorzien 
(waaronder rode wijn aan 30 fr per 
glas), lekker gebraden vlees met frisse 
Vlaamse groenten en sausjes, alles 
naar hartelust Ook kan men, als men 
dit wenst, meedoen aan een lotenj 

De opbrengsten in het verleden van 
ons VU-bal, werd besteed aan ver
schillende doeleinden (uitgifte van ons 
blaadje „De Brug", ijzerbedevaarten, 
zangfeest en noodgevallen) Ook dit 
jaar zal het grootste gedeelte van de 

VU-As-Niel 
deelt mee 

Voor de komende IJzerbedevaart 
werd er een bus ingelegd, vertrekken
de vanuit As Tot onze spijt zijn er geen 
inschrijvingen meer mogelijk voor 
deze bus, hij is reeds volzet 

opbrengst besteed worden voor het 
propagandafonds VU-Neerpelt en dit 
voor de aanstaande verkiezingen in de 
winter van 1985 

De vonge jaren al was er een zeer 
grote toeloop van Vlaams-Nationalis
ten en sympatisanten op ons bal Dit 
jaar hopen we dat onze verwachtingen 
nog overtroffen worden Het wordt 
dus als het ware een gezellige ont
spannende avond, vol verrassingen en 
dit vóór de zomervakantie en vóór de 
drukke najaarsaktiviteiten van de ver
kiezingen 

U schnjft best in vóór 20 juni aan
staande bij voorzitter Jan Smolders. 
Maststraat 14, 3580 Neerpelt of tel 
011-641101 Paul (>)ninx. 

Kanton Maaseik 
naar Diksmuide 

Het IJzerbedevaartkomitee kanton 
Maaseik legt bussen in Op de terug
weg houden we enkele uren halt voor 
een bezoek aan Gent De pnjs werd zo 
gezinsvnendelijk mogelijk gehouden 
Per persoon 300 fr en per gezin 800 fr 

Inschnjven bij Neeroeteren Jan 
Cuppens, Kinrooierstwg 42, tel 
86 35 50 en W Rosiers, Wijklaan 21, tel 
863538 

Opoeteren M Meuwis, Neeroete-
renstraat 67, tel 866524, R Nauwe-
laerts, Dorperbergstraat, tel 863456, 
L Declerck, Dorperberg 18, tel 
86 36 24 en M Vandersteegen, Ridder-
padstraat, tel 863108 

Dilsen M Vastmans, Henrylaan 
89A 

Kinrooi G Gents, Pastorijstraat 3 

Maaseik J Deben, Oude Ophover-
baan 88, tel 564738 

LIMBURG 
JUNI 
22 NEERPELT: Grote barbecue in de tuin van cafe Majestic. Peerder

baan te Sint-Huibrechts-ülle Aanvang 20 u Prijs 250 fr Org VU-
Neerpelt 

JULI 
7 BILZEN' Hommelenfeest VU-afdeling Eigenbilzen-Hoelbeek en 

Hees-Mopertingen-Rosmeer organizeren een groot familiefeest op 
Hommeien 

• 34 j tweetalige gescheiden vrouw 
met diploma lager technisch middel
baar en ervanng als bediende en in 
restaurant (9 j zelfstandige) zoekt een 
betrekking in het Brusselse of ten 
westen van Brussel, liefst op de lijn 
Brussel-Ninove 

Voor inl zich wenden tot Volksver
tegenwoordiger Dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

• 21-jarige juffrouw, diploma A6 /A2 
handel Talenkennis. N e d , Fr, Eng en 
Duits 1 jaar ervanng als stagiaire klerk-
steno-typiste Zoekt werk als bedien
de, typiste, telefoniste, receptioniste Is 
bereid ook andere funkties te aanvaar
den 

Voor inlichtingen O Van Oote-
ghem, Senator, A Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge (091-307287) 

• 50-jarige man zoekt werk als 
vrachtwagenbestuurder of werkman 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, Senator. A Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge (091-307287) 

Gezocht 

• Voor haar kunsttentoonstelling in 
oktober e k zoekt de Dr Jef Goossen-
aertsknng Gentbrugge-Ledeberg 
Vlaams-nationale kunstenaars uit het 
Gentse die bereid zijn een aantal van 
hun werken tentoon te stellen 

Belangstellenden nemen kontakt op 
-net Mark Symoens, Bruiloftstraat 8 / , 
9219 Gentbrugge (300029) 

Dringend gezocht! 
• Een video-opname van het BRT-
programma „De andere Belgen" (over 
de Waalse beweging) Eender welk 
systeem Voor het Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel Bennesteeg 4, te 
9000 Gent 

• Limburger met job in Brussel 
zoekt een al-dan-niet gemeubelde rui
me kamer in de buurt van oe as 
Drogenbos-Ukkel-Brussel Centrum 
Verdere informatie 011-359168 

Aanbevolen huizen 
Vakantiehuls REIGERSNEST 

Pr Boudewijnlaan 39 
8460 KOKSIJDE 

058-512925 
folder op aanvraag 
Het huis waar VLAMINGEN 
THUIS zijn. 

(Adv. 96) 

Abdijkaas 
Affligem 

Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswe rken 

ALPANROOF 
Tel 

Amer ika le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK - LOOD KOPER - PVC WERKEN NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN • RIOLEN 
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

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

DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Christinalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel. 050-35.26.69 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75. 

D R O O G K U I S -
W A S S E R I J 

B E D R I J F S K L E D I J 
S T . - P I E T E R 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-2129 11 en 053-2127 57 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

Z.W. K a n t o o r R O M A N 
K a t s i j n e n h o e k 25 
9660 B R A K E L 

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSV\/AGEN-AUDI 

CCT) STUDIO 
DANN 

02-4286984 
— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel, 058-51 2629 (Adv isot 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 G.eraardsbergen 

Tel 054-412589 

Wi) bouwen voor u 
sleutel op de deur 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus. 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgietenj sanitair, zink, gas, 
roofing waferverwarmers. 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

T^' 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-331751 

054-3311 49 
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„Onze geschiedenis 
vertoont vele hiaten" 

AALST — 21 maart 1984 is een historische datum 
in de Vlaamse historiografie. Toen stichtten 31 
Vlaams-nationalisten het „Archief en Documentatie
centrum voor het Vlaams-nationalisme'XADVN). 
Eerstdaags worden de definitieve statuten ingediend. 
Sinds ruim een jaar is het ADVN gehuisvest te Ant
werpen, vlak naast het rijke archief van het Vlaamse 
kultuurleven CAMVC). 

Een gesprek met de stuwende kracht achter deze 
hoopvolle onderneming, drs. Frans-Jos Verdoodt, af
gevaardigd beheerder van het ADVN. 

m 
er V 

liedenis 
e hiaten" 

Drs Frans-Jos Verdoodt „ met vele groepen op weg naar hetzelfde 
doel De Vlaams-nationale beweging is inderdaad zeer breed" 

FRANS-Jos Verdoodt is geen 
onbekende voor de lezers 
van ons blad Gedurende 

vele jaren was hij een wekelijkse 
medewerker van WIJ Maar ook 
nu kruipt hij nog geregeld in zijn 
pen om ons van een gedegen 
histonsch stuk te voorzien 

Leraar, dichter, maar vooral his
tonsch vorser In de gilde der 
historici wordt hij terecht be
schouwd als een van de grote 
kenners van het Daensisme Bin
nen afzienbare tijd verdedigt hij 
daaromtrent zijn doctorale tesis 

Het eigen milieu 
WIJ Waarom richtte U, samen 

met enkele andere mensen, het 
ADVN op? 

FJ. Verdoodt: „Het was een 
situatie van vijf voor twaalf, in die 
zin dat velen al lang met dit idee in 
het achterhoofd liepen en besef
ten dat het echt nodig was, dat er 
toch eens wat gedaan zou worden 
voor de archieven van de Vlaams-
nationale beweging Meestal bleef 
het bil wensen, tot op het moment 
dat katolieken en socialisten voor 
hun eigen — inmiddels zeer flore
rende — privaatrechterlijke ar-
chievenCKadoc en Amsab) op 
zoek gingen naar een soort wette
lijke erkenning en daarbij partners 
zochten Ook in onze richting In 
een poging om tot een circuit te 
komen van privaatrechterlijk ar
chieven die de grote ideologieën, 
de grote stromingen, de grote 
politiek-sociale bewegingen in 
Vlaanderen als werkterrein zou
den omvatten 

Het was inderdaad de hoogste 
tijd Indien wij, Vlaams-nationalis
ten, het met mee hadden opge-
ncht dan was dit wettelijk initiatief 
gestart met Amsab, met Kadoc en 
met de liberalen Met als gevolg 
dat WIJ weer vanuit de „diepte der 
Vlaamse velden" zouden moeten 
terugkomen, indien wij nog ooit 
een serieus statuut wilden krijgen 

Een statutaire erkenning biedt 
de mogelijkheid om mensen in 
dienst te nemen die een continue 
werking kunnen uitbouwen Dat is 
belangrijk voor ons, maar ook 
voor de schenkers die aanvoelen 
dat het met om nog eens een 
projekt gaat, om een initiatief dat 
misschien weer gedoemd is om 
over een paar jaren te verdv^ijnen 
maar dat er een zekere continuï
teit in steekt Een continuïteit voor 
wat de mensen betreft dte het 
moeten gaan doen, die het opera

tioneel moeten maken, maar even
eens een continuïteit vanuit het 
standpunt van de schenkers 

WIJ' De kritiek dat dit de ver
zuiling in de hand zou werken is 
volgens u onterecht ? 

FJ. Verdoodt ,Die kntiek lijkf 
me onterecht Op het eerste ge
zicht lijkt dit op verzuiling Het zijn 
uiteindelijk de grote zuilen van ons 
politiek bestel die het wetgevend 
initiatief nemen, dat wel Maar het 
zijn met de zuilen die het eigenlijke 
archiefwerk doen of zullen doen 

Wij konstateren dat er in Vlaan
deren grosso modo een viertal 
grote politiek-sociale bewegingen 
zijn Sinds een paar jaar is er een 
opbouwend overleg gegroeid tus
sen de mensen die in Vlaanderen 
met archiefwerk bezig zijn, elk 
vanuit hun leefwereld Waarbij de 
enge partijpolitieke grenzen 
meestal verbroken werden 

Nu IS het wel zo dat men uiter
aard een beetje de afglans van 
elke zuil krijgt, omdat de mensen 
tot wie men zich richt wel makkelij
ker hun fondsen zullen ter be
schikking stellen van geestesge-
noten Ook omdat zij ergens voe
len dat er een zuil als steun staat, 
als materiele steun, als morele 
steun Maar van kwalijke verzui-
lingsuitwassen kan men bezwaar
lijk spreken. 

WIJ. Archieven verzamelen 
heeft veel te maken met het 
winnen van vertrouwen? 

F.J. Verdoodt: „ Het vertrou
wenselement IS heel belangrijk 
Enerzijds heb je de rijksarchieven-
,de provinciale archieven, de 
stadsarchieven, enz Die instellin
gen leveren voortreffelijk werk, 
maar zijn met uitgerust om naast 
het verwerken van de stedelijke, 
provinciale en staatkundige ar
chieven, nog eens naar de basis te 
gaan Zij hebben daarvoor het 
potentieel niet aan mankracht, en 
ze zijn daar ook met op ingesteld 
ZIJ kennen ook de gevoeligheden 
met om dit te benaderen 

Anderzijds zal bv een socialisti
sche werker die dertig jaar lang 
aan 1-meistoeten deelnam of een 
Vlaams-nationalist die dertig jaar 
naar Diksmuide ging, zijn papieren 
met zomaar naar een stadsarchief, 
naar een provinciaal archief of 
naar een rijksarchief dragen 
Soms terecht, soms volkomen ten 
onrechte Er bestaat duidelijk een 
zeer brede kloof tussen deze bei
den niveaus 

Bovendien zijn er in Vlaande
ren, zeker langs de zijde van kato-
lieken en zo mogelijk nog meer 
langs de zijde van de nationalisten, 
talloze mensen die eigenlijk een 
soort klem historisch seminarie be
zitten in hun eigen bureau, in hun 
eigen leefomgeving, in het lokaal 
van hun vereniging, enz Zij beoe
fenen op hun manier geschiede
nis Maar zij werken allemaal op 
hun eentje verder En komen aldus 
zelden tot een aansluiting komen 
met de echte histongrafie 

Er ligt dus een brede kloof 
tussen deze beide groepen die elk 
op hun plaats verdienstelijk werk 
leveren Wij kunnen dit overbrug
gen, hoop ik Er IS een affiniteit die 
je moet bezitten Je moet a h w so
cialist zijn om te begrijpen welke 
toon, welke houding je moet aan
nemen om bij rode strijders van 
het eerste uur archieven te gaan 
ophalen, om het vertrouwen te 
winnen Hetzelfde geldt voor de 
Vlaams-nationalisten Misschien 
nog meer zelfs, omdat er die angst 
IS, tengevolge van de repressie 

Mensen die om de archieven 
komen vragen, die dus deze ar
chieven ontvangen en verwerken, 
moeten uit de eigen sfeer komen 
Daarom moet je met dezelfde 
overtuiging op alle punten hebben, 
maar toch uit het eigen milieu 
stammen Dit biedt een gevoel van 
verbondenheid, noodzakelijk voor 
dit archiefwerk Op dat vlak vind ik 
dit geen verzuiling" 

WIJ: Er is bewust gekozen 
voor het huisvesten van het 
ADVN naast of vlakbij het AMV-
CCArchief en Museum voor het 
Vlaams Cultuurleven) te Antwer
pen? 

F.J. Verdoodt: „Dit heeft een 
dubbele reden Eerst en vooral 
was het duidelijk dat dit Vlaams-
nationaal archief de pretentie wil 
hebben van een algemeen en ge
degen archief te zullen zijn even
als van een groot Vlaams studie
centrum Bijgevolg moet dit geves
tigd zijn in een van de grote 
Vlaamse steden, dat is duidelijk 

Daarnaast was er een tweede 
must, nl kunnen aansluiten bij een 
sterke organisatie die a h w zou 
mee-patroneren Ik denk voor de 
katolieken aan de universiteit van 
Leuven, ik denk aan de universiteit 
van Gent en de hele omgeving 
rondom „Vooruit"voor de socialis
ten WIJ als Vlaams-nationalisten 
deden er, denk ik, eveneens goed 
aan om bij een instelling aan te slui
ten van wie wij een zekere hulp 
mogen verwachten En dat vind je 
uiteraard bij het AMVC 

Het AMVC voldoet aan die 
twee voorwaarden Het is een 
grote instelling en het is komple-
mentair aan wat wij doen Het 
AMVC IS uiteindelijk een archief 
dat een groot stuk van de Vlaam
se beweging omvat" 

Een zeer brede 
beweging 

WIJ: Hoe zijn de reaktles op 
vandaag? Het Vlaams-nationalis-
me is immers nogal gevarieerd 

F.J. Verdoodt: „Het Vlaams-na-
tionalisme is inderdaad gevarieerd 
Ik gebruik zelf de term .bewe
ging" de Vlaams-nationale bewe
ging als sfeer, als terrein Iets dat 
een stroom vertegenwoordigt, dat 
breed uitgaat, dat een geschiede

nis heeft, dat een sterke continuï
teit bezit en dat zich misschien 
nog altijd verbreedt En waarbin
nen dus heel veel schakenngen 
mogelijk zijn, waarbinnen velen op 
hun manier gelijk kunnen hebben, 
waann velen op hun manier kun
nen timmeren aan dezelfde weg 
De Vlaams-nationale beweging zit 
opgescheept met een aantal hy-
poteken, die geleid hebben tot het 
feit dat onze beweging heel breed 
IS Zo hebben wij uit de 19e eeuw 
de tegenstelling klerikaal-antikleri
kaal gekregen, rechts-links Welnu, 
ik ben ervan overtuigd dat er in 
zon brede volksbeweging plaats 
moet zijn voor rechts en links, 
voor klerikaal en antiklenkaal 
Voor mensen die de dissidentie 
als het ware in het bloed hebben 
en voor mensen die meer van 
beleid en regeren houden, voor 
mensen die het meer kultureel 
zien en voor zij die meer de 
ekonomische aspekten belichten 

Wat de medewerking betreft is 
het duidelijk dat er op het vlak van 
de bekendmaking uiteraard nog 
een zeer lange weg zal moeten af
gelegd, omdat wij over zovele 
groepjes verdeeld zitten met onze 
archieven 

Dankzij 
veel schenkers 

WIJ: Koken kost geld. Hoe zit 
het met de financiële middelen? 

Verdoodt: „Wij zijn vertrokken 
vanuit een zuimgheids-optie Wij, 
initiatiefnemers, hebben al heel 
wat energie geïnvesteerd in de 
oprichting en niemand is daar als 
loontrekkende voor vergoed 

Vooral de stad Antwerpen le
verde, via het AMVC, een pracht-
prestatie Het betekent heel wat 
dat WIJ die stedelijke gebouwen nu 
al anderhalf jaar mogen gebruiken 
voor de opslag van archieven, 
voor het uitvoeren van onze admi
nistratie, voor onze vergadenn-
gen, onze werkgroepen, onze 
raad van beheer Het feit dat we 
daar een thuis hebben, een vast 
adres, enz, het feit dat we daar lo
kalen ter beschikking knjgen, die 
we pas moeten vergoeden vanaf 
het ogenblik dat wij gesubsidieerd 
zullen worden, is prachtig Dat is 
een immense steun die wij toege-
reikt hebben gekregen Daarbui
ten hebben wij nog middelen no
dig, voor de verplaatsingen, het 
verzenden van brieven, het gaan 
ophalen van archieven, het maken 
van fotokopien, de bandopnamen 
Dat kost geld Tot hiertoe hebben 
WIJ dit behoorlijk kunnen runnen 
dankzij een aantal milde schen
kers " 

WIJ: Er komen echter ook offi
ciële kredieten ? 

F.J. Verdoodt: „Precies Voor 
84 zullen wij gesubsidieerd wor
den door het Ministerie van Kui
tuur, voor '85 ook Dat is dus 
officieel En als wij eenmaal gede-
kreteerd zullen zijn, dan zullen wij 
over een som kunnen beschikken 
die, naast een vast basisbedrag 
voor elk der vier instellingen die 
erbij betrokken zijn, ook nog een 
variabele zal bevatten die afhanke
lijk IS van de van de aktiviteiten die 
WIJ uitoefenen" (pvdd) 

Geïnteresseerden kunnen steeds 
kontakt opnemen met het ADVN, 
Minderbroedersstraat 24, 2000 Ant
werpen. 
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