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NIaams Nationaal IVeekbbd 

Nu zondag: 58ste IJzerbedevaart 

„Géén voogden: eigen staat!" 

Broodroof en leugen 
Enkele dagen geleden werd minister van Ekonomische 

Zaken Mark Eyskens in de biezondere kamerkommissie on
dervraagd, o.m. door Hugo Schiltz, over de stand van de 
rekeningen in de nationale sektoren en over de regionale uit
splitsing daarvan. Getrouw aan zijn sedert maanden volgehou
den taktiek verklaarde Eyskens dat hij deze gegevens niet had, 
dat de cijfers nog moesten bijeen gezocht worden en dat hij ze 
zou bekendmaken van zodra hij erover beschikte. Dat de 
minister pertinent onwaarheid vertelde, bleek onmiddellijk 
daarop. Verleden week woensdag publiceerde de „Financieel-
Ekonomische Tijd" de cijfers, waarvan Eyskens beweerde dat 
ze niet bestonden. Een, zoals dat heet, „gelukkige wind" had het 
rapport-Matthys op de redaktie van de Antwerpse krant laten 
binnenwaaien. Eyskens had de kamerkommissie gewoonweg 
belogen. Het rapport-Matthys bestond reeds en zal wel in zijn 
boekentas gezeten hebben op het ogenblik dat hij volhield niet 
over de gegevens te beschikken. Waarom hij dat deed, is sinds
dien ook al duidelijk: de cijfers zijn noch min noch meer dan de 
officiële bevestiging van de miljardendiefstal ten nadele van 
Vlaanderen. Deze brisante stof wilde hij zo lang mogelijk ver
doezelen, alvast lang genoeg om nu aan parlementaire verant
woording te ontsnappen. 

Het gebeurt zelden dat een minister zo flagrant op heter 
daad betrapt wordt. Eyskens geniet het trieste voorrecht, zijn 
beweringen vrijwel onmiddellijk geloochend te zien door de 
feiten en de cijfers. 

Uit het rapport van de werkgroep-Matthys - een officieel 
rapport, opgemaakt in opdracht van de regering - blijkt, dat 
de Belgische staat in de periode 1979-1984 voor 450 miljard ver
bintenissen heeft aangegaan in de vijf nationale sektoren 
textiel, scheepsbouw, steenkool, holglas en vooral staal. Daar 
het niet om schuldverbintenissen gaat, bedraagt de uiteindelij
ke kostprijs, inclusief de rente, de astronomische som van 
900 miljard. 

Van de honderden miljarden ging meer dan de helft hetzij 
52,12 % naar Wallonië, terwijl Vlaanderen het moest stellen 
met nauwelijks 47,71 %. Deze cijfers en procenten slaan op de 
stand einde 1984. Ze houden dus nog geen rekening met het zgn. 
„vierde staalplan" dat onlangs door de regering werd doorge
voerd en dat de toestand nog schever trekt. 

Op heter daad van leugen betrapt heeft Eyskens zich uit de 
slag getrokken met de bewering dat de uitsplitsing naar de 
regio's „niet relevant" is. De cijfers en de percentages kon hij 
niet loochenen, zodat zijn zogenaamde rechtzetting in feite 
neerkomt op de bewering dat de benadeling van Vlaanderen 
„niet relevant" zou zijn. Dat het uitlekken van het rapport-
Matthys hem dwars zit moge blijken uit het feit dat in het 
rapport tevens te lezen valt dat de huidige regering de 
verbintenissen in de nationale sektoren met 50 % heeft doen 
stijgen, van 300 miljard naar 450 miljard, en dat onder deze 
regering de verhouding ten nadele van Vlaanderen nog 
slechter werd dan ze al was. In 1983 bedroeg het Vlaamse aan
deel nog 53,3 %, einde 1984 was het al gezakt tot 47,71. Vandaag, 
na het „vierde staalplan" van mei jongstleden, moet het weer 
een eind lager liggen. 

Een cijferdans van honderden miljarden is een nogal ab-
strakt gegeven. De „Financieel-Ekonomische Tijd" heeft uitge
rekend dat de verbintenissen in de nationale sektoren neerko
men op een schuld van gemiddeld 135.000 fr. per gezin. 

Niet alleen Eyskens in persoon is op leugen betrapt. Leugen
achtig zijn eveneens de beweringen van al degenen, die twee 
jaar geleden bij hoog en bij laag zwoeren dat de nationale 
sektoren „feitelijk geregionalizeerd" werden en dat de Walen 
voortaan zelf zouden betalen. 

Wat ons ontstolen werd alleen reeds op deze wijze, zou goed 
zijn voor het scheppen van tienduizend nieuwe betrekkingen, 
in spiksplinternieuwe en toekomstkrachtige bedrijven. 

Broodroof en leugens: het beleid van Martens-V in Vlaande
ren! tvo 
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Eindelijk een dekreet 

Vlaamse archieven 
Vandaag zal de Vlaamse Raad het dekreet goed

keuren dat de privaatgerechtelijke archief- en doku-
mentatiecentra in Vlaanderen erkent en betoelaagt 

Een mijlpaal voor het historisch onderzoek. 

VORIGE week publiceerden 
WIJ een vraaggesprek met 
de afgevaardigd-beheer

der van het Archief- en Dokumen-
tatiecentrum voor het Vlaams-na-
tionalisme CADVN), waarin op het 
belang van een volwaardig 
Vlaams-nationaal archief werd ge
wezen Deze week wordt het de
kreet, dat de erkenning en subsi-
dienng van de vier onderscheiden 
centra moet regelen, gestemd in 
de Vlaamse Raad Dit dekreet 
staat op naam van VU-kamerlid 
André de Beul en werd mede 
ondertekend door vertegenwoor
digers van de drie andere grote 
partijen 

Het werd inderdaad de hoogste 
tijd Om inzicht te verwerven in de 
histonsche ontwikkeling van ons 
land en om de mechanismen te 
begrijpen die het maatschappelijk 
leven ook nu nog beheersen, is 
het noodzakelijk de wording en 
ontwikkeling van de zovele organi-
zaties en verenigingen grondig te 
bestuderen Daarom dient voorko
men te worden dat de sporen van 

hun werking worden uitgewist 
Het samenlevingspatroon in 
Vlaanderen is tijdens de voorbije 
twee eeuwen zeer ingnjpend ge
wijzigd Vooral sinds de opkomst 
van de sociale bewegingen, met 
de doorbraak van de politieke 
demokratie, zijn allerlei groepen 
een steeds belangnjker rol gaan 
spelen 

Er moet voor gezorgd worden 
dat de essentie van hun histon
sche en lopende dokumentatie 
wordt bewaard en voor het we
tenschappelijk onderzoek toegan
kelijk blijft Op vandaag is dit nau
welijks het geval de toestand van 
de historische dokumentatie is 
verre van schitterend, zowel wat 
de bewarings- als ontsluitingsmo-
gelijkheden betreft Te vaak ge
beurt het nog dat belangrijke orga-
nizaties met een ongelooflijke non
chalance hun archieven naar de 
vuilnisbelt verwijzen Dit dikwijls 
tengevolge van een gebrek aan 
middelen of personeel 

De zorg over de archieven van 
verenigingen kan met door de 

openbare archieven worden ver
vuld, omdat een vertrouwensblad 
tussen bewaargever en bewaar
nemer onontbeerlijk is De bewa
ring en valorisatie van dit histo-
nsch patnmonium kan slechts toe
vertrouwd worden aan dokumen-
tatiecentra die aanleunen bij de 
grote filozofisch-ideologische stro
mingen in Vlaanderenen die ge
stalte gaven aan deze tainjke or-
ganizaties Dit dekreet voldoet aan 
deze eisen Naast het Katoliek 
Dokumentatie- en Onderzoeks
centrum (Kadoc), het Liberaal Ar
chief, zal het ADVN het matenaal 
verzorgen van de rijke geschiede
nis van het Vlaams-nationalisme 

Deze historische centra zullen 
financieel gesteund worden door 
de Vlaamse Gemeenschap, wat 
hen moet toelaten hun werking te 
konsolideren en te bestendigen 

Zoals gezegd is dit dekreet van 
onnoemelijk groot belang voor de 
kennis van de geschiedenis van 
ons volk Zeker op een ogenblik 
dat het geschiedenisonderwijs 
door absurde maatregelen werd 
teruggeschroefd Iemand die de 
geschiedenis van zijn volk niet 
kent IS als een kind uit de groot
stad die meent dat eieren uit de 
supermarkt komen, en daarbij on
wetend blijft over de inbreng van 
de kippyen 
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Wij ontvangen graag bneven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven. De andere publiceren wij naarge
lang e'r 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 

DUIDELIJKHEID 

In zijn versmachtende liefdesomhel
zing had CVP-voorzitter Swaelen ook 
graag nog enige duidelijkheid gekre
gen vanwege de VU omtrent de pro
blemen van vrede en veiligheid. 

Voorzitter Anciaux gaf hierop reeds 
het passende antwoord: „Nooit meer 
oorlog", waaronder dient te worden 
begrepen geen nieuwe raketten, en de 
terugzending van de geplaatste. Spijtig 
werd dit standpunt niet herhaald en 
duidelijk benadrukt in „Wij" van vorige 
week. 

Nochtans zal alleen duidelijkheid, 
rond alle aktuele problemen en de 
waarachtige beleving ervan door man-
datanssen en kaders op alle niveaus 
van de partij, de VU sterk genoeg 
maken om in het toekomstige zelfstan
dige Vlaanderen, dé belangrijkste be-
leidspartij te worden. 

R.V,, Brasschaat 

BEDENKELIJK 

Na een samenkomst vorige week in 
het Hiltonhotel te Brussel, ging een 
twaalftal leden van enkele kringen nog 

een glas drinken in de Waterlo-taveer-
ne aan de Louizapoort, of beter wilden 
er iets drinken. Er werd echter gewei
gerd hen te bedienen omdat ze Neder
landstalig waren. De zaakvoerder zelf 
zei: „On ne sert pas aux Anglais". 
Nadat ze hem de opmerking maakten 
dat ze Vlamingen waren herhaalde dat 
heerschap hetzelfde en bleef weige
ren te bedienen 

Enkele weken geleden werd er te 
Mechelen een proces gevoerd tegen 
een cafè-uitbater omdat hij weigerde 
een Marokkaan te bedienen Volgens 
mij gaat dit om hetzelfde racisme. 

G.D„ Brussel 

GASTVRIJ BREE 

Na de geslaagde betoging in Hasselt 
was het arrondissement Brugge in de 
namiddag te gast in het stadje Bree. 
Het bezoek is voor ons allen een 
openbaring geworden. De gastvrije 
manier waarop we door burgemeester 
Jaak Gabriels en zijn medewerkers 
ontvangen werden was fantastisch. 
Bree en omstreken worden ten zeer
ste aanbevolen. Wij komen in ieder 
geval nog terug. Proficiat en dank! 

G.G., Knokke-Helst 

„MIJ NIET GEZIEN" 

Het nieuwe winkelcentrum „Mij niet 
gezien" opende zijn deuren in de ge
bouwen van de Kortrijkse Inno. 

Nu reeds wordt aangekondigd hoe 
een 16-tal winkels het geld uit onze 
zakken zullen kloppen, terwijl ze opzet
telijk onze eigen taal zullen negeren. 
Die taal vinden ze te min, als ze maar 
onze poen kunnen binnenrijven. 

Zullen wij ons verder laten beledi
gen door enkele individuen die, omwil
le van hun geldhonger, onze taal ver
achten of zullen wij eindelijk de gepas
te lessen trekkeni uit hun volksonvrien-
delijke praktijken? 

Ik zeg in ieder geval: „Mij niet ge
zien!". Meer inlichtingen bij Komitee 
Kortrijk Vlaamsö Kultuurstad, p.a. Bur
gemeester Gillonlaan 111 te 8500 Kort
rijk. 

J .D, Kortrijk 

TITAANDIOXYDE 

Minister Aerts gaat dus als agenda
punt op de komende raad van (leefmi-
lieu-)ministers het probleem van het 
lozen van titaandioxyde plaatsen. 

Minister Aerts is echter wel laat. 
Immers de twee VU-Europése parle
mentsleden Kuijpers en Vandemeule-
broucke hadden reeds weken geleden 
hiervoor een brief aan de raad van mi
nisters geschreven, met dezelfde 
vraag. De brief is naar alle kranten 
gestuurd, maar geen enkele heeft 
deze geplaatst. 

Wellicht begint voor de kranten ook 
al de pre-elektorale periode, en wor
den bepaalde akties van bepaalde par
lementairen liever doodgezwegen. 

J.-C. C , Halle 

VERKIEZINGSKOORTS 

Dat de Volksunie bij de a.s. parle
mentsverkiezing een flinke stap voor
waarts zal doen, wordt algemeen er
kend. 

Vandaar de vrees van de huidige 
gele en blauwe regeerders en vooral 
van de o zo Kristelijke Volkspartij om 
per 8 december e.k. hun krakende 
boot te zien zinken. 

Zijn de door de heer Swaelen ge-, 
noemde wolven van de VU nu opeens 
lieve speelse dieren geworden? Opge
let! Het venijn zit in de staart, of liever 
in het achterhoofd van Swaelen. 

Neen, heren driekleurige politiekers, 
wie met de nieuwe, modern ingerichte 
boot van de VU niet wil meevaren en 
met zijn eigen verouderde schuit blijft 
voortdobberen, zal vroeg of laat schip
breuk lijden. Persoonlijk, en figuurlijk 
gezien, wil ik een Vlaanderen, waarin 
het nederige bloempje in de groene 
weide, zowel als de oude, kromge-
groeide wilgetronk langs de waterkant 
en de statige eik in het herenpark, het 
recht zullen hebben zich op een na
tuurlijke wijze uit te leven. 

J.D.D., Erembodegem 

WINST SABENA ? 

Sabena heeft winst gemaakt. Naar 
men zegt dank zij het beleid van 
minister De Croo waarbij 't personeel 
van 10 % tot 17 % heeft moeten 
inleveren. Zo te zeggen een goed 
beleid. 

Maar de 1,8 miljard winst wil niet 
zeggen een netto winst, zo werd er 
463 miljoen betaald aan aandelen en 
gaat er 115 miljoen naar een kas voor 
uitzonderlijke voorzieningen, wat een 

^ 

lepel & vork... 
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Wynkroeg 

nettowinst oplevert van 26,4 miljoen 
frank. Deze wordt dan verdeeld onder 
de aandeelhouders. Het personeel, dat 
het hardst heeft ingeleverd, krijgt niets. 

En dan maar schrijven (zoals „Het 
Belang van Limburg"); „Het is nu aan 
de andere ministers om in het spoor 
van De Croo te treden". Niet te verge
ten: de eigen middelen van Sabena 
bedragen echter 2,3 miljard en dat 
vindt de grote baas van Sabena te wei
nig. Hij wil een bredere financiële basis 
om een degelijk beleid te kunnen voe
ren. 

Wordt het dan weer inleveren door 
de kleine man? 

WJ. , Leopoldsburg 
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Van den 
Brande naar 
de IJzer 

rGewone 
bedevaarders 
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In een brief die CVP-sekretaris 
Delcroix aan de IJzerbedevaart-
voorzitter schreef staat te lezen 
dat een aantal CVP-prommenten 
„als gewone bedevaarders" wen
sen behandeld te worden. Alsof er 
naast „gewone" ook „abnormale" 
deelnemers aan de bedevaart be
staan. 

Onder de CVP-notabelen die 
zich zondag in de kijker zullen 
lopen bevinden zich toch enkele 
verrassende namen. Zo wordt 
aangekondigd dat zelfs minister 
Danny Coens ter plekke zal zijn. 
Ongelooflijk. Coens is als lid van 
het kernkabinet mee verantwoor
delijk voor de waslijst van verne
deringen door de regering Mar
tens aan de Vlaamse gemeen
schap toegebracht tijdens de 
voorbije jaren. Het was trouwens 
Coens die ooit felicitaties ontving 
van Happarts privé-militie Action 
Fouronnaise voor zijn inspannin
gen ten gunste van het franstalig 
onderwijs in Voeren... 

Maar ook Luc Van den Brande, 
in Vlaamse kringen beter bekend 
onder de naam „Van den Blusse", 
zal de bedevaartsweide met zijn 
aanwezigheid „vereren". Uitgere
kend deze CVP-er is één van de 
hoofdverantwoordelijken voor de 
flagrante benadeling van Vlaande
ren. Telkens trok hij zijn ^taart in: 
de splitsing van de nationale eko-
nomische sektoren, het wetsvoor
stel Galie, de overheidsbestellin
gen, enz... 

Schaamteloos zullen deze 

Dagelijks raken nieuwe gegevens 
bekend en steeds meer wordt 
duidelijk dat er zware fouten wer
den gemaakt door de verantwoor
delijken voor de ordehandhaving. 
Ook schijnen sommigen deze ge
legenheid aan te grijpen om aan 
koppensnellerij te doen binnenin 
de politionele diensten. 

Net vóór het ter perse gaan 
vernemen wij dat de hele diskus-
sie rond het precieze uur van 
ingrijpen door de ordestrijdkrach
ten op foute gegevens berust En 
dat het „telefoonboek" verkeerd 
werd ingevuld. 

Stilaan wordt ook duidelijk dat 
minister van binnenlandse zaken 
Nothomb wel degelijk in gebreke 
is gebleven bij het nemen van de 
preventieve maatregelen. Toch 
blijft deze nobiljonse excellentie 
overal verkondigen dat hij geen 
ontslag zou nemen, onder geen 
enkel beding. Dus zelfs indien be
wezen zou zijn dat hij mee verant
woordelijk IS voor het drama. 

Vraag is natuurlijk of die hele 
onderzoekskommissie dan nog 
wel zin heeft. Als nu reeds door 
een hoofdrolakteur gesteld wordt 
dat er geen konklusies zullen ge
trokken worden uit deze enquête. 

De nieuwe 
snaar 

De Vlaamse groep„De Nieuwe 
Snaar' werd op het internationaal 
festival van het café-chantant-tea-
ter bekroond met de zg. gouden 
tas. Vorig jaar genoten zij reeds 
bijval op het festival van Montreux. 
„De Nieuwe Snaar" is een trio uit 

Een schoon gezelschap: 8 gewezen financieministers van Belgiè Dit 
n.a.v. de viering van Gaston Eyskens die 80 jaar werd. 

Het resultaat van hun noeste arbeid is genoegzaam bekend. Op 
vandaag vertoont de Schatkist een tekort van liefst 4 000 miljard frank. 
En dit jaar komt er nog zo'n 600 miljard bij Deskundigheid is niet altijd 
een absolute voorwaarde (geweest) om minister te worden.Cfoto: Eric 

Peust/ens) 

CVP-ers zondag de eis tot Vlaams 
zelfbestuur belijden, om 's ander-
daags in de Wetstraat-gangen alle 
vrome beloftes in te slikken voor 
een heel jaar lang. 

Roman fleuve 
Het onderzoek naar de oorza

ken van het Heizeldrama ontaardt 
in een eigentijdse „roman fleuve". 

het Leuvense dat volksliederen 
brengt, maar eveneens muzikaal
visueel teater Jaren geleden wer
den ZIJ als biezonder beloftevol en 
talentrijk ontdekt en erkend door 
een kleine knng van liefhebbers 
Eén van hun knapste nummers 
betrof toen een aanklacht tegen 
de Belgische wapenhandel 

Zoals steeds is men echter zel
den sant in eigen land en moet 
men eerst in het buitenland suk-
ses halen alvorens ook thuis ge-

Vt/^i 

DEZE 
MJEEK DJTJgf 

De eerste bedevaart naar de 
graven van den IJzer werd 
gehouden te Steenkerke in 
1920. Vijf jaar later, gaf de 
Belgische legerleiding het bevel 
meer dan 500 
heldenhuldezerken op de graven 
van gesneuvelde frontsoldaten 
te vernietigen. Om er gnntwegen 
mee aan te leggen. Dat het 
hoogste militair gezag van een 
Staat zo'n schaamteloos 
misprijzen kan opbrengen voor 
jonge mannen die in zijn dienst 
hun leven gaven, is 
onvoorstelbaar. Geen volk ter 
wereld zou die vernedenng 
aanvaarden. Het Vlaamse volk 
en vooral de oudstrijders 
voelden diep de hoon die hun 
door België werd aangedaan. De 
IJzerbedevaart groeide vanaf 
toen tot een massale optocht 
van eerherstel. Maar het bleef 
bij de jaariijkse triomf van één 
dag. Er kwam geen opstand. 
Vlaanderen inkasseerde de 
slagen. In 1925 en nadien nog 
herhaaldelijk. 
De geschiedenis van de 
IJzerbedevaart is deze van 
Vlaanderen. Het verhaal van een 
volk dat zijn trouwste mensen 
jaariijks bijeenroept. Het verhaal 
van een Staat die deze 

samenkomsten jarenlang 
provokeert met gewapende 
rijkswachters te paard. 
Waterkanonnen die 
bedevaarders naar een 
monument van vrede uiteen 
drijven. Een Staat die de haat 
laat zegevieren. Die een bende 
dynamiteurs van Vlaanderens 
symbool van vrijheid, de 
IJzertoren, straffeloos 
ongemoeid laat. Het tneste 
verhaal van trouweloze 
machthebbers die nadien, met 
hun schijnheilige lijfelijke 
aanwezigheid en enkele 
miljoenen, pogen de Vlaamse 
weerbaarheid te dekken onder 
een reeks Belgische vlaggen. 
Velen onder ons zullen zich 
deze misleiding van de vijftiger 
jaren herinneren. Ik behoorde tot 
de groep hoogstudenten van de 
werkkampen, 's Nachts trokken 
we de driekleur van de masten 
en 's morgens hielden we 
onschuldig en fier de wacht bij 
de naakte palen. Samen met 
vele andere Vlaamse radikalen 
zijn we er in gelukt het 
verraderlijk ontij te keren. De 
IJzerbedevaarten keerden terug 
naar hun oorspronkelijke 
opdracht: de verzameling van 
tienduizenden Vlamingen, die 

niet buigen of barsten. Die de 
dood herdenken van duizenden 
jonge mannen, gevallen voor 
een laf vaderiand. Die telkens 
opnieuw een vuist maken naar 
een Staat die het volk zijn 
opgang en emancipatie belet 
In de loop van al die jaren is er 
veel veranderd. Vlaanderen is 
vandaag een natie-in-wording. 
Maar de 58ste IJzerbedevaart 
van 1985 moet dezelfde vuist 
opsteken Want ons nvolk is nog 
steeds niet vrij. We zijn nog 
geen volwaardige natie. Sterker 
dan ooit moet zondag de roep 
weerklinken naar de 
broodnoodzakelijke 
zelfstandigheid van ons volk. 
Ondubbelzinnig. Keihard. De 
vuist moet zich uitstrekken in 
een oprechte eed van trouw aan 
„Vlaanderen eerst" En wee de 
huichelaars die achteraf 
meinedigen zouden blijken. 

Vic ANCIAUX 

waardeerd te worden. De Vlaam
se kleinkunst is niet dood Wij 
prijzen ons daar gelukkig om en 
feliciteren hierbij Jan en Chris 
Desmet en Geert Vermeulen met 
deze knappe prestatie. 

Verleidelijk 
kabinet 

De job van defensieminister is 
verlokkelijk, maar tegelijk zeer ge-
vaariijk. De verieiding is immers 
groot om bij de vele miljarden die 
met militaire bestellingen gepaard 
gaan een graantje mee te pikken 
Of om zich, als minister, bij de 
levering van mateneel ten behoe
ve van onze manschappen, te 
laten leiden door allerlei vormen 
van favontisme. Zo is het alge
meen geweten dat Paul Vanden 
Boeynants er met voor terug
schrok zijn eigen vleesbedrijven 
te laten leveren aan de krijgs
macht. En dit tijdens de periode 
dat hij minister van landsverdedi
ging was Schaamteloos 

Nu wordt ook PVV-minister 
Freddy Vreven in opsraak ge
bracht. Een Nederlandse granan-
tenfirma beweert een Belgische 
bestelling te hebben gemist omdat 
zij weigerde steekpenningen te 
betalen. Met als gevolg dat een 
Amerikaanse leverancier het or
der binnenhaalde, alhoewel de 

kostprijs dan enkele honderden 
miljoenen meer zal bedragen De
fensieminister Vreven ontkent ui
teraard deze aantijgingen en zegt 
te hebben gekozen voor de Ame
rikaanse fabrikant omdat deze 
veel sneller kan leveren 

Vreven en 
granaten 

Het wordt tijd dat Vreven over 
deze hele affaire klaarheid brengt. 
Het erg belabberde imago, dat 
België in het buitenland bezit 
wordt door deze onwelnekende 
kwestie nog meer geschaad Zelfs 
de Nederlandse staatssekretaris 
liet zijn ongenoegen en twijfels 
openlijk blijken tijdens een debat 
in het Nederlandse parlement 

Na de paus en de Heizel, nu een 
Belgisch korruptie-schandaal"? 

SP-kongres 
De Vlaamse socialisten hielden 

tijdens het weekeinde hun verkie-

zingskongres. De SP-sprekers 
haalden vooral uit naar de CVP en 
de PVV 

Inhoudelijk bracht dit kongres 
weinig nieuws. De SP blijft zweren 
bij een kollektivistisch programma 
dat bol staat van demagogische 
verklaringen. Zo verdedigt de SP 
de 35-urenweek mét loonbehoud 
en verwacht zij alle heil van het 
overheidsinitiatief. Ook rond de 
rakettenkwestie werden loze be
weringen verkondigd, waarbij ge
zwegen werd over het feit dat de 
SP mee de rakettenplaatsing aan
vaarde toen ZIJ nog in de regenng 
zat Wat weinig goeds voorspelt 
eenmaal de SP opnieuw aan de re-
genngstafel zou zitten. 

De SP wil ook de middelgrote 
inkomens zwaarder belasten Aan
vankelijk wou men iedereen die 
maandelijks bruto meer dan 50 
000 fr verdient (di ongeveer 30 
000 fr. netto) nog verder doen 
inleveren. Nu zou men deze grens 
een beetje willen verhogen, ver
moedelijk omdat men vastgesteld 
heeft dat vele van de SP-bestuurs-
leden in de hoek van de extra-in-
spanningen zouden vallen... 

Voorzitter Van Miert verweet 
de CVP schijnheiligheid inzake 
Happart. Het is juist dat vooral de 
CVP verantwoordelijk is voor 
deze ergeriijke schande Maar 
Van Miert is de laatste die hierom
trent een verwijt mag maken. On
danks al zijn stoere verkiezingsbe
loften zit hij in in het Europees Par
lement toch maar aardig op dezelf
de banken met deze vervaariijke 
bendeleider. 

Van Miert 
en Happart 
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CVP is 
hypokriet 

Het Taal Aktiekomitee (TAK) zit 
nooit verlegen om een stunt Tij
dens het weekeinde gingen TAK-
leden enkele lege wijnflessen voor 
de woning van CVP-voorzitter 
Swaelen neerzetten. Hiermee rea
geert TAK op de bewering van 
Swaelen alsof de andere politieke 
partijen „klare wijn'moeten schen
ken. 

Indien er nu éèn partij kampioen 
is van de dubbelzinnigheid, van het 
warm en koud blazen, van het 
verloochenen van het gegeven 
woord, dan is dit toch uitgerekend 
de CVPI? Niet in het minst op 
Vlaams vlak: Happart RTT-kon-
trakt F-16's, jeepbestelüng, amnes
tie, watervderdragen, enzoverder. 

Vooral het feit dat de CVP als 
partij zal deelnemen aan de IJzer
bedevaart vindt TAK wansmake
lijk. Deze misplaatste elektorale 
stunt zou trouwens wel eens als 
een boemerang tegen de CVP 
kunnen werken, want de hypokri-
sie is deze keer iets te nadrukke
lijk... 

Niet naar 
de IJzer 

Ongetwijfeld tot eenieders ver
rassing heeft de PVV beslist niet 
naar de 58ste IJzerbedevaart te 
zullen gaan omdat in Diksmuide 
separatistische stellingnames wor
den verkondigd". 

De PVV, die ooit bedacht werd 
met de treffende omschrijving 
„Pest Voor Vlaanderen", is nog 

steeds een politiek trefpunt van en 
voor verstokte unitaristen. De libe
ralen hebben tijdens de voorbije 
decennia nooit iets ondernomen 
om de Vlaamse eisen kracht bij te 
zetten, de inspanningen van enke
le liberale eenzaten niet te na 
gesproken. Wat zou deze partij 
dan gaan doen op de IJzerbede
vaart? 

Alleen ten tijde van het Egmont-
pakt voelde de PVV zich schijn
baar geroepen om van zichzelf het 
beeld van de verontwaardigde 
Vlaamse maagd op te hangen, 
alhoewel zij daan/oor veel te oud 
en veel te vaak gebruikt was. 

Tijdens de voorbije regeerperio
de was de PVV mee verantwoor
delijk voor de vele vernederingen 
die Vlaanderen moest inkasseren 
en bovendien stoorde deze partij 
zich niet aan het eigen program
ma. Tijdens de afgelopen jaren 
stemde deze partij in met liefst 200 
000 miljoen frank steun aan het 
hopeloos verlieslatende Waalse 
staal. En dit voor een partij die ge
kant is tegen subsidies aan onren
dabele bedrijven... 
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Peiling 
Hoe meer de verkiezingen na

deren, hoe meer peilingen aller
hande er zullen verschijnen. Deze 
week pakte „La Libre Belgique" uit 
met een enquête naar de kiesin-
tenties van de inwoners van dit 
land. 

Opvallend is dat de SP niet 
meer vooruitgaat en dat ook Aga-
lev op de terugweg is in vergelij
king tot een opiniepeiling in de 
lente. De PVV zou de zwaarste 
klappen krijgen, terwijl de CVP het 
verlies zou weten te beperken. De 

De VU beweert sinds vele jaren dat Vlaanderen zwaar benadeeld wordt bij de hulp aan de zg. vijf nationale 
ekonomische sektoren. Vorige week raakten de cijfers bekend van het geaktualizeerde „rapport-Matthijs^en 
deze officiële studie onderschrijft de VU-stelling. De miljardenroof verergert trouwens jaar na jaar CVP-

minister Eyskens vindt deze gegevens echter niet belangrijk... (knipsel uit: Het Belang van Limburg) 

VU blijft ei zo na op hetzelfde peil 
van '81. Bij dit alles moet rekening 
worden gehouden met zowat 25 
% onbeslisten, zodat in feite alles 
nog mogelijk is. 

Vic Anciaux en Hugo Schiltz 
prijken op de zesde en zevende 
plaats van de populariteitstabel. 
Tijdens de voorbije maanden 
slaagden zij erin de sympatie van 
de Vlaamse publieke opinie met 2, 
respektievelijk 5 % te doen toene
men. 

Ruim 63 % is van oordeel dat 
de huidige regering het probleem 

Late terugkeer 
D EZER dagen deed het 

CVP-ledenblad ^eg' 
onder de titel „Diksmui

de waar ook Vlaamse kristen-
demokreten thuis zijn', een pro-
fijtig oproepje voor de IJzerbe
devaart En was de CVP doende 
te overwegen, wie ze op officiële 
missie naar de plechtigheid zou 
sturen. 

Dat tienduizenden Vlaamse 
kristen-demokratische volks
mensen zich steeds te Diksmui
de thuis voelden en voelen, vergt 
geen betoog. Dat een handvol 
Vlaamse kristen-demokratische 
politici — de Diksmuidenaar De-
velter, de Turnhoutenaar De 
Boodt of de Gentenaar Gerard 
Van den Daele — er hun geres-
pekteerde plaats hadden, is on
betwistbaar. Maar dat de CVP. 
ach de CVP aan de boorden van 
de IJzer een thuishaven zou ken
nen, is van het goede te veel. 

Nadat in maart 1946 de toren 
deskundig vernield werd, kon 
aan de kersverse Gentse CVP-
volksvertegenwoordiger Theo 
Lefèvre de uitspraak „hij ligt er 
en hij ligt er goed' ontleend wor
den. Bij het gerechtelijk onder
zoek (dat nooit tot enig resultaat 
heeft geleid) dook als medever
dachte de Houthulstse burge
meester De Groote op, later 
overgelopen naar de BSP, maar 
op het ogenblik der feiten CVP-
senator. 

De IJzertoren lag er en hij lag 
er goed, de Vlaams-nationalisten 

zaten in de gevangenis en zij 
zaten er goed: voor de CVP was 
het ogenblik aangebroken om 
zich thuis te voelen te Diksmui
de. Einde maart werd aan het 
puin van de vernielde toren door 
katolieke jeugdbewegingen een 
„herstelbedevaart' gehouden. 
Het was geen grote bedoening, 
met nauwelijks een duizendtal 
aanwezigen. De voorzitter, de 
Leuvense prof Cardyn, had aan 
de wallingantische Luikse minis
ter Buisseret de plechtige verze
kering gegeven dat de bijeen
komst een Belgisch-nationaal 
karakter zou hebben en dat de 
vooroorlogse IJzerbedevaart-
geest er zou worden afgezworen. 
Niemand minder dan Frans van 
Cauwelaert, toen Kamervoorzit
ter, verwaardigde zich voor het 
eerst te Diksmuide te verschij
nen. Sprekers waren o.m. radio-
direkteur Jan Boon, een verwoed 
vijand van het Vlaams-nationalis-
me, en professor Cardyn zelf. 

Toen in 1948 de IJzerbede
vaarten hernamen, kreeg het 
nieuwe komitee — geleid door 
de persoonlijk moedige, verdien
stelijke maar politiek zwakke 
professor Fransen — een aantal 
CVP-waakhonden mee. De ho
mogene CVP-regering Pholien 
dekte het onderzoek naar de di-
namiteurs zedig toe met een jaar
lijkse heropbouwpremie. CVP-
ministers en -parlementsleden, 
de „sterke man'PW. Segers pro
beerden enkele jaren niet alleen 
thuis maar ook baas te zijn te 
Diksmuide. Aan de geluidsinstal
latie stond de CVP'er Marcel Van 
de Wiele om onmiddellijk na de 
allerlaatste noot van de Vlaamse 
Leeuw een plaat op de draaitafel 
te gooien en zo het Wilhelmus te 
overstemmen dat jaar na jaar 
steeds krachtiger door steeds 
meer bedevaarders gezongen 
werd, ook en vooral als protest 
tegen het officiële CVP-gedoe. 

Ze zijn nooit weggejaagd ge
worden, al werden ze steeds va
ker uitgejouwd naarmate de af
stand tussen hun Diksmuidse en 
hun Wetstraatse bedoening 
zichtbaarder werd. Ze zijn weg
gebleven, vanzelf, omdat de 
jaarijkse toespraken uiteindelijk 
niets anders konden zijn dan 
evenveel aanklachten tegen hun 
beleid, hun kapitulaties, hun koe
handels. 

Als zij nu terugkomen, wat 
brengen zij mee, behalve de be
noeming van Happart? 

van de werkloosheid slecht aan
pakt en 51 % is niet tevreden over 
de wijze waarop de kommunautai-
re kwesties door het kabinet Mar
tens V worden behandeld. 

Journalistiek 
Hoe meer de verkiezingen na

deren, hoe minder cadeaus wij 
van de dagbladpers mogen ver
wachten. Integendeel, nu 8 decem
ber in zicht komt zullen de onder
scheiden Vlaamse kranten niet 
aarzelen om de VU in een duister 
daglicht te stellen. Alle dagbladen 
zijn, wat men ook bewere. Ideolo
gisch gebonden en vooral in ver
kiezingstijden komen deze „ver
houdingen" nadrukkelijk tot uiting. 

Een aantal katolieke kommenta-
toren schijnen de violen gestemd 
te hebben, want sinds enige dagen 
kan men in de kolommen van deze 
achtbare druksels Dallas-achtige 
scenario's lezen over het wel en 
vooral het wee van wat er zich in 
de Volksunie afspeelt Zichtbaar 
niet gehinderd door enige deskun
digheid spuien enkele „duiders" er 
maar op los. Met als enige bedoe
ling de Vlaamsnationale partij in 
opspraak te brengen. Schijnbaar 
is de verdachtmaking van de te
genstrever het laatste, weliswaar 
perf iede middel om de aandacht af 
te leiden van de malaise In kristen-
demokratische rangen. 

Het „caseringswerk" door de 
CVP van partijkreaturen, ook in 
krantenredakties, begint „vruch
ten" af te werpen. En december is 
nog ver weg. Wat voor leuks 
zullen we nog al niet lezen? 

Model-
demokratie 

Op 14 oktober 1885 stichtten 
enkele Gentse advokaten de 
„Bond van Vlaamse Rechtsgeleer
den", met als doel de juridische 
ontvoogding van Vlaanderen op 
alle gebieden. In 1935 werden het 
recht en gerecht ook effektief 
vernederlandst 

Het eeuwfeest van deze ver
dienstelijke vereniging werd inge
zet met de publikatie van een 
studie over hoe de werking van 
onze instellingen kan verbeterd 
worden. De belangrijkste verzuch

ting daarin betreft de eis om de 
magistratuur en de ambtenarij te 
de-politizeren. Dit raakt Inderdaad 
het wezen van de parlementaire 
demokratie, die een strikte schei
ding van de drie „machten" veron
derstelt Al te vaak moeien politici 
zich met de rechtspraak en wor
den partijkreaturen beloond met 
een belangrijk ambt Te vaak han
teert vrouwe Justitia twee maten 
en twee gewichten. Denken wij 
maar aan de affaire-Snoeck, waar
bij bezwaarlijk nog kan gesproken 
worden van eerlijke rechtspleging. 

Wij wensen de Vlaamse Juris
tenvereniging nog heel veel 
vruchtbare jaren toe. Opdat zij het 
levenswerk van hun betreurde 
voorzitter, René Victor, mogen 
voltooien. 

Onderwijsrel 
Er is een fikse onderwijsruzie 

op komst in de regering. Vorige 
week misbruikten de Waalse libe
ralen van Jean Gol hun veto tegen 
nieuwe bouwsubsidies aan Vlaam
se vrije scholen. Tot overmaat van 
ramp hebben de Waalse kristen-
demokraten, tot nader order nog 
steeds geallieerd met de CVP, 
eveneens verklaard een absolute 
bouwstop voor Vlaamse katolieke 
scholen te zullen hard maken! 

Samen met de blokkering van 
de Schoolpaktkommissie door de 
Waalse socialisten vormt dit nieu
we incident het overduidelijke be
wijs dat het unitaire Schoolpakt 
niet meer funktioneert Waaruit 
blijkt dat een zeer dringende fede-
ralizering van het hele onderwijs 
onontbeerlijk is. 

De CVP, die zo graag de VU 
verdacht maakt in onderwijsaan-
gelegenheden en daarbij geen leu
gens schuwt doet er goed aan op 
haar eigen borst te kloppen. De 
moeilijke situatie waarin tal van 
Vlaamse vrije scholen zich bevin
den is in eerste instantie het ge
volg van de onwil van de franstali-
gen om mee te werken. Niet in het 
minst vanwege de PSC, het on
ooglijk partijtje dat haar macht 
uitsluitend dankt aan haar nauwe 
band met de CVP. 

Men kan niet eindeloos uit alle 
ruiven blijven eten. Of hoe men in 
de Tweekerkenstraat door de ei
gen luizen gebeten wordt! 
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Meer schulden dan jaarlijkse verdienste 

Planbureau vernietigend 
voor Martens' beleid 

Nooit voorheen in de Belgische geschiedenis is de rijksschuld op vijfjaar tijd zo 
sterk toegenomen als nu, sinds 1980. Sinds Martens 1 tot en met 5. 

Dit is geen loze bewering maar de bikkelharde werkelijkheid zoals ze blijkt uit 
talloze studies van budgetexperten. Zoals deze van de Nationale Bank. 

Het gevolg van Martens'politiek: zelfs indien we metz'n allen een vol jaar werken 
en de verdiensten aan vadertje staat afstaan, dan nog blijft de Belgische staat met 
een aanzienlijk deficit zitten. Momenteel ten belope van liefst 720 miljard schulden-
franken. 

de aankoop van helikopters. Be-
grijpe wie kan; in dit leuke gekke 
land kan blijkbaar alles 

110 procent 
De RTT-bestellingen zijn niet 

alleen meer het voorwerp van 
kommunautaire touwtrekkerij, 
maar nu rijzen ook steeds meer 
vragen over de noodzaak van een 
aantal bestelorders. Helemaal gek 
IS het systeem van koppeling aan 
de aankoop van legermaterieel. 

DANK zij het besparingsplan 
van de Belgische regering 
boekten we vonge 

maand, in mei nog een toename 
van de rijksschuld met 'amper' 
100 miljard frank. 

Toch Is het allemaal niet zo 
dramatisch blijft premier Martens 
hardnekkig beweren. Veel cijfers 
die in de pers gepubliceerd wor
den zijn immers overtrokken. Pes
simistische budgetvoorspellingen 
van de Nationale Bank worden 
weggewuifd. Ook de studiedien
sten van het ministerie van finan
ciën zouden slechte vingeroefe
ningen gemaakt hebben. 

57'miljard méér 
Op vijf maanden bezuinigingso

peraties van Martens V werden 
reeds 57 miljard méér tekorten 
geboekt dan vorig begrotingsjaar. 

Er werd door experts becijferd 
dat in gans de Belgische geschie
denis nog maar twee keer de 
rijksschuld toenam met ruim 100 
miljard frank. In mei dus. Maar de 
eerste keer in februari dit jaar. 

Allemaal het gevolg van zoge
heten besparingsplannen. 

Waar komen al die bijkomende 
schuldbrieven vandaan? Het Is 
stilaan in de cijfers duidelijk dat 
meer om meer de fakturen wor
den gepresenteerd van de 'schul
den uit het verleden'. Tot in den 
treure moet herhaald worden dat 
zeker Cockerill-Sambre voor dui
zelingwekkende rode cijfers zorgt 
Maar algemeen is het zo dat de 
overname van de schulden van 
de nationale sektoren en van de 
Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting' elke maand zorgt 
voor een bijkomende schuldenlast 
van pakweg 1000 miljard frank, 
hetzij één biljoen! 

Van sanenng gesproken.. An
dermaal gaat er in de zomerperio
de weer veel belastend regerings
werk verzet worden. Ook al is er 
geen politieke krisis, van nu tot 
september wordt de begrotings
krater drastisch uitgediept terwijl 
de kontroleurs van de regeeruit-
gaven — de parlementairen — 
met vakantie zijn. 

Zo bijvoorbeeld inzake de be
slissing over RTT- en legeraanko
pen. Minister Vreven gaat een 
kontrakt ondertekenen voor de 
aankoop van 1 000 Mistral-raket
ten. Veel groter konsekwenties 
heeft de principiële beslissing om 
RTT-besteliingen te koppelen aan 

Metz'n allen een gans jaar hard werken, alle verdiensten afstaan aan de staat, en dan nog met bergen 
staatsschuld zitten.. Hét resultaat van Mar tens' inleverings- en saneringsbeleid. 

Na de verkiezingen kan dan 
weer blijken dat niet de nieuwe re-
genng verantwoordelijk dient ge
steld te worden voor de bijkomen
de krater in de staatsrekening. 

Nee, de huidige Belgische rege-
nng verkondigt de onaantastbare 
waarheid. Ook al stelt de Nationale 
Bank dat het tekort op de begro
ting voor dit jaar door de regering 
werd onderschat met 'amper' 25 
miljard Chetzij 25.000 miljoen) 
frank, de berekeningen van Mar
tens en Grootjans mogen met 
aangevochten worden. 

Intussen wordt verdoezeld dat 
de openbare schuld de jongste tijd 
pijlsnel aan het stijgen is. En vooral 
dat die toename volgens rappor
ten van begrotingsexperts te wij
ten IS aan de geldhonger van de 
centrale overheid In lokale bestu
ren (en dan met in het minst bij de 
OCMWs) werd onderhand inmid
dels drastisch bezuimgd. 

Een inktverse studie van het 
Planbureau wijst uit dat weldra 
niet minder dan 110 procent van 
het bruto nationaal produkt 
(BNP,hetzij de gezamenlijke pres
taties van de bevolking) amper 
voldoende zijn voor het afbetalen 
van de gekumuleerde tekorten..! 

Het IS sinds 1979, aldus het 
Planbureau, dat de financierings
behoefte van de overheid groter is 
dan wat gezinnen en bednjven 
samen konden sparen. 

Allemaal prachtige resultaten 
van het sanenngsplan van Mar
tens V.lnmiddels blijven Martens, 
Eyskens en Co bijzonder geheim
zinnig doen over de miljardentol 
die opgeëist wordt voor redding 
van de zieltogende Waalse staal-
bedrijvlgheid. 

(hds) •&«iT«.t»4 

Hoeksteen bouwbedrijf zoek 
Er werd weer een opmerkelijk forse beleidsbeslis

sing genomen. De regering heeft andermaal de op
dracht gegeven aan een studiebureau om een ekono-
mische sleutelsektor in ons land door te lichten. 

Dit keer het bouwbedrijf Een zoveelste „saneren
de" miljoenenopdracht..? 

DAAR waar algemeen be
kend IS dat stimulering 
van de bouwbedrijvigheid 

van aard is om in lengte van jaren 
de staatskas te spijzen, blijft de 
Belgische regering halsstarng wei
geren in die richting een stimulans 
te geven. 

BTW-gefoefel 
BIJ de zoveelste „rondetafel" 

van de bouwnijverheid werden 
slechts twee eisen van de sociale 
partners (werkgevers én werkne
mers) weerhouden. Duidelijk met 
elektorale bedoelingen heeft pre

mier Martens toegezegd dat de 
BTW bij bouwwerken nog een 
aantal maanden op 6 procent zal 
behouden blijven. 

Anderzijds zou ook de ver
hoogde aftrek van intrestlasten 
voorlopig gehandhaafd worden 

Op 5 juli e.k. wordt de zoveelste 
rondetafel over de bouwpenkelen 
opgezet Dne andere eisen van de 
sociale partners werden voorlopig 
van tafel geveegd 

De regering, die van Martens, 
ziet één en ander nog met goed 
zitten. Daarom precies werd dus 
een studiebureau belast met het 

„doorlichten" van de bouwsektor. 
Alsof er nog geen rapporten vol
doende beschikbaar zouden zijn. 

En dan nog: wat heeft de rege
ring totnogtoe aangevangen met 
zoveel andere sektorièle doorlich
tingen? 

Wat Cockenll-Sambre betreft 
bijvoorbeeld. McKensy en Cto 
hebben inmiddels wel dankbaar 
voor eigen tewerkstelling van hun 
studiediensten gezorgd. Maar 
zelfs de gevraagde aanbevelingen 
worden door de centrale regenng 
naderhand meestal zonder gevolg 
geklasseerd 

Nu gaat men dus de bouwnij
verheid „doorlichten". Alsof nog 
niet voldoende is geweten dat 
vooral de belastende eisen van de 
overheid de grootste rem vormen 
voor de kandidaat-bouwers om 
een nieuw bouwprojekt in de stei
gers te zetten. 

Alsof het nog met voldoende is 
geweten dat de zware intrestlas
ten veel bouwheren blijvend af
schrikken 

Bijkomend is het ook zo dat de 
Vlaamse regering terecht demon
stratief afwezig bleef bij het jong
ste bouwoverleg, omdat de rege
ring Martens halsstarng weigert 
de „lasten uit het verleden" op zich 
te nemen. 

Men speelt het ekonomische 
pokerspel bikkelhard. Om welbe
kende redenen Is de staalbednj-
vigheid weerhouden als nationale 
sektor, terwijl de (overwegend 
Vlaamse) bouwsektor de „lasten 
uit het verleden" voor rekening 
van de regio's wordt gebracht 

De regering pokert nu bijko
mend met verhoopte gunstige ge
volgen van de ingezette renteda
ling. Zulke bespiegelingen zijn 
evenwel met het minste soelaas 
voor bouwondernemers en kandi
daat-bouwers Met xie aanzienlijk 
toenemende staatsschuld is er im
mers geen goede reden om een 
goedkoper krediet voor de ko
mende jaren te verhopen 

De volgende onderhandelings
ronde IS vastgelegd op 5 juli 
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Volgens minister Eyskens: 

Vlaamse aderlating 
kwestie van 
appelen en peren 

Vorige week, dinsdagochtend, organizeerde de kamer op verzoek van de VU-
fraktie een hoorzitting over het beleid inzake de nationale sektoren. Essentieel 
daarbij waren de vragen naar de kostprijs van dit beleid, de regionale uitsplitsing en 
de weerslag op de begroting. 

De ernst van het dossier mag onder meer blijken uit het feit dat zowel de kom
missie voor de Financiën als deze voor de Herziening van de Grondwet de zitting 
bijwoonden. 

Maar eens te meer kon Eyskens geen antwoorden verstrekken. Ham-vragen 
werden ontweken en geaktualizeerde cijfers bleken niet voorhanden. 

Daags nadien vonden de kommissieleden antwoorden en cijfers in hun krant... 

OPENBAARHEID van komis-
sies. Vragenuurtjes. Bon
diger tussenkomsten, 

't Zal allemaal weinig baten zolang 
een minister het parlement onge
straft mag negeren en beliegen. 
Nu reeds maanden ontkent Eys
kens het bestaan van een geak-
tualizeerd rapport-MatthZ/s, terwijl 
het in zijn ministeriële lade voor 
het grijpen lag. 

Waarom toch? Omdat het on
dubbelzinnig aantoont dat het on
evenwicht nog toenam ten nadele 
van Vlaanderen? Omdat het on
dubbelzinnig aantoont dat er defi
nitief klaarheid moet geschapen 
worden in de financiële verhoudin
gen tussen Vlaanderen en Wallo
nië? 

Plus 139 miljard 
Vanaf 1979 tot eind 1984 enga

geerde de overheid zich voor on
geveer 450 miljard in de nationale 
sektoren: staal, steenkool, holglas, 
textiel en scheepsbouw. Zowat 
30 th . daarvan of 139 miljard valt 
te situeren tijdens de jongste twee 
jaren en daarvan is 67 miljard, dus 
minder dan de helft, gewestelijk 
aanrekenbaar. Moet het gezegd 
dat die recente aangroei terug te 
vinden is bij Cockerill-Sambre? 

De centrale regering ligt dus 
voor 382 miljard gétwnden in de 
nationale sektoren. Iets meer dan 
47 th . komt Vlaanderen ten goe
de. Welgeteld 52,12 th . gaat naar 
Wallonië. 

Eind 1984 was van die verbinte

nissen reeds 310 miljard uitge
voerd. En hierbij ligt de verhouding 
nog schandaliger: bijna 54 t h . voor 
Wallonië, 46 th . voor Vlaanderen. 

Aan Waalse zijde trekken Gol, 
Maystadt, Nothomb, Spitaels en 
anderen reeds aan één zeel om 
hun slokkerig deel van de koek te 
behouden. Daartegenover staat 
de „Vlaamse" Eyskens die vindt 
dat de regionale uitsplitsing niet 
relevant is. Dat men moet ophou
den appelen en peren samen te 

tellen. Dat het gaat om een elekto-
rale oefening die weinig nut heeft 

Nu is het inderdaad zo, dat de 
hulp aan de nationale sektoren 
verschillende vormen aanneemt 
Maar slechts een optelsom kan 
enige kijk brengen op de geweste
lijke verdeling, een kijk die boven
dien nog vrij „mooi" uitvalt voor 
Wallonië. De hulp aan Vlaanderen 
is Immers in heel wat meer geval
len terugbetaalde hulp. 

Plus 4de staalplan 
Komt daarbij dat de cijfers van 

het rapport-Matthijs slechts lopen 
tot eind 1984. Sedertdien is er een 
„vierde staalplan". Door de kwijt
schelding van schuldvorderingen 
werd Cockerill-Sambre bedacht 
met een cadeau van 86 miljard. 

Weliswaar ging het hier niet om 
vers geld in de strikte zin van het 
woord, aldus Willy Desaeyere in 
een interpellatie, maar ook een 
kwijtschelding van schulden houdt 
in feite nieuwe subsidies in. 

Hautain wimpelde Eyskens elke 
zakelijke bewering van de Limbur
ger af. „In de vijf nationale sekto
ren heeft deze regering duidelijk-
heid geschapen en een omme
keer teweeggebracht" 

Duidelijkheid? Wanneer de 
overheid al haar verbintenissen in 
de nationale sektoren zal uitge
voerd hebben, dan kan de weer
slag op de begroting op om en bij 
900 miljard geraamd worden! Hal-
lucinant! 

De Financieel Ekonomische 
Tijd: „Indien de hulp aan de natio
nale sektoren besteed zou zijn 

VERBINTENISSEN VAN DE CENTRALE REGERING 
IN DE VIJF NATIONALE SEKTOREN 

(in mil jarden lopende franken) 

Steenkool 

Textiel 

Scheepsbouw 

Staal 

Holglas 

Totaal 

o/o 

Vlaanderen 

73,789 

25.893 

36.876 

44,914 

0.851 

182.323 

47,71 

Wallonië 

7.786 

5.315 

0.205 

184,054 

1.822 

199,182 

52,12 

Brussel 

0,642 

0.642 

0,17 

Totaal 

382,147 

W. Desaeyere: „Een jaarlijkse 
overdracht van zo'n 300 miljard." 

aan expansiesteun, dan zouden de 
hiermee gesteunde investeringen 
goed zijn voor ruim 200.000 ar
beidsplaatsen." Of nog deze ver
gelijking: „Als de overheid morgen 
een omhaling voor deze sektoren 
zou organizeren, dan zou eUf van 
de 10 miljoen Belgen 45.000 fr. en 
elk van de 3,3 miljoen Belgische 
gezinnen 135.000 fr moeten neer
tellen om de huidige faktuur van 
de nationale sektoren te kunnen 
vereffenen." 

Ommekeer? 
Een ommekeer? Dat alleszins. 

Het onevenwicht is in een belang
rijke mate toegenomen... ten nade
le van Vlaanderen. Heel de politiek 
inzake de nationale sektoren is 
enkel en alleen opgezet voor het 
Waalse staal! En dat alles in naam 
van de solidariteit 

De Leuvense hoogleraar Van 
Rompuy noemde onlangs de Bel
gische solidariteitstechnieken de 
meest absurde van alle federale 
staten. De solidanteitsbijdrage van 
Vlaanderen heeft een veel grotere 
omvang dan wat gebruikelijk is in 
andere federale staten. Desaeye
re sprak in zijn interpellatie van 
een jaarlijkse overdracht van zo'n 
300 miljard. 

Maar desondanks hebben de 
twee enige fiskale initiatieven van 
de Waalse gewestraad — de wa
terbelasting en de belasting op de 
paardenrennen — tot doel finan
ciële effekten in Vlaanderen te 
veroorzaken. Als reaktie hiertegen 
diende Hugo Schiltz een wets
voorstel in, om het oppervlaktecri
terium te lichten uit de verdeel
sleutel voor de dotaties. 

Dit kan evenwel slechts een 
tussenstap zijn, op de weg naar 
een volwaardige federalisering 
van alle ekonomische en finan
ciële dossiers. Het kan niet lan
ger dat Vlaanderen opdraait voor 
60 th . van alle staatsuitgaven en 
In ruil voor deze inspanning zijn 
eigen welvaart en^ weizijn ziet 
afbrokkelen. 
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SENAAT 
I I 

CVP en P W 
„overleven 

Veertien dagen deed de senaat 
over het fiskale wetsontwerp. Tot 
grote ergernis van de volksverte
genwoordiging, die pas morgen 
kan starten met de kommissiebe
spreking ervan.' 

Aanleiding tot deze vertraging 
was in hoofdzaak het amende
ment van Bob Gijs, voorzitter van 
de CVP-fraktie. Hierdoor worden 
giften aan politieke partijen — 
zoals deze aan bepaalde erkende 

In 1981 gaven CVP en SP onge
veer 250 miljoen uit voor hun 
kiescampagne. Volgens Guido 
Van In zou Karel Van Miert nu 
reeds 70 miljoen besteed hebben 
aan 20 m2-borden. Niemand sprak 
hem tegen. 

wetenschappelijke, karitatieve of 
kulturele instellingen — fiskaal af
trekbaar. 

Arrogant 
Onfatsoenlijk, ondeugdelijk, on-

kristelijk en arrogant. Met deze 
enkele omschrijvingen hakte Gui
do Van In in op het CVP-initiatief. 
„Wat is immers de werkelijke be
stemming van de gelden voor de 
partijen? Dit kan vandaag niets 
anders zijn dan het spekken van 
de verkiezingskas. Nu reeds is 
bekend dat Karel Van Miert voor 
70 miljoen fr 20 m2-borden af
huurde. Volgens een raming van 
prof. De Wachter gaven de socia
listen en de CVP bij de verkiezin
gen van 1981 ongeveer 250 mil
joen uit voor hun campagne. Door 
de aktie „Overleven" en „SOS-
Honger" werd 150 miljoen bijeen
gebracht Is dit amendement dan 
nog fatsoenlijk?" 

Het doet, aldus nog Van In, 
denken aan het verhaal van de 

dief die van zijn advokaat de raad 
meekrijgt bij dezelfde persoon 
een nog groter bedrag te stelen. 
De advokaat schrijft daarna aan 
de bestolene dat hij een gedeelte 
van het bedrag terugkrijgt, tenmin
ste indien hij de politie niet inlicht 

Noch door de grondwet noch 
door de wet worden politieke par
tijen erkend. Nu krijgen zij plots 
wel een ruggesteun in de fiskale 
wetgeving. „Vraag eens aan de 
gewone mensen die hebben inge
leverd, wat zij denken van dit 
amendement Het institutionali-
zeert het ergernis geven, wat in de 
kristelijke leer zeer zwaar wordt 
aangerekend". 

Dat de financiering van de poli
tieke partijen dringend een rege
ling behoeft, is zonder meer duide
lijk. Dit initiatief vergroot evenwel 
de ondoorzichtigheid. Nodig is een 
konsensus over een globale, even
wichtige, eerlijke en deugdelijke 
oplossing. 

KIMER 
Politie in 
centrale greep 

De gemeentepolitie is op weg 
naar een eigen organieke wet, 
onder te brengen in de gemeente
wet. Maar onverdeeld gelukkig 
waren de VU-woordvoerders An
dre De Beul en Julien Desseyn 
niet. 

Niet omdat zij de doelstellingen 
ongenegen zijn. Wel integendeel. 
Julien Desseyn: „Het voortbe
staan van een gemeentepolitie lijkt 
ons een waarborg voor de eerbie
diging van de demokratische spel
regels. Er is niet enkel het prak
tisch voordeel van de direkte ver
bondenheid met de bevolking, 
maar ook het kontrolemiddel van 

PARLEMENIAIRE 

SlftOKKElS 
U ET wetsontwerp houdende fiskale 
• • en andere bepalingen Is rond. 
CVP en PVV slaagden erin net vol
doende volgelingen te mobilizeren om 
een ja-woord aan dit allegaartje mee te 
geven. 

%ƒOOR het overige ging alle aan-
" dacht in de senaat naar de be

grotingen van Ondenwijs. Volgens 
Nelly Maes zou Coens er niet slecht 
aan doen, eindelijk de latten gelijk te 
leggen tussen de Vlaamse en de Fran
se gemeenschap Een federalizering 
wordt nu wel erg dringend en in dat 
opzicht stemde zij in met grondwette
lijke waarborgen inzake de vrijheid van 
schoolkeuze. 

MELDEN we nog dat aan de wet 
op de arbeidsovereenkomsten 

gesleuteld werd. Maar, aldus Guido 
Van In, noodzakelijke fundamentele 
wijzigingen zoals het statuut voor het 
kaderpersoneel laten alsmaar op zich 
wachten. 

IN de kamer was het wetsontwerp 
op de gemeentepolitie de hoofd-

brok. VU-woordvoerders waren Ju
lien Desseyn en André De Beul. 
O O K werd Ingestemd met het der

de verdrag van Lomé. Johan De 
Mol noemde dit verdrag erg positief, 
vooral omwille van de verhoging van 
de financiële hulp en de ekspliciete 
vermelding van de eerbiediging van de 
mensenrechten. Twijfels had hij wel bij 
de realizatie ervan. 

BIJ de interpellaties voerde de VU-
fraktie het hoge woord. Willy 

Desaeyere pakte Eyskens aan over 
het vierde staalplan en Jaak Gabriels 
drukte meerderheid en regering nog 
maar eens met de neus op de zaak-
Happart. 
I N afwezigheid van Nols zelf werd 

de toestand van Schaarbeek be
sproken. Jef Valkeniers noemde hem 
gewoon onbekwaam om zijn gemeen
te te bestureQ»en eiste dat een rege-
ringskommissaris zou gestuurd wor
den om orde op zaken te stellen. 

de burgers, die via de keuze van 
lokale mandatarissen onrecht
streeks een oordeel kunnen vellen 
over de werking van het politie-ap-
paraat." Het verdient dus alle lof 
om door een samenvatting in één 
organieke wet de huidige versnip
pering ongedaan te maken en het 
juridisch statuut van de gemeente
lijke politie nauwkeuriger vast te 
leggen en te aktualizeren. 

Waar het wel misloopt js dat 
geknaagd wordt aan de gemeen
telijke autonomie. Gedeeltelijk wis
ten beide VU'ers dit euvel te ke
ren, maar de aanslag in zijn geheel 
konden zij niet pareren. Zo blijft 
het benoemingsrecht van de ad-
junkt-politiekommissarissen ont
nomen aan de gemeente. Eens te 
meer verstevigt de centrale over
heid z'n greep op de gemeenten. 

Ook met het administratief toe
zicht dreigt het verkeerd te gaan. 
Volgens de staatshervorming van 
1980 komt deze de gewesten toe. 
Maar een duidelijk uitsluitsel hier
over verkreeg Desseyn niet, en 
over de unitarizerende aanpak 
van Nothomb bestaat geen twijfel. 

Tot slot betreurde De Beul de 
gebrekkige reglementering van de 
koördinatie tussen de verschillen
de politiediensten en de totale 
afwezigheid van enige aandacht 
voor de preventieve opdracht van 
de gemeentepolitie. 

Alles samen voldoende rede
nen voor de VU om zich te ont
houden: „De organieke wet is er 
wel, maar ten koste van gemeen
ten en gemeenschappen en zon
der doeltreffend beleid." 

J. Desseyn: „De politiewet gaat in 
tegen gemeenten en gewesten." 

Het jaar van 
de Muziek 

Driehonderd jaar geleden, in het jaar 1685, werden 
drie muziekwonderen geboren: Johann Sebastian 
Bach, Giuseppe Domenico Scarlatti en Georg Frie-
drich Handel Zij staan voor de muziek van ons vader
land, Europa, van Leipzig en Napels tot Londen. 

Het „Jaar van de Muziek" is een initiatief van het 
Europees Parlement Vijfjaar terug was ik in Straats
burg mede-indiener van het resolutievoorstel 

VAN een plechtige of geest
driftige start viel er in 
Vlaanderen op 21 juni jl. 

weinig te bespeuren, evenmin als 
van een glorieuze zomerzonne-
wende. Een grijs, gesloten wolken
dek met zure regenneerslag. 

Jammer eigenlijk, want wij kon
den ons in de ijstijd van de Ge-
neefse onderhandelingen, tussen 
„star wars" en allerhande SS-ra-
ketten, wel, wat opwarmen aan de 
„musique consolatrice"... 

Bij de aanvang van de tachtiger 
jaren hielden de aandacht en de 
geestdrift voor de muziek vanwe
ge de Raad van Europa en het Eu
ropees Pariement nauw verband 
met de zoektocht naar een Euro
pese „identiteit". De Europese 
melk-, boter- en haringgemeen
schap kon een geestelijk en geest
rijk opkikkertje best gebruiken. 

Een mooier en beter keuze kan 
ik mij nauwelijks voorstellen: de 
muziek! Springt zij niet omhoog uit 
de diepste menselijke gronden 
met de kleuren van de volksziel? 
Is zij niet — zoals Europa zelf — 
universeel én volksgetïonden, één 
in verscheidenheid? 

In de 17de eeuw smelten als het 
ware alle stemmen en instrumen
ten samen in een nieuwe harmo
nie, in volmaakt evenwichtige kon-
strukties, hemelsheid en aardsheid 
lovend in kerken en palelzen. 

Geestelijke en wereldlijke ver
drukking werd door de geniale 
broodkomponisten {hulsdienaren 
van vorsten en bisschoppen) nog 
niet op de notenbalk geschreven. 

Maar in de 19de eeuw kwam 
daar verandering in. Vrijheids
drang en nationaal ontwaken wer
den prachtig en krachtig vertolkt 
door Chopin en Liszt door Verdi 
en Smetana, door Grieg en... Peter 
Benoit Die leerde zijn volk wat 
anders zingen dan Franse p)ensio-
naatliedjes en vernederende zoet
houdertjes, je weet wel „met de 
hoed in de hand gaat men door 
het land". De Vlaming droeg toen 
alleen maar een pet 

Maar het Vlaamse volk herleef
de in „de Schelde", in de „Rubens
cantate", in het „Beiaardlied". In 
liederen klonk zijn hart! 

De pariementsverkiezingen zijn 

Maurits Coppieters 

op komst Een muzikaal oor wordt 
dan ook gepijnigd door kakofoni-
sche klanken en menig politicus 
zingt tezelfdertijd muziek voor 
twee stemmen, meestal vals. 

De muziek mag precies nu in 
Vlaanderen niet verstommen! Zij 
is niet alleen een grote vertroos
ter, maar zij is ook en vooral een 
kracht Hoe vaak heeft wijlen Wil
lem De Meyer het niet herhaald: 
„Zingen maakt van gedachten 
krachten"! 

In dit „Jaar van de Muziek" 
kunnen de Vlaams-nationalisten 
wellicht overwegen om van hun 
kieskolleges, politieke raden en 
arrondissementele poll-verrichtin
gen zangstonden te maken, Vlaan
deren ten bate. Op het program
ma „Alle Menschen werden Brü-
der" en „Wie herbracht hier de 
rust op een teken van zijn hand?". 

Op het fxjdium van de presti
gieuze Koningin Elisabethwedstrij-
den worden de „Europese" arties
ten verdrongen door kollega's, 
vooral uit het Verre Oosten. Heb
ben zij onze Europese boodschap, 
onze erfenis, onze bijdrage beter 
begrepen? Of brengen zij meer 
respekt op? Meer wilskracht? 
Meer onthechting? Meer levens
verdieping? 

Ja, ons avondland was hoogno
dig toe aan een „Jaar van de 
Muziek". 

Dr. Maurits Coppieters 
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50 Vlaamse franken voorgesteld 

„Het belang van 
financiële 
zelfstandigheid" 

Dinsdag stelde VU-gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz de penning „50 Vlaamse Franken" voor. Dit 
FVK-initiatief noemde hij een belangrijke symbolische 
gebeurtenis voor de Vlaamse Beweging en haar 
evolutie. 

^ y O A L S u enige tijd geleden in 
^ ^ dit weekblad kon lezen nam 
^ ™ de „Federatie van Vlaamse 
Kringen"(FVK) het initiatief om 
een penning „50 Vlaamse Fran
ken" uit te geven Minister Schiltz 
benadrukte dat dit duidt op een 
belangrijke aksentverschuiving, 
een nieuwe zakelijkheid in de 
Vlaamse beweging 

Totaal 
De aanvankelijke taal- en kul-

tuurstrijd is geëvolueerd naar een 
totale emancipatie, een beweging 
die het Vlaamse volksbelang in al 
zijn aspekten moet reaiizeren Die 
dus ook maximaal het Vlaams wel
zijn en de Vlaamse welvaart na
streeft Meer en meer wordt de 
nadruk gelegd op de ekonomi-
sche en financiële aspekten Pnori-
teit geven aan de sociaal-ekono-
misce doelstellingen is terecht, op 
voorwaarde evenwel dat de wis
selwerking blijft bestaan tussen 
ekonomie en kuituur Ekonomie en 

financiën zijn met alleen het draag
vlak voor sociale, maar ook voor 
kulturele welvaart Precies ook 
daarom valt het te betreuren dat 
vooraanstaande Vlamingen de 
ekonomische en financiële dimen
sie van de Vlaamse ontvoogding 
trachten te minimaliseren of te 
versluieren 

„Waarom zouden de Vlamingen 
met mogen weten hoeveel belas
tingen ZIJ opbrengen, hoeveel zij 
sparen en hoe al dit vele geld door 
de overheid en de prive-financiele 
instellingen aangewend wordt", 
vroeg minister Schiltz zich af 
Schijnbaar mag de waarheid met 
aan het licht komen, nl dat de 
Belgische staat financieel over
eind gehouden wordt door de 
Vlamingen en dat een onevenre
dig groot deel van hun inspannin
gen wordt gebruikt om Waalse 
deficiets te dekken Méér dan in 
gelijk welke staati 

Vlaanderens financiemimster 
I adviseerde allen, die de VU-be-

zwaren tegen de overdreven soli
dariteit van Vlaanderen ten over
staan van Wallonië steeds op
nieuw van de tafel willen vegen 
met buitenlandse voorbeelden, de 
recente studie van de Leuvense 
prof van Rompuy eens aandachtig 
te lezen Uit deze publikatie blijkt 
dat door de onbegrensde solidari
teit enerzijds en door de quasi 
totale afwezigheid van financiële 
verantwoordelijkheid anderzijds 
een ongezonde vorm van kon-
sumptie-federalisme werd geïnsti
tutionaliseerd In alle federaal-ge
organiseerde staten zijn de be
voegdheden van de deelstaten 
gekoppeld aan hun financiële au
tonomie De Vlamingen mogen 
zich met laten afschrikken door de 
apokalyptische beelden die hen 
door bepaalde onheilsprofeten 
worden voorgespiegeld, indien de 
Belgische en Ekonomische Mone
taire Unie(EMU) zou ophouden te 
bestaan 

Niet laten 
afschrikken 

„Ofwel krijgt Vlaanderen binnen 
deze EMU waar het recht op 
heeft, en dan kan deze in stand 
worden gehouden Ofwel krijgen 
de Vlamingen met wat hun toe
komt en dan moet uitgekeken 
worden naar een betere oplos
sing", verklaarde Hugo Schiltz 

f-
'T 

Vlaamse Financienminister Hugo Schiltz „De ekonomische en financiële 
dimensie van de Vlaamse ontvoogding mag met versluierd worden'" 

Het initiatief van de 50 Vlaamse 
Franken heeft de belangnjke ver
dienste van op een symbolische 
maar bevattelijke wijze het belang 
van de Vlaamse financiële autono
mie in de publieke belanstelling te 
brengen Deze onderneming le
vert overigens een duidelijk bewijs 
van het groeiend inzicht van de 
Vlaamse beweging in de totaliteit 
van het „volk zijn" 

Prachtige penning 
Hugo Schiltz beseft dat een 

groot deel van de Vlamingen en 
een massa Vlaamse jongeren van
daag terecht verwachten dat poli
tici zich ten volle inzetten om ook 
voor hen een stukje Vlaamse wel
vaart te realiseren „Dit is de grote 
verantwoordelijkheid van al diege
nen die in de komende maanden 

betrokken zullen zijn bij de staats
hervorming en bij het vastleggen 
van de toekomstige beleidsmoge-
lijkheden van de volgende Vlaam
se Regering", besloot de gemeen
schapsminister Die met naliet de 
initatiefnemers van harte te felici
teren voor dit opzet 

Op deze perskonferentie, die 
eveneens werd bijgewoond door 
de kamerleden Raf Declercq en 
Daan Vervaet en voorgezeten 
door FVK-voorzitter Etienne Van 
Vaerenbergh, kon men de 5 0 
Vlaamse Franken bewonderen 
Een prachtige penning, ongetwij
feld Naar een idee van Albert Van 
Hove ontwierp de -kunstenaar 
Frans Minnaert deze munt die 
getekend werd door Jo De Blieck 
De private spaarkas BAG onder
steunt dit initiatief (pvdd) 

Geniet van het Zwin 

i**Kï ' , ,Vji&<». 

m^ 

en Win* 
^ n a u t o 1 

5K*--

Toeristische Autozoektocht 
in de Zwinstreek. 
Georganiseerd door de 
verzekeringsmaatschappij 
Mauretus 
• Talrijke prijzen • Helemaal gratis 
• Geen enkele verplichting 
• Iederéén mag meedoen 
• Om het even 

wanneer, maar vóór 
30 september 1985 

• 100 prijzen, 
Ie prijs : een VW Golf ^ 1 1 ^ 

Deelnemingsbrochures 
zijn vrijblijvend verkrijgbaar 
bij iedere sportieve 
verzekeringsmakelaar of-agent 

Mauretus 
verzekert ons ' 

"Jfr. 
Adressen m de Gouden Gids Q 
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Komende Top van Milaan: 

Hoop der 
Europese 
unionisten 

Toen de Franse president Mitterrand op de trappen 
van het Napoleonistisch kasteel van Fontainebleau 
heel fier aankondigde dat de EG-regeringsleiders 
beslist hadden nu eindelijk eens werk te maken van 
een échte Europese Gemeenschap, ja zelfs van een 
Europese Unie, klonk dat heel ongeloofwaardig maar 
des te meer hoopvol 

ALDUS was bijna een spons 
geveegd over de ellendi
ge reeks mislukkingen in 

het Europees beraad Meteen 
werd een komitee van regerings
vertegenwoordigers aangesteld 
— het zogenaamde komitee 
Spaak of Dooge — die voor de 
Top van Milaan een voorstel moet 
uitwerken voor institutionele her
vormingen, d w z . voor een nieuw 
verdrag van Rome, een nieuwe 
Europese Gemeenschap dus 
Prachtig' 

Vetorecht 
Het komitee kwam tot een voor

stel dat overigens veel gelijkenis 
vertoont met de voorstellen van 
het Europees Parlement dienaan
gaande, de zogenaamde Spinelli-
Unie Enerzijds gaat het om een 
bevoegdheidsuitbreiding van de 
Europese Gemeenschap door o a 
op een voorzichtige manier vrede 
en veiligheid in het overleg te 
betrekken Anderzijds gaat het om 
het vlot krijgen van de besluitvor

ming die om de haverklap nu door 
het beruchte vetorecht wordt 
klemgezet Het woord is in dit 
verband trouwens passend, aan
gezien de Westduitse regering 
pas verleden week in Luxemburg 
haar vetorecht heeft gebruikt om 
een beslissing ter verlaging van de 
graanpnjs te blokkeren Dat veto
recht belooft trouwens het grote 
diskussiepunt te worden in Milaan 

Dat een en ander hoognodig 
moet rechtgezet worden, is van
zelfsprekend Men behoeft hier 
met alleen te kijken naar de stunte
lig bureaukratische manier waarop 
beslissingen genomen worden in 
de Europese Gemeenschap Een 
aantal externe faktoren wijzen 
erop dat Europa dnngend nood 
heeft aan een goed funktioneren-
de instelling 

Eureka! 
In de eerste plaats is er de 

douaneunie die nationale maatre
gelen kosten de Europese Ge

meenschap zowat 300 miljard per 
jaar Bovendien zou de totstand
koming van de reële interne markt 
voor een nieuwe dynamiek zor
gen, want vergeten we met dat be-
dnjven op dat moment een markt 
voor zich hebben liggen die voor 
de helft groter is dan die van de 
Verenigde Staten 320 miljoen 
mensen in 12 lidstaten' 

Het Amenkaanse SDI-plan (ge
meenlijk Star Wars genoemd) is 
een ander voorbeeld van dnngen-
de behoefte aan Europese samen
werking Technologische vernieu
wing in funktie van burgerdoelein-
den in plaats van militaire ont
plooiing IS een typisch Europese 
opdracht Het Franse Eurekaplan 
schijnt in de Bondsrepubliek nu 
ook bij de kristen-demokraten „af
nemers" te vinden Kortom, zeker 
voor een centraal liggend land als 
Vlaanderen is de totstandkoming 
van een funktionele Europese Ge
meenschap van groot belang 

De Europese Unie is echter een 
ander paar mouwen Tot op een 
zekere hoogte is het voor volks-
nationalisten vanzelfsprekend dat 
de Europese federatie totstand 
komt Zijn volksnationalisten geen 
federalisten van het eerste uur"? In 
die mate is de Volksumeafvaardi-
ging in het Europees Parlement 
het dan ook altijd eens geweest 
en heeft ze meegewerkt aan de 
totstandkoming van een voorstel 
van federale struktuur voor Euro
pa Het IS echter op dit punt 
precies dat het schoentje wnngt 
Europees federalisme is voor de 
meeste Euro-ijveraars Europees 
unionisme Dat wil zeggen dat het 
einddoel een Europese staat is 
Punt' Hun enige zorg is aan het su
pranationale Europa zoveel moge
lijk bevoegdheden toe te schui
ven, en wat er onderaan de ladder 
van hun ivoren toren gebeurt vin
den ze van totaal ondergeschikt 
belang Het is trouwens met die in
geving dat alle voorstellen van 
Jaak Vandemeulebroucke voor 
een erkenning van de regio's wer
den weggewuifd als „tnbale neigin
gen" Een dergelijk supra-nationaal 
Europa is zonder meer gevaarlijk 
voor de toekomst van de interna
tionale samenleving! 

Ongetwijfeld zal de komende Top opnieuw met een familiefoto besloten worden Of Europa daarmee een stap 
dictiter zit waar het zijn moet is sterk te betwijfelen Al weet men nooit' (foto UPI) 

Deze week 
in Knack Magazine 

De Zaandam>zaak 
Een Nederlands bedrijf beschuldigt er het Belgische 

ministerie van Defensie van dat er bij de aankoop van een 
partij munitie onzorgvuldigheden zijn gebeurd. Het woord 
korj-uptie is zelfs gevallen. Wat is er aan de hand? Knack 

onderzoekt deze week de Zaandam-zaak. 

Knack Weekend 
Joon Paul Caultier 
ever geede smaak 

Het enfant terrible van de Parijse mo
de doet in Knack Weekend een paar 
opmerkelijke uitspraken over goede 
smaak, de Franse modebusiness, de 
kunstmatige scheiding tussen de 
mannen- en vrouwenwereld 

De Gimv loopt riake 
In tegenstelling tot wat gedacht zou 
kunnen worden, is het een over
heidsinstelling die de voorbije jaren 
in ons land het meest in spitstech
nologie heeft geïnvesteerd De Ge
westelijke Investeringsmaatschappij 
voor Vlaanderen durft dat nsico 
aan Een balans van vijf jaar wer
king 

Een boeing in Beiroet 
De Sjiitische kapers van een Ame
rikaans lijnvliegtuig plaatsen Israel 
en de Verenigde Staten vorige week 
voor een voldongen feit Er moest 
hoe dan ook met de terroristen wor
den onderhandeld Knack bericht 
over de kaping en over de rol van 
de Sjiitische moslims in Beiroet 

De dood van de dinotaorwasen 
Een van de onopgeloste problemen 
in de evolutieleer blijft de plotse
linge dood van de dinosaurussen te
gen het einde van het knjt-tijdperk. * 
Astrologen, geologen en paleonto
logen zoeken het antwoord nu in de 
ruimte 

Crand Prix in Antwerpen 

Grafiste Nicole Van Goethem kreeg op 
het Internationaal Festival van de Ani
matiefilm in Annecy de Grand Prix en 
nog een reeks andere lauwerkransen 
Plots beroemd worden is niet makke
lijk 

Taniiing, niet i e leuic? 

De nieuwste gezondheidsrage uit de 
States heet tanking Anderhalf uur 
drijven in een zoutoplossing, afgeslo
ten van licht en geluid Aanbevolen 
voor relaxatie volgens sommigen 
Maar de artsen waarschuwen 

Op z'n MacDonalds 

Een uniform 
voor Europa? 

Dat de Euro-technici dromen van een Europese 
staat naar klassiek model mag blijken uit een aantal 
voorbeelden die voor zichzelf spreken. 

Steeds meer en meer wordt duidelijk dat zij de 
Amerikaanse vervlakking op z'n MacDonalds van 
Inverness tot Syracuse op het oog hebben. 

INDERDAAD gingen sommi
gen onder hen zelfs zo ver 
een etiket te verplichten „min

stens houdbaar tot" voor whisky i 
Voor de Four Roses Kentucky 
Bourbon made in the USA in blik 
kunnen we dat begrijpen, maar dat 
in het Berlaimontgebouw zou be
slist worden dat de in eikenvaten 
genjpte Scotch blended er na ne
gen maanden zou uitmoeten, is al 
— letterlijk — een voorsmaakje 
van de unie-forme maatregelen 
die ons te wachten staan 

Dialekt? 
Daarbij wordt het Nederlands 

— net zoals het Deens, Grieks, 
Portugees, en alles wat geen 
Frans en Engels is — een dialekt 
voor achterbuurten Kortom, de 
zorg voor een samenleving vraagt 
voor ons meer dan het louter op 
papier zetten van een reeks struk-
turen 

Strukturen moeten de samenle
ving weerspiegelen, en de Europe
se samenleving is nu eenmaal — 
goddank — heel rijk in haar ver
scheidenheid Daar zal op de top 
van Milaan met over gesproken 
worden Vlaanderen komt daar 
trouwens helemaal met aan te pas 
Dat IS een grove vergissing, en het 
IS de taak van de Europese federa
listen, om dat recht te zetten 

Niettegenstaande dit grote ge
brek mogen we hopen dat in 
Milaan eindelijk de weg zal vnjge-
maakt worden voor de materiele 
basis om ten minste de ekonomi-
sche gemeenschap een duwtje te 
geven Over de sociale, politieke 
en kulturele maken we ons voor
alsnog met veel begoochelingen 
Nu al heeft de Franse minister 
Dumas gezegd dat Milaan de vol
gende top in Luxemburg moet 
voorbereiden Een kwestie van be-
zigheidsterapie"? 

h.v.h. 
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HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 

Lijst 17 

Anoniem 
Juliaan, Antwerpen 
B.G, Ronse 
Guillaume Caits, Maasmechelen 
B.R, Brussel 
Anoniem, Scherpenheuvel-Zichem 
P A Helchteren 
VU-Leffinge-SpermaKe 
Theo De Witte-Matheus. Kontich 
V.V.Th. Benngen 
Anoniem. Letóeke 
Wilfried Vanimpe, Heldergem 
VU-Groot-BeHare 
Robert Peeters, Keerbergen 
Jan Verniers, St-Niklaas 
K.H., Meise 
Luc Van Den Broeck, Mortsel 
VU-Voasem 
W.F, Brussel 
V.G, Bellegem 
Anoniem, Hasselt 
Palmer Delarue, Brasschaat 
Theo Rodiers, Lummen 
Anoniem, Lint 
Eddy Priau, St-Martens-Latem 
Albert Romans, Halle-Kempen 
VU-Grimbergen 
Jozef Albrechts, Maasmechelen 
Mertens, Beert 
Marie De Langhe, Oudenaarde 

500 fr. 
1.000 fr. 
5.000 fr. 
5.000 fr. 
2.000 fr. 
1.000 fr 
1200fr. 
2.500 fr. 

500 fr. 
500 fr 

1.000 fr. 
1.000 fr. 
2.000 fr. 
5.000 fr. 
5.000 fr. 
1.000 fr. 

600 fr. 
1.000 fr. 
3.000 fr. 
1.000 fr. 
3.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 

Pieter Pots, Moorsel 
Anoniem, Nieuwerkerken 
VUJO-Dessel 
Mathieu Vranken, Hoeilaart 
VUJO-ünt 
VU-Destelbergen 
Robert Verstraete, Oostkamp 
Karel Van Camp, Schaarbeek 
VU-Kalmthout 
V.W, Zwijndrecht 
Oscar Arijs, Erembodegem 
Jan Vandenbriele, Brugge 1 
Jeanne Vandeneynde, Brussel 
Catharina Siebens, Machelen 
Anoniem, Middelkerke 
Roel Van de Ras, Aalst 
Oud-Daensist Aalst 
VU-Meise-Wolvertem-Oppem 
Anoniem 
VU-Machelen 
Anoniem, Genk 
Jozef Valkeniers, Dilbeek 
V.MJ., Gent 
D.B.P., Merelbeke 
Alfons Schalek, St-Amandsberg 
Anoniem, Genk 
VU-Heri<-de-Stad 
Anoniem, Zele 
A. Vandorpe, Oostduinkerke 
VU-Lovendegem 
Bracke, Brussel 
ArrKjId Winckelmans, Puurs 
Anoniem, MeWert 
Anoniem, Wijnegem 
Verstraete, Brugge 

I.OOOfr. 
1.000 f r. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
2500 fr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 

500 fr. 
I.OOOfr. 

500 fr. 
I.OOOfr. 
3.000 fr. 
1.000 fr. 
I.OOOfr. 

500 f r. 
1.000 f r 
1.000 fr. 
5000 fr 
5.000 f r. 
5.000 fr. 
1.000 fr. 
I.OOOfr. 

100 fr. 
200 fr. 

1.000 fr. 
I.OOOfr. 
I.OOOfr. 
ZOOOfr. 
5.000 fr. 

lOOfr. 
I.OOOfr. 
1.000 f r. 
ZOOOfr. 

Amokl Winckelmans, Puurs 
SA., Brussel 
Bert Anaaux, Meise 
M. Hendnckx, Brussel 
Leonard Verhaegen, Nijlen . 
T.L, Mortsel 

lOOfr. 
100 fr. 
500 fr. 

lOOOfr. 
1.000 f r. 
I.OOOfr. 

2 miljoenkwart 
voorbij! 

De droom is waarheid geworden: nog voor 
de grote vakantie het 2 miljoenkwart voor 
„Winst '85" halen. In werkelijkheid werd het 
streefcijfer reeds ruim overschreden en nog 
wel tot Z139.250 fr. 

Bij deze sluiten wij de voorjaarsronde af, niet 
zonder de velen te danken die in hun portemon
nee hebben getast Hoe groot of hoe klein het 
aandeel ook was. Heel, heel hartelijk bedankt! 

En_ ook het varkentje dankt! 
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30 juni 1960. Een 
datum die in meni
ge Vlaamse familie 
zal herdacht wor
den. Wat een fees
telijke chromo uit 
het album 's Lands 
Glorie had moeten 

^ ^ ^ B i ^ l - worden werd een 
^ ^ ^ I ^ ^ A zwart gat Erger 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nog: het begin van 
^ ^ ^ ^ ^ ^ een drama. Expo '58 

• ^ ^ ^ zat nog niet in de 
m^ j steigers toen een 
^ H ^ ^ oudere broer naar 

de kolonie vertrok. 
We keken ons de ogen uit op de tro
pische uitzet De Colemanlamp, de 
groene koffers, de helmen, het broes-
sezitbad-

De Leopoldville voer broer door 
de Kruisschanssluis. Weg voor drie 
jaar. Later vertrok een andere broer, 
in de witte missie-soutane. Vlaande
ren zond zijn zonen uit, bij bosjes. En 
dan de brieven by air mail en de 
foto's met lachende zwarten rond de 
blanke in kaki-werkkledij of in wit 
gala. De buren kwamen kijken maar 
niemand zag achter die trots wat aan 
het broeien was: Oproer in Kongo. 

Op 1 juli 1960, de dag na de Dag 
der Dagen landden op Zaventem de 
eerste colon's, in shorts, hun vrou
wen met angstige ogen, dekens met 
bleke kinderen in, wenende nonnen, 
paters in tropen-soutane. 

Pole-pole 
ndiyo mevendo 

Desondanks keerden velen terug. 
Het half begonnen werk riep, de 
plantages, de kaartavond op de bar-
za, de whisky met het distriktshoofd. 
Maar helemaal O.K. werd het nooit 
meer. Als giftige pijlen schieten na
men ons door het hoofd: Ndjili, Ka-
tanga, de simba's, Stanleystad-Pau-
lis, Kongolo en later Kolwezi. Bange 
dagen waren het, wachten op het 
verlossende telegram van het Rode 
Kruis. 

Tijdens al deze jaren korrespon-
deerden wij met een jonge neger. Elk 
in zijn tweede taal. Een weliswaar 
oppervlakkige briefwisseling maar 
gevoed door de vreemde solidariteit 
die pubers aan de dag leggen: we
reldbroederschap, de gezamenlijke 
afkeer van Grieks en algebra en de 
eensgezinde aandacht voor het an
dere geslacht De leeftijd, nietwaar. 
Mij pennevriend noemde Kitambala, 
niets meer dan onze Janssens of 
Peeters, met een voornaam die wij 
hem hadden opgespeld, Louis-Grig-
non. Want met zijn doopsel hadden 
de (Vlaamse) paters hem niet alleen 
een broek en een hemd gegeven 
maar ook de voornaam van hun illus
tere ordestichter de Montfort 

Mijn korrespondent kwam uit een 
dorp langs de Lomami, de grillige arm 
van de machtige Kongo. Hij liep we
kelijks 100 km naar de school op de 
missiepost en wou later naar Lovani-
um. In zijn laatste brief had hij het 
ook over de moordende opstand van 
de Simba's. Bovenaan stond in het 
Swahili, zijn moedertaal, geschreven 
Pole-pole ndiyo mevendo. Het wou 
zoveel zeggen als: Op gemakjes aan 
is de goede gang. 

Ik heb nooit geweten of mijn verre 
bantoevriend ooit Lovanium heeft 
gehaald. • 

IK VRAA& H£T ^/er G/iAA& 
MAAR P£ TO£srA/VD DWWGT 
ME ERTOe.,. 

KAN JU tlET Al ^E /A/yZ-OSü ££^/ys> 
M/£T WAT VOO/^ ME REGÓTIS/V 'P 

/M r/EE^, JU /<u/yr 

IK wjbT li/er DAT JSJ 
zo INTEem BETiT. 

G^' 

DE ZAAf: /5 PAT jij £^ //£/• 
GELD NJ£T VOOM 

HEBT ! 
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Zaterdag 29 juni 
• BRT 1 15.45 
Vannes-Lanester, Ronde v. Frankrijk 
• BRT 1 18.05 
Een kwestie van tijd, jeugdfilm 
• BRT 1 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 20.20 
Terloops, info 
• BRT 1 21.05 
Het meisje uit Central Park, TV-filnn 
• BRT 1 22.35 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 17.41 
De sprookjesbruid, serie 
• Ned. 1 19.00 
De jongen die de voetbalpool won, 
kolder 
• Ned. 1 19.26 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned. 1 20.28 
Tussen wal en schip, serie 
• Ned. 1 21.20 
Colditz, serie 
• Ned. 1 22.10 
Achter het nieuws, info 
• Ned. 1 22.40 
Fontamara, serie 
• Ned. 1 23.45 
Studio Sport 
• Ned. 2 19.12 
De magie van David Copperfield, 
show 
• Ned. 2 20.10 
Maxi play-back show 
• Ned. 2 21.10 
Bladeren in het dagboek van een 
herdershond, sene 
• Ned 2 22.45 
William Goldman, dok. over een sce
narioschrijver 
• Ned. 2 23.35 
Harper, film 

Zondag 30 juni 
• BRT 1 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 15.30 
Schoten 1984, folklorefestival 
• BRT 1 16.00 
Lorient-Vitre, Ronde v Frankrijk 

• BRT 1 17.00 
De filozoof van Haeghem, serie 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.05 
Tom en Tina, strip 
• BRT 1 18.10 
De Tripods, SF-serie 
• BRT 1 18.55 
Onbekende wereld, dok. 
• BRT 1 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 20.35 
Diana, serie 
• BRT 1 21.25 
Danser, dok. 
• Ned. 1 19.10 
Savannen, jeugdfilm 
• Ned. 1 20.10 
Adriaan Van Dis, praatshow 
• Ned. 1 21.30 
Carl Foreman, portret 
• Ned. 1 22.20 
The men, film 
• Ned. 2 17.55 
Het verdronken dorp, film 

Jacqueline Rommerts en Eddy Brugman in de Vlaamse film „Pallieter" 
van Roland Verhavert (1975) naar een scenario van Hugo Claus. (Vrij

dag 5 juli om 20 a 15 op BRT 1) 

U Ned. 2 20.10 
Panoramiek, Info 
• Ned. 2 20.45 
Vrouwen in verzet, dok. 
• Ned. 2 21.35 
Overleven, dok. over de jungles 
• Lux. 20.00 
Marilyn, montagefilm 
• RTB 1 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 1 juli 
• BRT 1 15.45 
Vitre-Fougéres, Ronde v. Frankrijk 
• BRT 1 17.30 
Emma en opa, serie 
• BRT 1 17.40 
Liegebeest 
• BRT 1 18.05 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 1 20.10 
Reilly, meesterspion; serie 
• BRT 1 21.00 
Fresh fields, serie 
• BRT 1 21.25 
Een dag in Bogota, dok. 
• BRT 2 15.00 
Tennis te Wimbledon . 
• Ned. 1 18.15 
Oma Fladder, serie 

• Ned. 1 18.30 
Aap om mee te praten, kindermusical 
• Ned. 1 18.55 
Sportpanorama 
• Ned. 1 19.20 
Televizier magazine 
• Ned. 1 20.28 
De doornvogels, sene 
• Ned. 1 22.00 
Praatpark, praatshovi/ 
• Ned. 1 22.45 
The Everly Brothers, show 
• Ned. 1 23.10 
Avro's jazzpodium 
• Ned. 2 19.27 
Woody woodpecker, strip 
• Ned. 2 19.50 
De prinses en de taxichauffeur, 
sprookje 
• Ned. 2 21.25 
Ja, natuurlijk extra; natuurserie 
• RTB 1 21.10 
Front est, aller-retour; Russische dok. 
over Oostfront 

Dinsdag 2 juli 
• BRT 1 15.45 
Fougères-Quillebeuf, Ronde v. Frank
rijk 
• BRT 1 17.30 
Tom en Tina, strip 
• BRT 1 17.40 
Klein, klein kleutertje 

• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.05 
Candy, Candy; strip 
• BRT 1 18.50 
Frank Buck, serie 
• BRT 1 20.20 
Cosby-show, serie 
• BRT 1 20.45 
Revolutie in de Stille Oceaan, nieuwe 
serie over Z.O.-Azië 
• BRT 2 15.00 
Tennis te Wimbledon 
• Ned. 1 18.10 
Alias Smith and Jones, serie 
• Ned. 1 19.00 
Ravioli, serie 
• Ned. 1 1925 
Cijfers en letters, kwis 
• Ned. 1 2028 
Dagboek van een herdershond, serie 
• Ned. 1 21.35 
Brandpunt, info 
• Ned. 1 22.00 
Van toeten en blazen, muziek 
• Ned. 2 19.12 
Anders is ook gewoon, kinderfilm 
• Ned. 2 19.37 
Klaar helder water, dok. 
• Ned. 2 20.20 
Ronduit toernee, diskussie 
• Ned. 2 21.20 
Joy of music, show 
• Ned. 2 22.45 
De open cirkel, over huwelijk en gezin 

Woensdag 3 juli 
• BRT 1 15.45 
Neufchatel-Roubaix, Ronde v. Frank
rijk 
• BRT 1 17.30 
Gabrielle en Selena, kortfilm 
• BRT 1 18.05 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 18.15 
Midas, sene 
• BRT 1 20.15 
Met Mike in zee, praatshow 
• BRT 1 21.30 
Haendel, film 
• BRT 2 15.00 
Tennis in Wimbledon 
• Ned. 1 17.40 
De allermooiste dierenfilm-, dok. 
• Ned 1 18.30 
Sons and daughters, serie 
• Ned. 1 18.55 
Erik, of het kleine insektenboek; serie 
• Ned. 1 19.20 
Hi-de-hi, serie 
• Ned. 1 20.33 
Islands in the stream, film 
• Ned. 1 22.15 
Tros aktua. Info 
• Ned. 1 22.45 
Hotel, serie 

• Ned 2 19.12 
Van gewest tot gewest, info 
• Ned. 2 20.25 
Het wereldzangersconcours Cardiff 
• Ned. 2 21.30 
Danser, serie 

Donderdag 4 juli 
• BRT 1 15.45 
Roubaix-Reims, Ronde v. Frankrijk 
• BRT 1 17.30 
De Freggels, serie 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.10 
Tom en Tina, serie 
• BRT 1 19.15 
De gevangene van Zenda, serie 
• BRT 1 2020 
Dempsey and Makepeace, serie 
• BRT 1 21.10 
Panorama, info 
• BRT 1 22.00 
Dallas, serie 
• BRT 2 15.00 
Tennis in Wimbledon 
• Ned. 1 20.28 
Grease, film 
• Ned. 1 2220 
The best of Veronica life 
• Ned. 1 23.15 
Jim is alive, portret van popster 
• Ned. 2 19.12 
Goed raak, film 
• Ned. 2 19.37 
Kenmerk, Info 
• Ned. 2 20.00 
Tussen kunst en kitsch, info 
• Ned. 2 20.35 
De man die niet van gedichten hield, 
toneel 
• Ned. 2 21.45 
Pressure, film 

Vrijdag 5 juli 
• BRT 1 15.45 
Reims-Nancy, Ronde v. Frankrijk 
• BRT 1 17.30 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.05 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 18.10 
Star trek, SF-serie 
• BRT 1 20.15 
Pallieter, film 
• BRT 1 21.40 
Premiere-extra 
• BRT 2 15.00 
Tennis in Wimbledon 
• BRT 2 21.00 
Knokke cup 1985, liedjeswedstrijd 
• Ned. 1 1740 
De Carsons, sene 
• Ned. 1 19.25 
Hotel de witte raaf, serie 
• Ned 1 19.50 
Holland surfcup 
• Ned. 1 20.28 
Bartje, serie 
• Ned 1 21.20 
Hier en nu, info 
• Ned. 1 21.55 
Hill street blues, serie 
• Ned. 1 22.40 
Cheers, serie 
• Ned. 1 23.35 
De "Sunshine-boys", film 
• Ned. 2 19.40 
Kro's wereldcircus 
• Ned. 2 20.30 
De onbekende sport, dok. over volks
sport 
• Ned. 2 20.55 
Ted tijd, show 
• Ned. 2 21.55 
Wereldmuziekconcours Kerkrade 
• Ned. 2 22.45 
Screentest, satire 

Zaterdag 29 juni 
Harper 
Amerik. film uit 1966 met o.a. Paul 

Newman. 
Lew Harper is een hardwerkende, 

niet altijd even suksesvolle detective 
die door een rijke dame ingehuurd 
wordt om haar verdwenen echtgenoot 
op te sporen... (Ned. om 23 u. 35). 

Zondag 30 juni 
The men 
Amerik. film uit 1950 met o.a. Marion 

Brando en Teresa Wright 
Filmdebuut van Marion Brando, die 

als gehandicapte uit W.0. II terugkeert 
en probeert, net als zovele anderen, 
orde op zaken te stellen en een nieuw 
leven op te bouwen. 
(Ned. 1,om 22u.20). 

Maandag 1 juli 
De prinses en de taxichauffeur 

Amerik. film uit 1981. 
Een aantrekkelijk jong meisje neemt 

een taxi, die gereden wordt door een 
student die als taxichauffeur wat bij
verdient Zij geeft hem een verkeerd 
adres... (Ned. 2, om 19u.50). 

Dinsdag 2 juli 
El Greco 

Spaanse film uit 1965 met o.a. Mei 
Ferrer en Rosanne Schiaffino. 

De beroemde schilder El Greco die 
werkt voor Filips II, raakt veriiefd op 
Toledo én op één van de inwoonsters 
van de stad: de adellijke en ongenaak
bare Jeronima... (RTC om 20 u.) 

Woensdag 3 juli 
Islands in the stream 
Amerik. film uit 1977 naar het boek 

van Ernest Hemingway over beeldhou
wer Thomas Hudson die teruggetrok
ken leeft op een eiland en daar het be
zoek krijgt van zijn drie zoons. Een 
keerpunt in zijn leven. 
(Ned. 1, om 20u.33). 

Donderdag 4 juli 
Grease 
Amerik. muziekfilm uit 1978, met 

John Travolta en Olivia Newton-John 
Grease speelt in de jaren vijftig met 
jongens met vetkluiven en meisjes met 
opzwaaiende zomerjurkjes... 
(Ned. 1, om 20u.28). 

Vrijdag 5 juli 
Pallieter 
Vlaamse film van Roland Verhavert 

(1975) naar het boek van Felix Timmer
mans. Begin deze eeuw in Vlaanderen. 
Een jongen komt langzamerhand over 
de dood van zijn verioofde heen. Hij 
verandert zodanig en raakt onder de 
invloed van de natuur en alles wat 
daarmee samenhangt dat hij zijn vroe
gere levenswijze gaat afzweren en in 
eenheid met de natuur wil gaan leven... 
(BRT 1, om 20U.15). 
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De 2 jongste seizoenen is het Antwerps Kultureel 
Centrum deSingel uitgegroeid tot een van de voor
naamste Vlaamse podia voor hedendaagse kunsten 
en wellichjt tot het belangrijkste wat de muziek betreft. 
De geregelde huisaanwezigheid van het Filharmo
nisch Orkest van Vlaanderen zal daar wel niet vreemd 
aan zijn, maar zijn grote ontplooiing dankt deSingel 
toch voornamelijk aan de bijval van de eigen program-
matie met 5 uiterst hoogstaande muziekreeksen. 

VOOR het seizoen 85-86 
blijft het Centrum zijn re
ceptieve rol onvermin

derd vervullen, maar logischerwij
ze krijgen de eigen series nu nog 
meer aandacht dan voorheen en 
worden de muziekreeksen aange
vuld met titels als „Nieuwe Mu
ziek" (3 koncerten) plus „Nieuw 
Teater" (6 voorstellingen), „Nieu
we Dans" (6 programma's) en 
„Kinderteater" (7 of meer mati
nees). 

De muziekseries blijven uiter
aard de ruggegraat van het geheel 
vormen, met de al klassieke „Kon
certen uit de Munt" en de nieuwe 
reeksen „Piano Piano" (beroemde 
klavierduo's), „Bach" (de integrale 
klavecimbel-concerti met solisten-
ensemble o.l.v. Jos van Immerseel) 
en „Lieder" (tot nog toe zelden of 
nooit in Vlaanderen gehoord). De 

teater- en dansreeksen krijgen 
respektievelijk een Italiaans en 
Amerikaans aksent mee, wat naar 
het schijnt een internationale ge-
plogenheid is. 

Op heel deze uitvoerige pro-
grammatie in detail ingaan kan niet. 
Men kan per reeks abonneren, 
maar er zullen ook losse kaarten 
per koncert of voorstelling ver
krijgbaar gesteld worden. Voor de 
volledige programmatie, met titels 
van de uitgevoerde werken, na
men van de solisten, abonne
mentsprijzen, data, enz. kunt u de 
programma-brochure aanvragen 
bij deSingel, Desguinlei 25, 2018 
Antwerpen (tel. 03-237.61.58). 
Voor de reeksen „Koncerten uit 
de Munt" en „Piano Piano" vliegen 
de abonnementen nu reeds de 
deSingel deuren uit 

^/\/èien 

Voor de 11de keer komen poëten naar de 17de-
eeuwse Driekoningenschuur te Beauvoorde ter gele
genheid van het jaarlijkse Poëziefestival. 

Beauvoorde is met zijn 150 geklasseerde lindebo
men rond de aloude kerk van Wulveringem-Beauvoor-
de en met zijn kasteelpark het meest groene dorp van 
Veurne-Ambacht 

HET festival begint met de 
voordrachtkunstenares 
Tine Ruysschaert op 

maandag 15 juni. Zij laat de Franse 
dichter Jacques Prévert zelf leven 
en spreken. Het zijn zijn veront
waardiging hand in hand met dich
terlijke melancholie, die je te horen 
krijgt. Prévert hield van de men
sen, vandaar zijn woede over on
recht en wreedheid en ook de 
poëtische liefde die hij hun toe
droeg. 

De tweede avond, op woens
dag 17 juli, komt Anton Van Wilde
rode voor het voetlicht met „Vergi-
lius Maro, dichter en vader van 
Europa". Wie beter dan van Wilde
rode kan er over deze 2000 jaar 
oude poëzie spreken? Hij die zo 
van Vergilius' werk houdt, en het 
ook zo getrouw heeft hertaalt. 

Derde avond, vrijdag 19 juli, laat 
ons de jarige Bert Peleman horen 
over eigen dichtwerk. Dit wordt 

een getuigenis: 70 jaar wel en 
wee, meegeleefd met volk en land! 

Vierde avond, maandag 22 juli, 
spreekt kunstcriticus Jan D'Haese 
over „Richard Minne en de dich
ters van 't Fonteintje". 

Vijfde en laatste avond, woens
dag 24 juli, heeft als titel meege
kregen „Humor uit de Westhoek". 
Gerard Debrabandere zal met de 
getekende en geschilderde spreu
ken van Djoos Utendoale, alias 
wijlen pater Declercq, de volkse 
humor in de Westhoektaai leren 
smaken. 

Elke avond begint om 20 u. in de 
Driekoningenschuur. De toegang 
is telkens 100 fr., voor Tine Ruys
schaert 150 fr. Kaarten vooraf en 
inlichtingen op de Dienst Toerisme 
te Veurne, Grote Markt 1, tel. 058-
31.21.54. Genummerde kombina-
tiekaarten (voor de 5 avonden) 
zijn te verkrijgen tegen de vermin
derde prijs van 450 fr. 

De aarde bestaat voor nagenoeg 70 % uit water, 
vooral zee. Matematisch logisch dat de meeste van 
ons er dus nu of straks wel naartoe trekken. En, wat 
leeft er in die zge? Juist, vis. En hoe leeft die daar? La
ten we Shakespeare het antwoord in de mond van Pe
ricles leggen: „Net zoals de mensen op het land, de 
groten eten de kleintjes". 

DUS wij eten vis, al eeuwen 
en in alle formaten. Vol
gens de oudste geschrif

ten die we kennen, zwommen er in 
de Tigris en Eufraat zo'n 50-tal 
vissoorten die de mens tot voed
sel dienden, en op de straathoe
ken van de oude stad Ur stonden 
kramen met gebakken vis, een 
verschijnsel dat ook ons onder 
vele vormen vertrouwd is. 

In heel de oudheid heeft de vis 
een onvervangbare rol gespeeld. 
Als basisvoedsel bij de Egyptena-
ren (uit de Nijl dan), meer als 
delikatesse bij de Grieken, waar
voor de aan Hecate opgedragen 
„mul" heilig was en de als recht
streekse dochter van Jupiter 
stammende „aal" zelfs goddelijk. 

De Romeinen lieten de vis van 
her en der aanvoeren, zelfs levend 

gehouden rechtstreeks uit de zee. 
Zo werd in de haven van Ostia 
aangevoerde vis door snelle sla
ven naar Rome gelopen, waar hij 
in vivaria en piscinea een nieuw — 
zij het erg tijdelijk — leven gegund 
werd. Bekend is de satyrische 
anekdote waarin Domitianus de 
senaat bij elkaar roept om daaraan 
de historische vraag te stellen: 
„Senatores, quae salsa necesse 
est?". De keizer wilde toen weten 
welke saus het beste bij zijn tarbot 
paste. 

De Romeinen waren trouwens 
de schuldigen aan de eerste mi
lieuramp in onze betekenis van het 
woord. Zowat 200 v.K. begon Ser-
gius Orata in het meer van Oekri-
nus een oesterkwekerij en werd 
daar erg rijk van. Maar amper 
anderhalve eeuw later was het 
afgelopen met die kuituur. Toen 
kwam generaal Marcus Vespia-
nus Agrippa op de onzalige ge
dachte om, teneinde zijn vloot een 
snellere doorgang te kunnen ver
zekeren, een kanaal te graven dat 
het meer verbond met het meer 
van Averno, dat erg zwavelhou-
dend was. Niet één oester over
leefde deze daad van krijgman-
schap. Er waren toen nog geen ra
ketten. 

PAGURUS 

Byal stracks aen den Yserboort 
heer Eyskens comt ghecroopen, 
bodene dan dat dees crabbensoort 
alleen maer schuyns can loopen. 

^eeSfekn.^^ 
Onbegrijpelijk. Geen enkele WIJ-

Meespeler vond de korrekte oplos
sing van onze 85ste opgave. Noch
tans zochten wij een bekende en 
nogal gekontesteerde figuur uit de 
Vlaamse Beweging, nl. Frans van 
Cauwe/aerf (1880-1961). 

Bijgevolg is er ook geen winnaar 
en houden wij ons boekenpakket 
binnen. Hopelijk kunnen we volgende 
week wel iemand een geschenk op
sturen. Misschien bent U dit wel. Als 
U de oplossing van volgende vraag 
kent, stuur het dan naar WIJ, „Mee
spelen (87)", BarrJkadenplein 12, 1000 
Brussel. Vóór maandag 8 juli welis
waar. 

DEZE week zoeken wij een 
belangrijk Frans schrij
ver die vooral leefde in 

de tweede helft van de vorige 

eeuw. Hij was van oordeel dat de 
romanschrijver eenzelfde weten
schappelijke metode moest toe
passen als de laboratoriumonder
zoeker. Zijn kracht lag vooral in 
de schildering van de zielige mas
samens en in de psychologische 
ontleding van zijn figuren. 

Wie heeft onderstaand stuk 
(uiteraard in het Frans) geschre
ven en geef zijn geboorte- en 
sterfdatum? 

„Ik heb de noodlottige ontaar
ding van een arbeidersgezin in de 
verpeste omgeving van onze 
voorsteden willen schilderen. Na 
de dronkenschap en de ledig-
gang volgen de verslapping van 
de familiebanden, de vuiligheden 
varf de gemengde samenleving. 

het steeds meer vergeten van de 
eerlijke gevoelens en tenslotte de 
schande en de dood... 

Men heeft zich kaad gemaakt 
tegen de woorden. Mijn misdaad 
bestaat erin de letterkundige 
nieuwsgierigheid gehad te heb
ben de volkstaal op te rapen en in 
omgewerkte vorm te gebruiken. 
Ach, de vorm, daar ligt de grote 
misdaad! Er bestaan nochtans 
woordenboeken van deze taal; 
geletterden bestuderen ze, genie
ten haar frisheid, de onvoorziene 
wendingen en de kracht van haar 
beeldspraak. Zij is een festijn 
voor de hartstochtelijke spraak
kunstenaars... Ten andere, ik ver
dedig mij niet. Mijn werk zal mij 
verdedigen. Het is een werk vol 
waarheid; het is de eerste roman 
over het volk die niet liegt en die 
de geur van het volk in zich 
draagt En men mag niet besluiten 
dat heel het volk slecht is, want 
mijn personages zijn niet slecht: 
zij zijn slechts onwetend en ver
dorven door de omgeving van 
het ruwe werk en de ellende 
waarin zij leven...". 

27 JUNI 198S 
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Achter de schermen van 'n kustgemeente 

Middelkerke 
binnenstebuiten 

De „grote" vakantie staat opnieuw voor de deur De 
schoolboeken worden in de hoek gegooid, de stof hoe
zen worden over de typmachines geschoven, burelen 
sluiten de deuren, de bouwwerven liggen er verlaten 
bij. Duizenden en duizenden Vlamingen duwen volge
propte koffers in de wagen en schuiven bumper aan 
bumper naar hun vakantie-oord. De ene zoekt het al 
wat verder dan de andere, maar in eigen land kan het 
ook best gezellig zijn. De Vlaamse kust is één van die 
toeristische trekpleisters. En terecht! 

É
ÉNMAAL ter bestemming 

wordt nog één zaak be-
langnjk „niets doen". Luie

ren met een pilsje in de ene en ont
spannende iektuur in de andere 
hand of zomaar zonnen of wat 
rondslenteren Bij het einde van de 
vakantie is men dan voldoende 
ontladen en kan men er opnieuw 
een jaartje tegen... 

ring van al de stedelijke pracht en 
praal van de rijke badgasten. 

Ommekeer 

^ 

f 
akantie-kater 

Velen blijven bij het afscheid 
met een leeg gevoel zitten. De 
schaarse vnje tijd werd nutteloos 
verbruikt. De beruchte „toeristen
kater". Nochtans is de vakantie 
een ideale gelegenheid om nieuwe 
mensen te leren kennen, andere 
stad of streek te verkennen, frisse 
ideeën op te doen... Kortom- het 
meest geschikte ogenblik om 
„iets" bij te leren dat aanspreekt. 

De nieuwe wereld waarin je als 
vakantieganger terecht komt is 
méér dan boeiend Deze tijdelijke 
verblijfplaats met haar kenmerken 
en probleemsituaties is niet alleen 
leerrijk, maar draagt ook bij tot een 
beter begrip van de eigen situatie 
en hetgeen dagelijks rondom ons 
gebeurt Al eens nagedacht welke 
de specifieke mogelijkheden en 
probleemgebieden zijn van een 
toenstische kustgemeente? Dat 
de jaarlijkse vakantie-overromfje-
ling zijn sporen drukt op de ge
meente en haar inwoners is maar 
al te duidelijk. Maar hoe laat die in
vloed zich konkreet merken' Wel
ke biezondere inspanningen moet 
een gemeente zich getroosten? 
Nemen we even een konkreet 
geval onder de loufje: Middelker
ke. 100 jaar geleden niet meer dan 
een kerk met was huisjes errond 
De schaarse inwoners leefden er 
van de vissenj en landbouw. De 
duinengordel beschermde hen te
gen de oprukkende zee Centraal 
gelegen tussen de twee havenste
den Nieuwpoort en Oostende 
bleek het een ideale plaats voor 
het ontluikend kusttoensme 

Onder impuls van Leopold I 
verschenen de eerste villa's op de 
zeedijk Middelkerke-Bad was ge
boren. Voor het dorp was het met 
meer dan een jaarlijkse bewonde-

De demokratizering van het 
toerisme bracht een ommekeer 
teweeg in het dorpsleven Voor
taan werd het toerisme de levens
bron voor het merendeel der in
woners Wegen werden aange
legd, de kusttram verzekerde de 
toenstenaanvoer, hotels en spijs-
huizen schoten als paddestoelen 
uit de grond, de kuststrook werd 
verkaveld, prachtige villa's en de 
eerste flatgebouwen verrezen aan 
de horizon: Middelkerke kwam in 
dienst van het toensme Alles 

werd in het werk gesteld om het 
de vakantiegangers naar hun zin 
te maken. Het toensme bepaalde 
het aanschijn van de gemeente. 

1985- Middelkerke is uitge
groeid tot de grootste kustge
meente wat oppervlakte betreft 
(na Brugge) Ze omvat negen 
dorpskernen. Dne ervan, Westen-

de, Lombardsijde en Middelkerke 
zijn slechts leefbaar dank zij het 
toensme. De overige zijn uitge
strekte landbouwgebieden. Op 
een strook van nauwelijks 100 
meter breed ontsieren duizenden 
flatgebouwen de kustlijn. Tijdens 
de zomermaanden herbergen ze 
meer dan 150.000 vakantiegan
gers. Tijdens de winter staan ze 
leeg, op enkele schaarse uitzonde
ringen na 

n Achter j p 
de schermen 

Dat de toenstenstroom een on
tegensprekelijke invloed uitoefent 
op het plaatselijk sociaal, ekono-
misch en kultureel leven hoeft niet 
gezegd Het Vormingscentrum Lo-
dewijk Dosfel heeft er een nieuw 

De Middel-
kerkse Hore
ca biedt de 

K * vakantiegan-
n e r een eigen bier aan, het kreeg de 

naam .Seute" mee. Een „seule" 
wordt ter plekke in een emmeK-tje) 
— door een plaatselijke pottenbak
ker ontworpen — geschonken en 

Bedronken. Oe keuze van de naam 
fVestvlaams voor emmer) zou wat 

te maken hebben met de uitdruk
king „dat het geen seule is", een 
kleintje, dat er nog effe bijkan. Het 
proeven waard! 

projekt rond uitgewerkt, dat als 
„samenlevingsvakantie" onder de 
doopvont werd gehouden. De 
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De roep van de zee en soms van de strandwachter... 

Kandidaat... 
Dit is te titel van een nieuwe rubriek 

die wij op 11 juli hopen te starten. Een 
pittig stukje achtergrond-informatie bij 
de VU-lijstaanvoerders voor de komen
de verkiezingen. 

STILAAN raken de namen van de „kopmannen" 
(en -vrouwen) van de Volksunie-lijsten be
kend. In de meeste arrondissementen is deze 

soms moeilijke karwei al achter de rug. 
Uiteraard zullen wij, als blad van en voor de partij, 

ruime aandacht besteden aan de kiesstnjd en hierbij 
zal onze aandacht vooral uitgaan naar de opstelling 
van de VU Na de partijraad van oktober krijgt U 
trouwens een volledig overzicht van onze kandidaten
lijsten in de 18 arrondissementen. 

Anders dan gewoon 
Willens nillens zijn de meeste ogen vooral gericht 

op de lijsttrekkers. Velen onder hen zijn voor de WIJ-
lezers bekende gezichten Maar meestal kennen wij 
deze mannen en vrouwen slechts als politici. Met de* 
rubriek „Kandidaat" zullen wij pogen een ander licht op 
deze vaak boeiende persoonlijkheden te werpen. Aan 
hen die reeds aangeduid werden om een Kamer- of 
Senaatslijst aan te voeren stuurden wij onlangs een 
briefje met het verzoek op een aantal ongewone vra

gen te antwoorden. De anderen, die binnenkort de 
eerste plaats toegewezen krijgen, ontvangen ook 
onze vragenlijst. Tevens verzoeken wij deze kandida
ten een niet-klassieke foto door te sturen. 

Wij legden er bij onze top-kandidaten de nadruk op 
bondig en pittig te zijn. Aan ons om te oordelen of zij 
zich van deze taak spitsvondig kwijten. 

Vragen 
De vier vragen die wij aan de lijstaanvoerders 

voorlegden zijn de volgende: 
1. Veronderstel dat er een teletijdsmachine bestaat 

waarover U kunt beschikken. Naar welke tijd zou U 
zich dan laten terugflitsen en in de huid van welk 
personage? 

2. U bent chef-kok van een Brussels restaurant in 
de buurt van het parlement. Welke politici zou U graag 
eens in uw eethuis ontvangen en welke maaltijd zou U 
hen voorschotelen? 

3. Een buitenlandse televisiezender biedt U drie mi
nuten zendtijd aan Wat zou U de buitenlandse kijkers 
vertellen over Vlaanderen? 

4. Kies uit één van onderstaande vragen 
a) Welk IS uw lievelingsdier"? Waarom? 
b) Wat IS uw lievelingsplant? Waarom"? 
c) Van welke muziek houdt U het meest? 
Waarom"? 

Uitkijken welke politicus de spits afbijt... 

naam wijst meteen de inhoud aan: 
tijdens de vakantie aandacht voor 
de plaatselijke samenleving. 

Het projekt wil uiteraard de va
kantiepret niet bederven door 
zware kost voor te schotelen. Wel 
licht verteerbare brokken, overgo
ten met een vormend sausje. 
Groepsgesprekken, diskussie-
technieken, begeleide bezoeken, 
verkennende wandelingen, terras-
gesprekken. De familiebadplaats 
Middelkerke werd uitgekozen als 
pilootgemeente. 

Deze formule wordt tijdens het 
zomerseizoen '85 viermaal ge
pland, telkens van 9u. 30 tot 
12u. 30. Tijdens de maand juli: 
maandag 8, woensdag 10 en vrij
dag 12 juli ook op maandag 22, 
woensdag 24 en vrijdag 26 juli. 

Tijdens de maand augustus-
maandag 5, woensdag 7 en vrijdag 
9 augustus, ook maandag 19, 
woensdag 21 en vrijdag 23 augus
tus. 

Er wordt telkens om 9 u 30 
verzameld aan de lokalen van De 
Pangel, Onderwijsstraat 1 te Mid
delkerke. De drie dagdelen samen 
kosten 600 fr. 

Info. Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000 
Gent, tel. 091-25.75.27 of elke 
voormiddag bij De Pangel, Onder
wijsstraat 1 te 8430 Middelkerke. 
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Hinault naast Merckx en Anquetil? 

Tour '85 „kan" spannend 
worden 

15 

Vrijdag beginnen ze er dus weer aan: in 23 dagen 
van Plumelec in Bretagne naar Parijs. De renners rij
den eigenlijk een omgekeerde Ronde van Frankrijk. 
Van Bretagne via de Atlantische kust naar het 
Noorden dan naar de Elzas en vervolgens de Alpen, 
het Centraal Massief en de Pyreneeën. Geen biezon-
der zware Tour overigens. Levithan en Goddet wilden 
het Fignon wellicht niet te gemakkelijk maken toen ze 
het parkoers uitstippelden... 

MAAR de grote favoriet is 
er dus niet bij. Op zijn 
beurt door tendinitis ge

veld. De kwaal die groten en klei
nen treft en die door haar veelvul
dig voorkomen onvermijdelijk be
denkingen oproept 

Tussen droom 
en daad... 

Door Fignons afwezigheid 
wordt het wellicht een open en 
misschien zelfs een erg spannen
de Tour. Favoriet is opnieuw Ber
nard Hinault. De onwrikbare Bre
toen krijgt eigenlijk onverhoopt 
een historische kans. Hij kan net 
als Jacques Anquetil en Eddy 
Merckx vijfvoudig Tourwinnaar 
worden. Een droom die voor elf 
maanden niet realizeerbaar 
scheen. Maar tussen droom en 
daad gaapt ook deze keer nog 
een grote afstand. Bernard mag 
dan wel de Giro gewonnen heb
ben die nog eens op maat was ge
sneden voor Francesco Moser, in 
zijn ongenaakbaarheid gelooft 
voorlopig niemand. 

Hinault was in Italië de beste 
zonder dat hij daarvoor echt 
moest strijd leveren. Het werd een 
vlakke Giro zonder onruststokers 

In la grande boude zal Hinault 
op fellere weerstanden stuiten. 
Zelfs in de eigen ploeg waar ene 
Greg LeMond toch niet blijvend 
kan instemmen met een tweede-
rangsrol? De Amerikaan werd 
destijds door Hinault ingehuurd 
om Fignon het leven zuur te ma
ken. Misschien wordt diezelfde 
LeMond nu zijn felste rivaal. Mis
schien, want er zijn verschillende 
goede ronderenners die in hun 
kansen geloven. De Tour is im
mers niet onwaarschijnlijk zwaar. 
Er zijn hooguit een vijftal echt 
zware bergritten en ongetwijfeld 
zullen een aantal sterke renners 
met begrensde klimmerskapacitei-
ten hun kansen proberen te grij
pen. We denken aan een Sean 
Kelly die zijn mislukt voorseizoen 
moet proberen uit te gommen en 
die door zijn gedwongen rustkuur 
tijdens de Giro (ook tendinitlsD 
mogelijk nieuwe reserves heeft 
opgeslagen. Ook de Schot Robert 
Millar zal goed beschermd aan de 
ronde beginnen. In Spanje greep 
hij net naast de eindzege. De 
Spanjaarden zullen zelf ook wei 

een paar raspaardjes naar voor 
schuiven. Vederlichte coureurs 
die de wedstnjd kunnen oriënte
ren. België en Nederland voeren 
vermoedelijk geen nieuwe Tour
winnaar aan. Van Impe zal nog een 
laatste keer „zijn" cols proberen te 
bedwingen maar in de eindrang
schikking zal men toch al in de 
dubbele cijfers zitten vooraleer 
men hem tegenkomt. Cnquielion 
blijft een vraagteken. De wereld
kampioen bezit wellicht meer in
houd dan hij zelf vermoedt of wil 
geloven, maar hij heeft In de voor
bije maanden zoveel gereden dat 
enige terughoudendheid ons niet 
misplaatst schijnt. In het nationaal 
kampioenschap bleek dat dat 
Claudy in de beslissende meters 
kracht en dash te kort kwam. Het 
kon ons niet verbazen. Bovendien 
is de Waal geen roekeloze avontu
rier. Hij schuwt risico's en wie niet 
waagt niet wint Ons zou het niet 
verwonderen indien Claudy de la
tere Tourwinnaar op een kritiek 
moment een handje toesteekt.. 
Cnquielion kiest nu eenmaal graag 
eieren voor zijn geld. 

Post-ploeg? 
Nederland, dat schijnt ons ook 

vast te staan, is er niet beter aan 
toe. De vette jaren liggen achter 
de rug. De opvolgers van Raes en 
Zoetemelk zijn nog niet gevonden. 
Al zal ploegleider Post ongetwij
feld voldoende publiciteit oogsten 
om zijn broodheren tevreden te 
stellen. Won hij met Phil Anderson, 
wellicht de sterkste coureur van 
het seizoen, al niet de Ronde van 
Zwitserland en de Dauphiné? En 
zal Ene Vanderaerden niet op de 
groene trui jagen? Het kan dus 
best aantrekkelijk worden. Veel 
zal afhangen van de ploeg-Hinauit 
Zal ZIJ de wedstrijd gesloten willen 
en kunnen houden? Hoe zal de 
gehavende ploeg van Cyrille Gul-
mard reageren? Voor het eerst In 
jaren kan de gekroonde ploeglei
der geen kandidaat-Tourwinnaar 
naar voor schuiven. Maar dit wil 
nog niet zeggen dat de Bretoen 
zich goedschiks bij het meester
schap van anderen (en inzonder 
zijn vroegere pupillen) zal willen 
neerleggen. Guimard weet wel
licht beter dan wie ook hoe Hinault 
af te matten, hoe zijn zelfvertrou
wen te ondermijnen. Geschenken 
zal hij zeker niet uitdelen. 

Paul Haghedooren triomfantelijk voor de ontgoochelde Cnquielion... 

Een duidelijke vingerwijzing 

Uefa straft 
Belgische 
Voetbalbond 

Omtrent het Heizeldrama zien we het einde nog 
niet Eind vorige week sloeg de Uefa, die zichzelf ook 
al niet gemakkelijk voelt hard toe. Liverpool werd 
sportief nagenoeg met de grond gelijk gemaakt 

DRIE extra jaren schorsing in 
de Europese kompetities 
zal de legendarische klub 

van Anfleld Road maar moeilijk 
overleven. De kans dat de Reds 
van Bob Paisley en Joe Fagan na 
vijf jaar opgelegd isolement voet-
balkundlg nog wat zullen voorstel
len, wordt biezonder klem geacht 
Hoe zal de vereniging haar betere 
spelers kunnen behouden? Waar 
zal zij zonder Europ)ese Inkomsten 
de nodige fondsen vinden om de 
kwalitatief sterke en kwantitatief 
brede spelersgroep te blijven fi

nancieren? Liverpool slaakt nood
kreten. De klub voelt zich In zijn 
tjestaan bedreigd en wij kunnen 
daar begnp voor opbrengen. Het 
is biezonder tragisch dat tijdens 
en na velen moeten boeten voor 
het absurde geweld van weinigen. 

Met spanning 
Ook Juventus kwam niet zon

der kleerscheuren weg. Twee Eu
ropese matchen met gesloten 
deuren. Een veriles van tientallen 
mlijbenen en mogelijk wrok van

wege de supporters die zichzelf 
enkel als slachtoffers wensen te 
zien. 

Maar wat voor ons niet onbe-
langnjk is: de Uefa sanctioneerde 
ook de Belgische Voetbalbond. 
Als organizator in gebreke gesteld 
en daarom ten jaar geen Europe
se finale meer in België. Gezien de 
recente gebeurtenissen treurt nie
mand daarom, maar het is wel de 
eerste keer in dertig jaar Europa
cupvoetbal dat de Uefa een soort
gelijke straf uitspreekt Het ge
spartel van bondsvoorzitter Wou
ters wordt er nog komischer door. 
Indien men de man ongestoord 
laat doorgaan, verkondigt (want 
gewoon praten kan hij nieO hij nog 
dat „zijn" bond het voornaamste 
slachtoffer van heel het drama is. 
Gelukkig vangt hij almaar meer 
tegenwind en sommige weekbla
den eisen zelfs op hun cover zijn 
ontslag. Daar doen we voorlopig 
niet aan mee. Fatsoen schijnt ai de 
betrokkenen immers vreemd. Van 
de minister van Binnenlandse Za
ken tot de hoogste njkswachtoffi-
cier: allen slaan ze een pijnlijk en 
belabberd figuur wanneer ze voor 
de parlementaire onderzoekskom-
missie zitten. Heeft premier Mar
tens niet gezegd dat „niemand" 
ontslag moet nemen voor het on
derzoek beëindigd is? Zal hij ook 
de moed en het fatsoen opbren
gen om het lijstje voor te lezen van 
wie wel moet gaan nadat het 
onderzoek is afgesk)ten? We 
wachten af in spanning. 
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Leerrijk, hoogstaand en... gevaarlijk! 

40 jaar geleden: 
Rommelpot 

Op 26 december 1945 verscheen het eerste nummer van het „satirisch" 
weekblad Rommelpot In volle repressie-periode. Op een handig formaat: gemak
kelijk binnen te smokkelen in de kampen. De oplage, die tot 10.000 zou gaan, stond 
wel voor een vijf- a zesvoud aan lezers. Het eksemplaar dat men in kamp of cel in 
handen kreeg, was vaak in letterlijke zin „stukgelezen". Wat maakte het blad zo 
interessant — en zo gevaarlijk — dat de staatsveiligheid een onderzoek instelde, 
de „patriotten" een bom legden voor het redaktiekantoor in de Van Lierstraat te 
Antwerpen, en een proces tegen het blad ingespannen werd? 

R OMMELPOT, naam die een 
vondst was van Arthur de 
Bruyne, een der zes a 

zeven stichters en eerste mede
werkers, was aanvankelijk een 
nog schuchter hekelblad dat voor
al de Belgische repressie en zijn 
uitvoerders op de korrel nam, 
evenals het verzet. Mettertijd, 
toen ook oplage en sukses in 
stijgende lijn gingen, werd de sati
re spot, en het verweer aanval. 

Kwade tijd 
Arthur de Bruyne heeft in deel 4 

van „De Kwade Jaren" uitvoerig 
en met talrijke anekdotes ontstaan 
en groei en tenslotte verdwijnen 
van het blad beschreven. Maar 
niets is zo sprekend dan de lek-
tuur van het blad zelf, al laat de 
Bruyne ons in zijn boek achter de 
schermen kijken, en noemt naam 
en toenaam van diegenen die toen 
voor ons zovele — omwille van de 
omstandigheden — onbekenden 
waren: Daniël Merlevede, Edgar 
Boonen, Remi Piryns, Louis Ry-
ckeboer (Lods van „De Stan
daard") naast de Bruyne zelf en 
Martha Dolfyn. Verdere medewer
kers: Valere Depauw, Ernest 
Claes, Leon Elaut, Albe, tekenaar 
Herman Denkens. Minder regel
matig of toevallig werkten ook 
mee: prof Van Roosbroek, Rik 
Borginon, F.J. Willems, Luc van de 
Weghe (E. Troch van De Stan
daard). Een redaktionele bezetting 
dus die heel wat weekbladen en 
tijdschriften Rommelpot konden 
benijden. 

Om die periode uit de geschie
denis van het Vlaams-nationalisme 
aan mensen, die het niét meege
maakt hebben voor te stellen, is de 

lektuur van „RommelpKjt" een niet 
te versmaden bron. Daarom is de 
uitgave van een bloemlezing uit dit 
weekblad ook te begroeten. Er is 
vooreerst de beschrijving van kol-
laboratie en repressie. Rommelpot 
publiceerde trouwens een reeks 
„Uit het Zwartboek der Zwarten" 
waarin, vaak met naam en toe
naam, de misdaden en de onmen-
selijkheden van de repressie en 
van een na-oorlogs „verzet" be
schreven en aan de kaak gesteld 
werden. Wat de juridische kant 
van de zaak betreft, was o.m. de 
publikatie van een uitvoerig ex
cerpt (3 pagina's) uit de studie 
„Juridische aspekten der Repres
sie en Epuratie in België" een 
belangrijke bijdrage tot de ver
spreiding van de argumentatie te
gen de wettelijkheid der Londense 
regering en haar besluitwetgeving. 

Hoogstaand 
Een derde niet te miskennen 

bijdrage tot het herleven van 
Vlaamse beweging en Vlaams-na
tionalisme was het bestendig 
(eerst voorzichtig, daarna open
lijk) ijveren voor een eigen 
Vlaams-nationale partij. Maar bui
ten deze politiek-belangrijke bij
drage tot deze herleving was er 
ook nog de literaire waarde van de 
teksten. De hekeldichten van Piet 
Punt, de korte verhalen van dezelf
de Albe, van Ernest Claes en van 
Valere De Pauw gaven het blad 
ook een niveau dat het verhief 
boven het soms te gemakkelijke 
van de aktualiteits-satire. Een der 
beroemdste gedichten die het 
blad publiceerde was het Borms-
gedicht van Willem Elschot, op 

9 april 1949: „naamloos, van een 
der beste romanschrijvers uit 
Vlaanderen". De linkse „vrienden" 
van Elschot hebben het de man la
ter heel kwalijk genomen, maar hij 
trok het zich niet aan. Hij schreef 
nadien nog zeer waarderend 
over... Verschaeve. 

Het blad is verdwenen: niet ten
gevolge van té weinig belangstel
ling van de lezers, maar tengevol
ge van... té grote belangstelling 
van „hogerhand": verbod tot ver
spreiding enz. 

Op 29 december 1949 ver
scheen het laatste nummer. Het 
blad had zijn opdracht vervuld. En 
het heeft er waarschijnlijk niet 
weinig toe bijgedragen om de eer
ste Vlaams-nationale partij, de 
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iVMELPOT 

DAAR WERD GEHOUDEN EEN BANKET-

Vlaamse Concentratie, haar meer 
dan 100.000 stemmen te bezor
gen. In een periode waarin velen 
nog ofwel te jong waren, ofwel „in 
de matenële onmogelijkheid ver
keerden" om te stemmen. 

Wie enig inzicht wil krijgen in dié 
periode van onze strijdgeschiede-

nis, neme Rommelpot-bloemlezing 
ter hand. Het leerrijke ervaring! 

Jos VInks 

„Rommelpot" bloemlezing - Sa
menstelling Arthur de Bruyne en Jo
ris Lombaerts, 144 biz. Uitg. De Roer
domp te Brecht. 

Zomerfestivals '85 

Torhout-Werchter 
zet in 

Voor sommigen is het deze dagen inpakken en 
wegwezen naar een vakantie die een halfjaar geleden 
in een winterdroom is vastgelegd. Maar inlevering en 
andere vormen van belasting hebben ervoor gezorgd 
dat steeds meer mensen hun vakantie thuis namen. 
Daardoor liggen de steeds talrijker feesten en festi
vals tijdens de zomermaanden erg in trek. 

N A enkele -n. al dan niet — 
uitgeregende traditionele 
lentefestivals zoals 

Breekend te Bree en Harens Folk-
festival wordt het menens. Het 
dubbelfestival van Torhout-
Werchter (6 en 7 juli a.s.) is in een 
klein decennium een uniek gebeu
ren op het Europees kontinent 
geworden. Spilfiguren zijn Herman 
Schueremans en vrouw Yo van 
Saet, terwijl voor beide plaatsen 
verantwoordelijken voor alle dien
sten (met elk een tweehonderd 
medewerkers) voor het goede 
verloop zorgen. Deze negende 
uitgave lijkt ons inzake program
malle beter dan vorig jaar. In Tor
hout en Werchter kan je voor 800 
frank van 11 tot 24 uur met minder 
dan acht optredens meemaken (in 
voorverkoop kost het slechts 650 
frank, de prijs die je betaalt voor 
één topgroep in Vorst-Nationaal). 

Er zijn tal van onbekende nieuw
komers, maar ook enkele gekende 
namen. 

Paul Young zagen we onlangs 
aan het werk in het Brusselse Kon. 
Circus. Voor U-2 (lees You too) is 
het de tweede maal. Ouwe trouwe 
Joe Cocker is terug en werd 
wijselijk tot afsluiter geprogram
meerd om het volk op de weide te 
houden! 

Brosella folk 
en jazz 

In het rustgevend kader van het 
Groenteater, in de schaduw van 
het Atomium is er een eveneens 
negende uitgave van een twee
daags, volledig gratis, folk- en jazz
festival. Inrichter is Rie Van den 
Berghe, van de Dienst Jeugd van 
de stad Brussel. En ondanks ook 
de besparingen de hoofdstad trof
fen wist Rie (dank zij zijn vriendelij
ke overtuigingskracht) belangrijke 
mensen voor het festival te lijmen. 
Zoals vorig jaar is er weer een be
roep gedaan op talent van bij ons 
dat in afwisseling met internationa
le opnamen optreedt. 

Naast de jazzrock die ongetwij
feld gensters zal slaan is er tradi
tionele muziek uit Canada, maar 
ook tango, folk en folkrock. 

Sergius D. 
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Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 24 juni heeft alge
meen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten behoeve 
van de pers. 

Nationale sektoren 
Minister Eyskens tracht nnet onaan

vaardbare metodes te verbergen hoe 
zvt/aar Vlaanderen bestolen wordt in
zake de Nationale Sektoren Nadat de 
VU reeds meerdere jaren vraagt naar 
de juiste financiële cijfers betreffende 
de transferten vanuit de Rijkskas naar 
het Waalse staal, heeft minister Eys
kens de speciaal daartoe opgenchte 
parlementaire kommissie belogen 

Wanneer de officiële cijfers dan 
toch bekend worden gemaakt via de 
pers, blijkt daaruit hoeveel Vlaanderen 
benadeeld wordt en met miljarden 
moet betalen Daarop beweert diezelf
de minister dat deze cijfers met rele
vant zijni 

De Volksunie wijst erop dat tijdens 
de regenng Martens-V, met Eyskens 
als verantwoordelijke op Ekonomische 
Zaken, de geldstroom naar Cockerill-
Sambre met 140 miljard is toegeno
men Hieruit blijkt duidelijk hoezee 
Vlaanderen benadeeld wordt, maar 
tevens dat het met te verwonderen is 
dat het rijksbudget meer dan verwacht 
in een onevenwicht raakt De katastro-
fale toestand van de njksfinancien 
nadert een fataal moment Vandaag 
wordt duidelijk dat de inkomsten wer
den overschat en de uitgaven onder
schat 

Tevens blijkt hoezeer de rijksschuld 
vergroot is tengevolge van de hulp aan 
het Waalse staal De valse voorstelling, 
alsof de Kempische Steenkoolmijnen 
eveneens zwaar drukken op het rijks
budget, wil de VU weerleggen De 
Volksunie is er immers van overtuigd 
dat Vlaanderen de redelijke kost voor 
Kempische Steenkoolmijnen kan dra
gen, indien Vlaanderen zou kunnen 
beschikken over de rechtmatige finan
ciële middelen die haar toekomen De 
Belgische regenng geeft Vlaanderen 
deze kans met 

De Rijksfinanciën kunnen ovengens 

WER 

met gesaneerd worden, wanneer de 
politiek van de geldverslindende kom-
pensaties blijft voortduren 

RTT-kontrakt 
Deze funeste politiek blijkt ook in 

verband met de behandeling van het 
RTT-kontrakt De VU stelt vast dat de 
Belgische regenng onder Waalse 
chantage de voor de hand liggende 
beslissing met durft nemen Ekono-
misch en toekomstgericht zou het im
mers normaal zijn dat de bestelling van 
de digitale telekommumkatie-appara-
tuur naar Vlaamse bedrijven gaat On
der Waalse druk zoekt de regering nu 
naar een middel om ook Acec en de 
Société Generale een deel te geven 

Deze rampzalige politiek zal ertoe 
leiden dat er ongeveer 110 miljard 
méér uitgaven zullen zijn, die totaal 
onnodig zijn Bovendien leidt deze be
slissing ertoe dat er ook vreemde 
konstrukteurs worden binnengehaald 
en dit tegen de toekomstbelangen van 
Vlaanderen in Zeer duidelijk stelt de 
Volksunie dat Eyskens zich beter daar
mee zou bezighouden, en met alleen 
de Societé Genrale zal laten beschik
ken 

De laatste maanden van deze rege
nng schijnen ovengens de klap op de 
vuurpijl te zijn in de benadeling van 
Vlaanderen De diskussie rond de be
steding van de beschikbare miljarden 
in het waarborgfonds is eens te meer 
een bewijs daarvan Opnieuw dreigt 
de Belgische regering een beslissing 
te nemen om aan Wallonië veel gelden 
lOe te spelen die het met nodig heeft 

Uit dit alles put de VU des te meer 
kracht om haar stelling kracht bij te 
zetten, dat een ruime federalizenng, 
met belangrijk zelfbestuur voor de 
gemeenschappen en met eigen finan
ciële verantwoordelijkheid, dnngend 
nodig is Tijdens de volgende legisla
tuur moet deze eis pnoritair aan de 
orde komen 

Zomer Top-20 
1. Luk Mortelmans, Nijlen 432 p. 
2. Hugo Roggeman, Gentbrugge 396 p. 
3. Jozef De Ridder, Dilbeek 321 p. 
4. Erik Vandewalle, Izegem 132 p. 
5. Jan Caudron, Aalst 128 p. 
6. Willy Alloo, Aalst 105 p. 

Hans Messiaen, Roeselare 105 p. 
VU-Harelbeke 105 p. 

9. Georges Raes, Ledegem 102 p. 
10. Anny Lenaerts, Wilrijk 96 p. 
11. Ivo Coninx, Genk 75 p. 

Frans Kuijpers, Zoersel 75 p. 
13. Maria Colemont, Beringen 60 p. 

Herman De Wulf, Weiteren 60 p. 
VU-Londerzeel 60 p. 

16. Maurice Jans, SL-Truiden 54 p. 
Maurice Passchyn, Meise 54 p. 
Walter Peeters, Hamme 54 p. 
VU-Wommelgem 54 p. 

20. VU-Boortmeerbeek 51 p. 
VU-Brussel 51 p. 

Nog meer 
inleveren 

De vlieger van Martens V gaat 
met op Dit beweert de VU sinds 
jaren, maar nu wordt het ook 
schoorvoetend erkend door de 
regering Het inlevenngsbeleid zal 
nog minstens twee jaar moeten 
aanhouden, zo erkennen de minis
ters nu zelf 

En dit tegen allerlei vroegere 
verklaringen in, waar steeds ge
sproken werd over het „einde van 
de tunnel dat in zicht is" en „de be
moedigende statistieken" van dit 
of dat studiebureau 

Het IS inderdaad zo dat een 
sober beleid met minder luxe 
noodzakelijk zal blijven, maar dan 
moeten de inspanningen wel soci
aal-rechtvaardig verdeeld worden 
En met zoals nu, waar de echte rij
ken ontzien worden en de zwak
keren naar de marginaliteit wor
den verwezen 

Mogen wij er voorts even aan 
herinneren dat de opbrengst van 
een heel jaar inleveren door zes 
miljoen Vlamingen werd wegge
gooid in de bodemloze put van 
een Waals bedr i j f 

In Kortrijkse stadsschouwburg 

3de Nationaal 
Guldensporen-
Zangfeest 

Op 10 juli as zal het 3de Nationaal 
Guldensporen-Zangfeest dat weer in 
het teken staat van de , Hoogdag van 
de Vlaamse Eendracht' de Kortrijkse 
stadsschouwburg vanaf 20 u 30 in 
vuur en vlam zetten Dit is na de 
Nationale Optocht naar het Groenin-
gemonument die om 18 u 30 start op 
het Schouwburgplein 

Om het tema „Ik hou van dit land, 
zijn leiders en het volk" gestalte te 
geven, werd een beroep gedaan op de 
beste groepen en artiesten Zo zullen 
't Kliekske, Herman Elegast, volksdans
groep De Eglantier het Fatimakoor, 
jeugdharmonie De Winkelse Piccolo's, 
kabaretartiest Karel Declercq en het 
Cirkus Ronaldo zorgen voor een den
derend, Vlaamsbewust spektakel De 
samenzang zal ook nu weer een zeer 
voorname plaats innemen Zoals vori
ge jaren is de regie in handen van Joris 
Sustronck De algemene leiding berust 
bij Jan Deweer De bindteksten, ge
schreven door Giel Seynaeve, worden 
voorgedragen door Hilde Velghe en 
Raf Lesage Laurent Lesage leidt de 
massazang en Werner Vandenberghe 
verzorgt de diamontage 

Toegangskaarten 200 fr (voorver
koop 160 frO, 120 fr op vertoon van 
studentenkaart of plus-3-pas kinderen 
tot 12 jaar, jeugdbewegingen 

Geen genummerde plaatsen Deu
ren open om 20 uur Kaarten en inlich
tingen bij Jan Deweer Burgemeester 
Gillonlaan 111 in Kortrijk (telefonisch 
056-21 8752) 

Zondag naar de ijzerbedevaart 

De acht-en-vijftigste 
Tot vóór enkele jaren vreesde men 

(hoopte men?) dat het jaarlijks ge
beuren aan de IJzer in de Vlaamse 
folklore zou verdwijnen. Iets gelijk
aardigs was langs Waalse kant met 
het grote rendez-vous van Waterloo 
gebeurd-

En, door een weinig appetijtelijke 
vermenging van platte kommerce, ver
baal overtroeven en een soort van 
internationaal voyeunsme, leek Diks-
muide aardig onderweg om hetzelfde 
lot te ondergaan (Persoonlijk ergeren 
we ons nog altijd grijs aan de roes van 
wijntje en tnjntje, die elke grote Vlaam
se ontmoeting zo nodig moet omge
ven, en we weten met of we de 
innchters moeten bewonderen of af
keuren als ZIJ die roes stoïcijns en 
zonder kommentaar over zich heen 
laten gaan) 

Steeds intenser 
Op de vooravond van zondag 

30 juni 1985 kan men slechts en met 
veel genoegen vaststellen dat het ge
hele Belgisch establishment en de 
vooroordelen van natonale én interna
tionale media ten spijt de trek naar 
Diksmuide intenser is als ooit te voren, 
maar ook dat de boodschap van de IJ

zer (eindelijk) begint door te sijpelen in 
de ruimste kringen 

Weliswaar heeft het pauselijk ge
volg de stap over het laatste graf nog 
met kunnen nemen Maar de schaduw 
van de IJzertoren was te leper voor ie
dereen voelbaar Daarnaast onder
schat men allicht de invloed die, door 
het hoorbaar verleggen van de klemto

nen bij alle politieke formaties, op veel 
traditioneel voonngenomenen wordt 
uitgeoefend en waardoor de aanwijzin
gen van de IJzerbedevaart het karak
ter knjgen van een programma, om 
met te zeggen van een kiesplatform 

Testament 

Uiteraard veel belangnjker dan veel 
node aanvaarde (en soms even vlug 
verloochende) politieke standpunten, 
blijft van een brandende aktualiteit het 
feit dat de 58ste IJzerbedevaart op ten 
minste vier terreinen gnjpt naar wat in 
elk van ons leeft Met name dat het 
groeien naar volwassenheid aan elke 
voogdij een einde stelt dat wie volwas
sen IS het natuurlijke recht bezit zich
zelf te zijn, dat vrede en wederzijds 
respekt de beste garantie zijn voor 
zelfontplooiing, dat het goed doet in 
het leven andere waarden te zoeken 
dan de louter matenalistische 

Terwijl we het eerbetoon aan of het 
herontdekken van het Ijzertestament 
slechts als positief kunnen ervaren, 
mag niemand vergeten dat ditzelfde 
testament bakermat en richtsnoer is 
voor de politieke arm van de Vlaamse 
beweging Wie zich zondag as aan dit 
volbloed Vlaams-nationalisme wil ko
men spiegelen of laven, is te Diksmui
de als bedevaarder welkom In de 
Vlaamse polder, bezijden een van 
's werelds merkwaardigste vredes-
monumenten 

Senator Guido Van In 

27 JUNI 1985 



18 v\/& 
Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn 
van Antwerpen 

GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bedieningen worden openverklaard te
gen l/10/'85 behoudens andersluidende vermelding: 

Dienst voor Radiodiagnose (ziekenhuizen kern-
stad). (Dr. Mortelmans en Dr. Van Herreweghe). 

— 5 plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) vol
tijds. 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Prof. Dr. Pari-

zel). 
— 3 plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) vol

tijds. 
Dienst voor Algemene Heelkunde (Dr. Fornhoff). 
— 2 plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) vol

tijds. 
Dienst voor urologie (Prof. Dr. Denis). 
— 1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) 

voltijds. 
Dienst voor Mond- en Tandziekten en Maxillo-

Faciale Heelkunde (Dr. Peeters). 
— 1 plaats van licentiaat-tandheelkunde (rang 5) 

halftijds. 
Dienst voor Kerngeneeskunde (Prof. Dr. Van den 

Bogaert) 
— 1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) 

voltijds, tegen 1/8/1085. 
Dienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

(Prof. Dr Mortier) 
— 1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) 

voltijds. 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUIVENBERG 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr. Verbrae-

ken). 
— 9 plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) vol

tijds, waarvan 3 plaatsen tegen l/8/'85 en 6 plaatsen 
tegen l/l0/"85. 

Dienst voor Algemene Heelkunde (Prof. Dr. Ru
bens) 

— 2 plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) vol
tijds. 

Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr. Baute) 
— 2 plaatsen van assistent in opleiding (rang 5) vol

tijds 
Psychiatrische Afdeling (Dr. Desnijder) 
— 1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) 

voltijds. 
Dienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

(Dr Deneve) 
— 1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) 

voltijds. 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.-ELISABETH 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr. Stan-

daert) 
— 1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) 

voltijds, tegen 1/8/1985. 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde - wachtdienst 

(Dr Standaert) 
— 1 plaats van assistent geneesheer-omnipracticus 

(rang 5) halftijds, tegen 1/1/1986. 
Dienst voor Huidziekten (Dr. G. Demont) 
— 1 plaats van assistent in opleiding (rang 5) 

voltijds. 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFUN 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr. De Beu-

kelaer) 
— 3 plaatsen van vrij assistent in tijdelijk verband 
(rang 5) voltijds, waarvan l plaats tegen 1/8/1985 en 
2 plaatsen tegen 1/10/1985. 

Dienst voor Algemene Heelkunde (Dr. Debrauwer) 
— 1 plaats van vnj assistent in tijdelijk verband (rang 
5) voltijds, tegen 1/8/1985. 

Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr. De 
Vree) 

— 1 plaats van vrij assistent in tijdelijk verband 
(rang 5) voltijds. 

De kandidaten dienen van Belgische nationaliteit 
te zijn. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot kon-
traktuele aanstelling van onderdanen van de lid
staten van de E.E.G. 

De aanvragen dienen op het Sekretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 32 te Antwerpen toegekomen te zijn 
uiterlijk op 22/7/1985. 

Inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden 
te bekomen op de 7de Direktie/Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 22.35.711). 

Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr. (adv. ui) 

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

Laat u deskundig bijstaan door 
specialisten: 

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 teorie, afzonder
lijk praktijk of volledige oplei
ding, naar keuze. Fakultatief: 
proefeksamen-teorie (audio-vi-
sueel). Ook teorie voor brom-
fietsbewijs. Ook rijles op auto
matische wagen. 

ANTWERPEN 
JUNI 
28 WOMMELGEM: Gratis etentje voor alle aktievelingen van de 

Wommelgemse VU-afdeling, in den Klaüwaert, 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 ballonwedstrijd, 

deelname braderij, 20 fr per ballon, mooie prijzen voorzien, snoepje 
gratis 

28 AARSCHOT: Guldensporenvienng om 20 uur in de parochiezaal van 
LangdorpK:entrum Spreker Koenraad Stappers, abt van de abdij van 
Averbode Optreden zangkoor VVVG-Geel. Inkom gratis. Iedereen 
welkom Met medewerking van \A/G 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 stipt Prijs 200 fr. p.p., 
jeugd 100, kind — 12 j . . gratis 

30 WOMMELGEM;Metdeautobusnaarde IJzerbedevaart Pnjs 220 fr 
Inschnjven bij bestuursleden. 

JULI 

10 

10 
11 

11 

14 

WOMMELGEM: Jaarmarkt Breng een bezoek aan onze VU-VUJO-
stand Boeken, stickers, vlaggen, enz Echt de moeite waard i 
MOL: 19 u 30 misvienng in zaal Malpertuus 
MOL: Vanaf 11 u 30 doorlopend restaurant in zaal Malpertuus, 
Turnhoutsebaan 15 te Mol. Innchters VU-Mol 
MOL: Vanaf 11 u 30- doorlopend .restaurant in zaal Malpertuus, 
Turnhoutsebaan 15, Mol Innchters VU-Mol 
KONINGSHOOIKT: Guldensporen fietszoektocht Vertrek Paro
chiezaal, Mechelbaan, Koningshooikt Inschrijving 50 fr Vertrek 
tussen 13 uur en 14 uur Iedereen prijs Organizatie VU-Konings-
hooikt 
WOMMELGEM: 11-juli-vienng in zaal Keizershof mmv Koperen
semble o IV Jos De Houwer Gastspreker Guido Sweron Aanvang 
20 u Inkom gratis 
MOL: Filmvertoning De Leeuw Van Vlaanderen in zaal Rex te Mol 
MOL: Diavoorstelling over de toondichter Emiel Hullebroeck in zaal 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15, te Mol om 20 uur Org.: Vl.-Nat ver
enigingen Mol 
WOMMELGEM: Vlaanderens Hoogdag! Met z'n allen met de 
klokvaste boemeltrein naar Brussel Vertrek om 17 u 30 
HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: Fietstocht naar Weert en Buitenland 

Vlaamse Kring Mol 
maakt van 11 juli een feest! 

Net als vorig jaar zal de Vlaamse 
Knng afdeling Mol in het kader van de 
11 -juliviering, opk dit jaar tal van fees
telijkheden organizeren 

Het programma wordt morgen 
28 juni geopend met een boeken
beurs Tegelijkertijd zal er een tentoon
stelling plaatsvinden over allerlei hob
by's Zo zijn er o a werken te bezichti
gen van het weven, kantklossen, schil
deren, bloemenschikken, enz Sommi
ge van deze kunstwerken zullen ook 
te koop worden aangeboden en op 
woensdag 3 juli tijdens de namiddag 
zal er een demonstratie gegeven wor
den door de exposanten zelf Deze 
boekenbeurs en tentoonstelling loopt 
tot 4 juli om 20 u en de toegang is gra
tis 

Dlksmuide 
Ondertussen kan U ook nog deelne

men aan de IJzerbedevaart in Diksmui-
de op 30 juni om 11 u Voor de 
jongeren vanaf 16 jaar bestaat zelfs de 
mogelijkheid om met de Vredesfietse-
ling mee te njden naar Diksmuide 
Deze fietstocht start op vrijdag 28 juni 
om 2 u aan zaal Malpertuus De on
kosten (maaltijden, overnachtingen, 
verzekering en inkom tot de IJzerbe
devaart) inbegrepen bedragen 700 fr 

Op vnjdag 5 juli om 19 u zal er een 
plechtige euchanstievienng worden 
gehouden, die opgeluisterd wordt door 
een zangkoor Dezelfde avond, maar 
dan om 20 u 30 zal er een zingende 
herberg worden georganizeerd Deze 
avond zal muzikaal worden begeleid 
op akkordeon door Frans Jacobs en 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

(O.CM.W.) - 2080 - Kapellen 
Chr. Pal lemansstraat 74 te 2080 Kapellen 

Aanwerving op proef met de mogelijkheid van een 
benoeming in vast verband van 1 betrekking van 
schoonmaakster met halve dagtaak (20 uur per week) 
voor het Dienstencentrum „'t Bruggeske". 

Kandidaturen vergezeld van de nodige en ge
vraagde bewijsstukken dienen per aangetekend 
schrijven verzonden te worden aan de voorzitter van 
het OCMW-Kapellen, mevrouw C. Van Croonen-
borch-Standaert, Klein Heiken nr. 298 te 2070 Kapel
len en dit uiterlijk op datum van 13 juli 1985 (postda-
tum) 

Voor bijkomende inlichtingen en benoemingsvoor
waarden zich wenden tot de burelen van het OCMW-
Kapellen, Chr. Pallemansstraat 74 te 2080 Kapellen 
tussen 9 en 12 uur (tel. 03-664.89.89). LAdv. 112) 

om het ritme er nog beter in te houden 
heeft ook senator Walter Luyten zijn 
deelneming toegezegd 

Op 6, respektievelijk 7 juli kan u uw 
honger komen stillen in ons restaurant 
waar allerlei lekkers te verkrijgen is 
tegen zeer demokratische prijzen 
Onze eigen kookmoeders zijn een 
garantie voor de extra fijne bediening 
en dit telkens vanaf 11 u 30 

„Leeuw" 
Op donderdag 11 juli om 20 u zal de 

figuur van onze zeer geliefde toondich
ter Emiel Hullebroeck worden doorge
licht Dit gebeurt dmv een diamonta
ge die werkelijk de moeite waard zal 
zijn Ook hiervoor is de toegang gratis 

Al deze aktiviteiten vinden plaats in 
zaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 te 
Mol 

Alsof het met genoeg wasi 
Nu ook nog opnieuw te Mol en dit 

op woensdag 10 juli om 20 u in de ge
meentelijke feestzaal Rex, vertoning 
van de Vlaamse prent „De Leeuw van 
Vlaanderen" 

Herman Jansen 

11 juli: bloemen 
voor Willem 
De Meyer 

Op Vlaanderens hoogdag, 11 juli a s 
zal het Antwerps stadsbestuur in sa
menwerking met de kulturele raad van 
de stad, om 10 u 30 op het erepark 
van het Schoonselhof te Antwerpen, 
een bloemenhulde brengen aan het 
graf van Willem De Meyer stichter van 
de Vlaams Nationale Zangfeesten en 
tevens beheerder van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging en initiatiefne
mer van de jaarlijkse „Dagen van het 
Vlaamse lied" Vnenden zijn welkom i 
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Antwerpse gemeenteraad wuift Huyghebaert uit... 

Repressietuchtmaatregelen, 
Hooge Maey en straatbeeld... onwelriekende dossiers! 

Bij de aanvang van de Antwerpse gemeenteraadszitt ing moest Ge
rard Bergers, fraktieleider, een ordemotie neerleggen. 

Tijdens de vorige zitting had de burgemeester onder druk van de 
VU-frakt ie gevolgd door een groot gedeelte van de gemeenteraad 
beloofd dat het kollege een standpunt zou innemen over de toepas
sing van repressie en epuratie door de stad Antwerpen na W.O. II. 
Onze fraktieleider eiste een duidelijk antwoord van het kollege. D e 
burgemeester was dan verplicht een mededeling te doen die erop 
neerkomt dat met de onderscheiden fraktieleiders een datum bepaald 
moest wor(j|en waarop overleg zou gebeuren. 

De VU-fraktie voegde hieraan toe 
dat deze datum best nog in de loop 
van deze maand zou vallen i Kortom, 
na tientallen jaren en onder druk van 
de VU moet er nu eens eindelijk een 
sereen onderzoek gebeuren naar de 
Antwerpse naoorlogse toestanden Uit 
het voorafgaand onderzoek van 
G Bergers bleek dat vooral de kleine 
Antwerpse stadsambtenaar het slacht
offer geweest is van een blinde on
rechtvaardige repressie en epuratie 

Hoge Maey 
De heraanleg en verbreding van de 

Grote Steenweg te Berchem was aan
leiding voor een tussenkomst van ons 
raadslid Dirk Van Gelder. Terecht 
wees hij op de onzekerheid van de 
buurt aangaande de plannen hierover 
Zeker op een ogenblik dat het stads
bestuur reeds opzeggingen per 1 sep
tember 1985 rondstuurt zonder dat de 
definitieve planning vaststaat De CVP 
stond eens te meer alleen 

BIJ monde van de Agalev-fraktie 
kwam de Hooge Maey eens te meer 
ter sprake G. Bergers, VU-fraktielei-
der, sloot aan bij deze interpellatie 
waann vooral geëist werd dat verte
genwoordigers van elke fraktie mee 
zitting zouden hebben in de adminis
tratieve onderzoekskommissie Het 
gaat toch met op dat ambtenaren een 
onderzoek moeten voeren naar en 
oordelen over andere ambtenaren' 
Komt daar nog bij dat uiteindelijk dit 
ganse dossier zeker voorwerp ge
weest is van politieke tussenkomsten 
De repliek van de burgemeester die 
stelde dat er verschillende onderzoe
ken gebeuren (door de prokureur, de 
goeverneur, de administratie) kon met 
overtuigen 

Het moet toch duidelijk zijn dat een 
zo kwalijk ruikend dossier als de 
Hooge Maey met alle mogelijke politie
ke implikaties erbij enkel op een open 
wijze kan onderzocht worden Het 
publiek, en de kiezer, hebben daar met 
alleen recht op Het is de plicht van een 
openbaar bestuur ook in pijnlijke en 
netelige dossiers een glazen huis te 
zijni Het SP-raadslid W Geldolf voeg-

Speciale 
trein naar 
Diksmuide 

De speciale trein van Antwerpen 
naar De Panne ter gelegenheid van de 
58ste IJzerbedevaart te Diksmuide 
rijdt op volgende uren 

Heenreis Terugreis 
735 Antwerpen Centraal 2039 
739 Berchem 2036 
744 Mortsel-Oude God 2031 
749 Kontich 2024 
755 Duffel 2019 
803 Mechelen 2010 
815 Londerzeel 1952 
821 Malderen 1946 
826 Buggenhout 1943 
840 Dendermonde 1936 
846 Oudegem 1932 
854 Schellebelle 1923 
900 Wetteren 1920 
918 Gent St-Pieters 1908 

1004 Diksmuide 1820 
1016 Veurne 1808 
1025 Koksijde 1804 
1025 De Panne 1800 

De reizigers kunnen zich een biljet 
aanschaffen „Weekend aan zee" Ze 
genieten een vermindenng van 50 %, 
kinderen van 6 tot 12 jaar 75 % 

de hier natuurlijk zijn „persoonlijk" 
steentje bij 

Resultaat van de stemming over het 
voorstel om afgevaardigden van elke 
fraktie te voegen bij de administratieve 
onderzoekskommissie verworpen 
door de meerderheid min een' 

Met 
„gesloten deuren"-

Dirk Van Gelder kwam nog even 
tussen toen het Hof van Nauwelaerts 
(Groenenhoek, Berchem) ter sprake 
kwam om te vragen dat alle verdere in
formatie zou doorgespeeld worden 
aan de distnktsraad van Berchem die 
reeds herhaalde malen dit probleem 
van groen besprak 

Ons gemeenteraadslid Dirk Stap-
paerts interpelleerde in een njk gestof
feerd betoog met minder dan dne 
schepenen tegelijk' Vooreerst kloeg 
hij het gesloten blijven van de open
luchtzwembaden tijdens het prachtig 

Pinksterweekeinde aan Te stroeve 
dienstregelingen en administratieve 
logheid mogen toch met de service 
aan de bevolking in 't gedrang bren
gen' Het antwoord van schepen Van 
Heyst kwam erop neer „dat dit allemaal 
zo eenvoudig met was, er veel plan
ning aan te pas kwam' Kortom, hij be
treurde het feitelijk dat hij als schepen 
met de zomer kon plannen Het aan
slepende konflikt in de Antwerpse 
musea, veroorzaakt door ACOD, 
waarbij alle resultaat tijdens het week
einde toensten en dagjesmensen voor 
gesloten museumdeuren staan, werd 
aangeklaagd Met nietszeggende voor
beelden moest schepen Julliams hier
op antwoorden om toch maar te ver
bergen dat ons raadslid over de grond 
van de zaak gelijk had Het gaat met op 
dat een vakbond door ondoordachte 
akties het kultureel en toenstisch ima
go van Antwerpen in gevaar brengt 

Kwis 
De derde aanklacht ging over de 

herhaalde vaststelling dat Antwerpen 
er onuitstaanbaar vuil bij ligt Niet al
leen moet het publiek gesensibilizeerd 
worden, ook en vooral de eigen stads
diensten moeten gemotiveerd worden 
Het IS bedroevend vast te stellen dat 
wat voor de samenvoeging degelijk 
funktioneerde in de distrikten, nu door 
een centralizerend en demotiverend 

beleid achterwege blijft Schepen 
Claes gaf een overzicht van een aantal 
maatregelen die hij getroffen heeft om 
in de toekomst hieraan te verhelpen 
Zo ondermeer de „woensdag-opkuis-
akties", de „weekeinde-opkuis-beur-
ten" HIJ betuigde zijn akkoord met de 
VU-interpellant inzake het inspelen op 
de distrikten en de sektoren bij het be
palen van de pnonteiten inzake opkuis-
beurten van de stad Een sukses voor 
VU-raadslid Stappaerts in het overne
men van zijn standpunt dat inzake 
straatbeeld Antwerpen met langer zijn 
aangezicht mag schenden' 

Hugo Hermans 

Huyghebaert 
uitgewuifd-

Op het einde van de openbare 
zitting werd door burgemeester Cools 
een korte hulde gebracht aan Jan 
Huyghebaert die de politiek verlaat 
voor de financiële wereld Er werd 
gezegd dat de havenschepen steeds 
een vlot kollega geweest is die gedu
rende zeven jaar de zware erfenis van 
de legendarische Leo Delwaide gedra
gen heeft Een bewogen Jan Huyghe
baert antwoordde dat dit een afscheid 
van een haven, een stad en de politiek 
was HIJ sprak de hoop uit in zijn 
nieuwe funktie mee te kunnen werken 
aan belangnjke ekonomische vraag
stukken die door het ontbreken van 
passende staatsstrukturen voor ons 

Budgettaire beperkingen 
mogen nooit een reden zijn om Uw gasten uit te nodigen 

aan een karig bereide tafel 

J L A e t gebeurt beslist wel vaker dat U voor 
Uw bedrijf een feestelijke bijeenkomst moet organi
seren 

Een gezellige personeelsreceptie bijvoorbeeld of 
een royaal dealersbanket een gesofistikeerd diner 
voor belangrijke zakenrelaties enz 

Het IS volkomen logiscti dat U daarbij dikwijls 
gebonden bent aan welbepaalde budgetten maar 
budgettaire beperkingen mogen nooit een reden 
zijn om Uw gasten uit te nodigen aan een karig 
bereide tafel 

D. ' e Dits Feest Hoeve is een van die uit 
zonderlijke restaurants waar het net zo fi|n tafelen 
IS met z n tweeen als met zijn tweetionderd tege
lijk De meesterkok van Dits Feest Hoeve werkt 
immers altijd - ongeacht het aantal tafelgenoten -
volgens de strikte regels van de allerfijnste Haute 
cuisine weliswaar gekruid met de fantasie van 
zijn virtuose vaardigheid Een greep uit ons culinair 
boeket uitgelezen < warm en koud » kombinaties 
Breugheliaans Festijn Gastronomische Barbecue 
Grill Party Hawaiaanse Avond speciale menu s 
rond seizoenspecialiteiten enz 

SUKSES VERZEKERD 

Wij adviseren U graag, voor Uw volgende seminaries, vergaderingen 
met audio-visuele uitnodiging. 

De„Dits Feest Hoeve", 
Meiboomstraat 7, 

> Tel. (015)51 13 67 

p V b a 

2830 Rijmenam 
Telex 21.776 

volk van levensbelang zijn Applaus op 
alle banken Ook de VU-fraktieleider 
sprak vanuit de oppositie een woord 
van lof voor de havenschepen Daarna 
ging de gesloten zitting in Zo te zien 
een onbeleefd uitwaaien van de ha
venschepen waarbij duidelijk bleek dat 
de meerderheidspartjen en vooral de 
CVP veel meer om posten dan om 
mensen geven 

Guldensporenzang 
feest te 
Wommelgem 

Gezien het sukses van vong jaar zal 
de Wommelgemse 11 -julivienng weer 
doorgaan in de grote feestzaal ,Kei-
zershof in de Dasstraat te Wommel
gem en dit op woensdag 10 juli 1985 

Deze zangavond wordt georgam-
zeerd met de medewerking van de 
Kulturele Knng Jan Puimege de 
Vlaamse Vnendenknng Wommelgem 
de VU- en VUJO-afdelingen Wommel
gem 

Naast de samenzang voorziet het 
programma het optreden van verschil
lende koren het St-MMrtensfonds 
Scheldekoor uit Antwerpen o l v Jan 
Fossey het Gemengd Koor Kandon-
klaar o I v Agnes De Smet het Sint-Ce-
cilia Koor o I v Frans Govaerts en het 
Kinderkoor o l v Jos De Houwer 

Het geheel wordt muzikaal opgeluis
terd door het koperensemble van Jos 
De Houwer 

Als gastspreker hebben we nie
mand minder dan Guido Sweron, 
daadwerkelijk de man ,op de barnka-
den' in Voeren Als sekretans van het 
Vlaams Overlegkomitee van de Voer
streek en dienstdoend voorzitter van 
de Gemeentelijke Kulturele Raad van 
Voeren (64 aangesloten verenigin
gen'), de best geplaatste Vlaming om 
eens over een ,happarte histone" te 
komen praten 

10 juli, zaal Keizershof te Wommel
gem om 20 u De inkom is gratis 

K. Vandenbuicke 

Sociaal dienstbetoon 
Mechelen-West 

Joos Somers volksvertegenwoordi
ger 
Vrijdag van 18 tot 20 u in het Vlaams 
Nationaal Centrum ( V N O Onh/oe-
nngsplein 1, Mechelen, tel 20 9514 

Hilda Uytterhoeven, provincieraads
lid 
Op afspraak Meysbrug 3, Mechelen, 
tel 217321 

Oscar Benard, eerste-schepen 
Woensdag van 16 u 30 tot 18 u in het 
schepenkabinet Befferstraat 6, Me
chelen tel 208511 

Kns Van Esbroeck schepen 
Zaterdag van 10 u 30 tot 12 u 30 in het 
schepenkabinet stadhuis Mechelen, 
tel 208511 

Firmain Verlinden gemeenteraads-
lid-fraktieleider 
Zondag van 10 tot 12 u Stationsplein 
4-6, Hombeek, tel 41 1987 

Dr Walter Jaspers, gemeenteraads
lid 
Op afspraak Kattestraat 23 Hom
beek tel 414074 

Koen Van Nieuwenhove OCMW-
raadslid voorzitter SM Mechelse 
Goedkope Woning 
Donderdag van 16 tot 18 u 
Rem der Verenigde Naties 9, Meche
len tel 21 14 25 

Hugo Servaes, OCMW-raadslid 
Zondag van 10 tot 12 uur Beuken-
boomstraat 15, Muizen tel 422125 

Vlaams Nationaal Centrum Ontvoe
ringsplein 1 Mechelen Maandag t /m 
donderdag 9 u 30-12 u - 13 u-17 u 
Vrijdag 9 u 30-12 u - 13 u-20 uur 
Tel 209514 
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Landelijke meubelen 
in eik, den, kerselaar 

Oud en nieuw 
Huwelijkslijsten en geschenken 

Binnenhuisinrichting en dekoratie 

LAURA ASHLEY 

h^wê 
B»vrijding$laan 136A, App»l$ 

In onz» zÊêk t» Schoonêard» 
»»n aut0nti»k gêmma kunttmtubalên 

»n salon», aangevuld door aan uitgalazan 
kollaktia handgawavan Tibataansa tapijtan 

Baida zakan galagan op da baan 
Wattaran-Dandarmonda 

We zijn open van 10 tot 12 u. en van 13 tot 19 u. 30 
Ook open op zondag fan 14 tot 18 u. 30. 

Sluitingsdag: donderdag 

O.C.M.W.-Brugge 

AANLEGGEN WERVINGSRESERVE, 
GELDIG VOOR DRIE JAAR, 

VAN TECHNISCH BEAMBTE ELEKTRONIKA 
(man/vrouw) 

BIJZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2 Leeftijd de leeftijdsgrens van 50 jaar niet 

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 
000-00995 81-59 van het AZ 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 inschrijvingsrecht 

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 inschrijvingsrecht 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 inschrijvingsrecht (adv. io9) 

—wr 

• Heer, 53 jaar, wonende te Ware-
gem, bediende zoekt plaats als be
diende boek- of hulpboekhouder 
eventueel als magazijnier Plaatsaan-
biedingen en inlichtingen bij Volksver
tegenwoordiger Franz Van Steenkiste 
Zeger van Heulestraat 40 te 8710 
Heule, tel 056-357992 

• Jonge juffer afgestudeerd aan de 
kokschool Spermalie zoekt plaats als 
kok in Restaurant of Hotel liefst in de 
omgeving van Kortrijk 

Inlichtingen bij Volksvertegenwoor
diger Franz Van Steenkiste Zeger van 
Heulestraat 40 te 8710 Kortnjk-Heule 
(tel 056-357992) 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 
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" 
Inschrijvingen Emiel Duysters 41 30 70 tot 26 juni a s Prijs 220 fr 
Vertrek stadhuis, om 9 u 

30 TORHOUT Met de fiets naar Diksmuide Start aan de Smedenpoort 
(buitenkanü om 7 u 45 

30 ROESBRUGGE - BEVEREN-A /D -IJZER Jaarlijkse Volkskunstmid
dag na IJzerbedevaart Circus Ronaldo in Europacentrum van het 
Bertennest, Getuigenissen door Enk Verstraete en pater Rik Spies-
sens 

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

Willem Vermandere Inrichting Sociaal fonds van de Burgemeester 
tv V Weid en Wilgen Inkom 200 fr, voorverkoop 180 fr Kaarten te 
bekomen bij de bestuursleden 

6 KORTRIJK-BELLEGEM: 11 juli-viering in de zaal „Het Gemeente
huis", Raats te Bellegem, om 19 u 30 Gastspreker Guido Sweron, met 
diavoorstelling onder het tema „Voeren om van te houden" 
13 TORHOUT. 11 juli-vienng met tuinfeest in openlucht bij slecht weder 

in zaal Sparrenhove, wijk „De Goede Herder" Pnjs volw 300 fr, kind 
tot 12 j , 150fr Inschrijven bij W Baert 050-21 3652 

Vanavond te Brugge: 

Gesprek 
met Hugo Schiltz 

Vanavond, donderdag, verwacht men in Brugge minister Schiltz en 
senator Oswald Van Ooteghem voor een gesprek over „Tewerkstel-
len en ondernemen in Vlaanderen". 

Iedereen is welkom! 

De avond bestaat uit twee delen 
Om 18 uur is er een ontmoeting tussen 
beide VU-toppolitici en de bedrijfslei
ders uit het Brugse Na een uiteenzet
ting door Schiltz en Van Ooteghem is 
er ruim tijd voor een gedachtenwisse-
ling 

Volksvergadering 
Om 20 30 uur is er dan een volksver-

gadi-nng Na een inleiding door de 
arrondissementsvoorzitter Erwin Van 
Driessche geven minister Schiltz en 
senator Van Ooteghem een bondige 
toelichting bij de VU-inzichhten rond 
„Werk in een Vlaamse staat" Maar 
ook hier is er tijd voorzien voor diskus-
sie 

Na de pauze kan men immers alle 
vragen op beide sprekers afvuren En 

Brugge fietst naar 
Diksmuide 

Jong en minder jong zullen, als de 
weersomstandigheden met helemaal 
tegenslaan, graag gehoor geven aan 
de oproep van het Brugse overlegcen-
trum van Vlaamse verenigingen en, 
zoals vanouds, met de fiets naar de 
IJzert)edevaart trekken 

Afspraak op zondagmorgen 30 juni 
om 7 u 45 aan de Brugse Smeden
poort 

• 25-jange bediende, diploma A6/A3 
steno-daktylo talenkennis Ned en F 
spreken en schrijven, kennis van Eng, 
met 6 jaar ervanng, zoekt een gepaste 
betrekking zowel te Gent Brussel of 
Brugge Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem, Sen A Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

om een en ander toch licht verteerbaar 
te houden werd beroep gedaan op de 
Vlaamse kabaretier Rik Gorissen 

Deze ongetwijfeld boeiende kon-
frontatie gaat door om 20 30 uur in het 
kultureel centrum „De Dijk", langsheen 
de Blankenbergse steenweg (vlakbij 
de kerk van Sint-Pieters) De ingang is 
gratis 

Brugge rouwt 

In memoriam 
Karel en 
Michiel 

Op dezelfde dag werden te Brugge 
twee trouwe vrienden ter uitvaart ge
bracht Te Sint-Andnes was het Karel 
Buffel (°1913), een van die Vlaams-
nationale onderwijzers waar men met 
respekt „meester" tegen zei Te Brug-
ge-Magdalena was het Michiel Landon 
(°1911), als arbeider in de glasbriek 
ooit geboeid geraakt door de oproep 
van Jons van Severen en sedertdien 
een man op „U" tegen te zeggen 
Beiden werden plots uit hun knng van 
verwanten en vrienden weggerukt 
twee zo rustige en zelfbewuste men
sen waarvan velen onder ons het 
bemoedigend woord en de blik van 
verstandhouding zullen missen Me
vrouw Buffel-Coupillie en de kinderen 
en kleinkinderen Landon mogen besef
fen dat zowel Karel als Michiel de 
liefde voor Vlaanderen zo voorbeeldig 
hebben getoond dat hun heengaan 
nauwelijks een afscheid kan zijn (vig) 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

Marke naar 
Diksmuide 

Vertrek 8 u 30 op Markeplaats 
Voor mensen van buiten Marke kun
nen aangepaste schikkingen getroffen 
worden 

Om 11 u heeft op de IJzervlakte de 
traditionele plechtigheid plaats Na het 
gebeuren vertoeven we nog een poos 
in Diksmuide 

Terugtocht om 16 u 30 uit Diksmui
de Thuiskomst om 17 u 30 

Pnjs autobus volwassenen 175 fr 
en kinderen (L O) 115 fr 

Inschrijven bij Jaak Dornez 
219565 Andre Vandenberghe 
223099 Michel Beys 21 4562 Guido 
Verreth 225703 

Kortrijk op 
11 juli 
naar Brussel 

Op de nationale feestdag moet 
Vlaanderen massaal aanwezig zijn in 
zijn hoofdstad Daarom leggen wij een 
bus in Vertrek cafe De Posthoorn, 
Conservatonumplein, Kortrijk, om 17 u 

Inschrijvingen Giel Seynaeve Kort-
rijksestraat 183, 8710 Heule, tel 
056-354084 

Izegem te voet 
naar Diksmuide 

Voor de 16de keer wordt vanuit 
Izegem de voettocht naar de IJzerbe
devaart te Diksmuide georganizeerd 

Er wordt gestart om 4 uur aan het 
Vlaams Huis Tussen 10 en 10 u 30 ko
men de voetgangers samen aan het 
Kapelhuis, op 1 kilometer voor Diks
muide Fietsers en autobestuurders uit 
Izegem die zich bij de voetgangers 
willen voegen, kunnen van daaruit om 
10 u 30 mee vertrekken naar de 
Bedevaartweide 

Zoals elk jaar wordt een kleine 
deelname in de onkosten gevraagd 
van 60 fr Daarvoor krijgt men onder
weg belegde broodjes met koffie, een 
bezemdienst voetverzorging indien 
nodig, en men is ook verzekerd Terug
keer gebeurt met eigen middelen (Ize-
gemse autobestuurders bvJ en hier 
telt dan de verzekenng met 

Vanaf Staden wordt een landelijk 
parcours gevolgd (waarbij de spoorlijn, 
linksaf de Hogeschuurstraat in Geel-
zwarte piketten zorgen voor beweg-
wijzenng) 

Er wordt dnngend gevraagd vooraf 
in te schnjven, bij Pol Heldenbergh, 
Vlaams Huis Victor Steelant Roese-
laarsestraat 453, Jons Verbeke, Kre
kelstraat 33 of Wilfried Lagae, E Die-
rickstraat 1 's Avonds is er in Izegem 
een barbecueavond vóór het Vlaams 
HUIS Voor het eerst trekken ook Ingel-
munsterse voetgangers mee op Zij 
vertrekken uiteraard een half uur vroe
ger 

Vlaams - Nationale 

Gulden 
sporen 

viering 

Gent 5 Juli 
met medevreiklng van 

Mauiits Coppieters 
gastspi^er 

en optieden van de 

Kunstgroep Alkuone 
to Gent op Vrljdaff 5 JuU 1985 
om 19 30U op het pleintje aan 
de Magelelnstiaat - Voldeistiaat 

HoTtotsn koo. ID »*n o*i*U10* • ! * * ' 1» d* BoAlaoCL 
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Zondag 7 juli 1985 

Gewestelijke 11 -juli-
viering te Impe-Lede 

Deze jaarlijkse 11 juli-viering start 
met de traditionele 11 julimis met offe
rande in de Sint-Denijskerk te Impe 

Zang door het parochiaal koor van 
Impe o IV de heer J Van Der Eecken 
Massagezang beleid door de heer 
Frans Mathieu, solozang Herman Slag
mulder, aan het orgel de heer Oscar 
De Coninck 

vu-De. Klinge 
naar Diksmuide 

Dit jaar gaan we met de afdeling 
naar de IJzerbedevaart De bus ver
trekt om 7 u aan de kerk te De Klinge 
Na de bedevaart wordt er een uitstap 
voorzien naar het graf van C Ver-
schaeve 

Inschnjven bij de bestuursleden P 
Laureys, Kerselarendreef 22, tel 
770 65 27 R Van Duyse, Trompwegel 
72, tel 7706068, H De Witte, Stroop-
erstraat 29a, tel 7705765 

Kruibeke 
naar Diksmuide 

Deelneming aan de IJzerbedevaart 
door Groot-Kruibeke Er worden geza
menlijke autobussen ingelegd In te 
schnjven bij Fl Vergauwen, Kruibeke-
straat 71, Bazel, tel 7741307 C Van 
Herck Kruibekestraat 100, Bazel tel 
7742429, A De Volder, Kapelstraat 
19, Kruibeke, tel 7742001, E De Brau-
wer, Kattestraat 133 Kmibeke, tel 
7741629 Prijs 250 fr/persoon 

De kanselrede wordt gehouden 
door prof HA Mertens, hoogleraar 
KUL Eindteksten worden verzorgd 
door Fneda Doelman Verzekerde 
deelname van KSA en VNJ Na de mis 
toespraak op het dorpsplein door de 
heer Karel de Meulemeester, direkteur 
van de Vlaamse Toenstenbond 

Er IS gelegenheid tot middagmalen in 
het Gasthof Godefroid, Langehaag-
straat 2 te Impe Hiervoor inschnjven 
bij fam Godefroid, Essestraat 176, 
Impe, tel 053-212924 

Organizatie Gewestelijk 11 juli-ko-
mitee Impe-Lede met medewerking 
van het Davidsfonds, Vlaamse klub 
Lede, VTB-VAB, ACW, Pnester 
Daensvnenden Aalst VVVG Broeder
band, Sint-Maartensfonds, VVB, Snel-
Pede, het gemeentebestuur en de So-
ciaal-Kulturele Raad Lede 

Lede naar 
Diksmuide 

Met een autobus van firma De Ras 
op zondag 30 juni Vertrek 8 u 30 aan 
het Ontmoetingscentrum, Kasteel
straat 4, Lede 8 u 45 Impedorp 8 u 50 
„Cartouche" 8 u 55 Smetlededorp 
9 u Oordegemdorp Terug in Lede 
22 u Inschrijven tegen de gunstpnjs 
van 100 fr voor vnjdagavond 28 juni 
Let op' Gezien de uiterst lage pnjs 
moet er vooraf ingeschreven worden 
en de eerstingeschrevenen hebben 
voorrang I Inschrijven bij Ghislain Hen-
denck, Bremenhulweg 20, 9310 Lede, 
tel 053-214908 

Vlaamse Kring 
Zomergem naar 
Diksmuide 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan vele 
Zomergemnaren naar de IJzerbede
vaart De jongeren maken er een fiets-
tweedaagse van en vertrekken reeds 
zaterdagmorgen 29 juni om 8 u 30 
Raats van afspraak Kruisstraat 15 te 
Zomergem Zij sluiten zich aan bij de 
Vredesfietseling Deelnamepnjs is 
vastgesteld op 250 fr Daann is begre
pen verzekenng, overnachting, be
zoek aan de IJzertoren, ontbijt toe-
gangskaart tot de bedevaart Het be
zoek aan de toren is onder leiding van 
Paul van Grembergen en Willy Kuij-
pers Meer inlichtingen bij Koen De 
Meyer, Kruisstraat 15, tel 727871 

Op zondag zelf zijn er ook fietsers 
Cals de weersomstandigheden het toe
laten) Die vertrekken omstreeks 6 uur 
Inlichtingen op hetzelfde bovenstaan
de adres Deelnemers aan de bede
vaart met eigen vervoer maken een af
spraak om 8 u 45 aan het parochiecen
trum Wie meewil en niet over eigen 
vervoer beschikt kan terecht bij Willy 
De Meyer-üeve Claeys, zelfde adres 
als hierixjven Fietsers en eigen ver
voer ontmoeten elkaar in Diksmuide 
om 10 u 30-10 u 45 aan het café links 
vóór de brug. 

Plaatsaanbieding 
• 4 gezins- en bejaardenhelpsters 
Chalftijds) voor Ovenjse, Hoeilaart, Kor-
tenberg, Steenokkerzeel, Zaventem 
en omgeving 
— Minimum 1 jaar volledig uitkenngs-
gerechtigd 
— Onmiddellijke indiensttreding 

Zich wenden Vlaams Ziekenfonds 
1 Schajjenweg 2, Overijse Ctel 02-
6879542) 

„Eigen werk" 
te Geraards-
bergen 

BIJ het afsluiten van het werkjaar 
wordt als naar jaarlijkse gewoonte een 
tentoonstelling „Eigen Werk" georgani-
zeerd Er wordt werk getoond, ver
vaardigd door de leden tjdens de 
wekelijkse krea-avonden 

Allen welkom 
Open zaterdag 22 juni en zondag 

23 juni van 14 tot 19 uur, donderdag 
27 juni 19 tot 21 uur, zaterdag 29 juni 
van 14 tot 19 uur 

De tentoonstelling gaat door in het 
Vlaams Centrum „Kreabef Atelier", 
Stabonsplein 22, te 9500 Geraards-
bergen 

M̂ l 21 

VU-Schoonaarde 
in diepe rouw 

Er IS een mens gestorven, een mens 
van goede wil Willem Willeins 

HIJ was een mens en dus met fout
loos Maar hij bezat en gebruikte zijn 
veel goede eigenschappen op een 
overweldigende manier Hij was een 
levend bewijs, dat het met nodig is 
fortuinen te bezitten, noch hoge pos
ten te bekleden, noch hoge studies te 
hebben gedaan, om iemand te zijn 
Medemenselijkheid en dienstbetoon, 
waarrond in deze tijd zoveel woorden 
vallen, bewees hij door ontelbare da
den Zichzelf vergeten om anderen te 
helpen was zijn groot geluk Willem 
was vele jaren bestuurslid van VU-
Schoonaarde waarvan zijn zoon Hu-
bert nu voorzitter is en zoon Willy 
bestuurslid 

WIJ die hem enkele dagen geleden, 
vlak voor een heelkundig ingnjpen een 
bezoek brachten waren overtuigd, dat 
hij met weliswaar beperkingen in zijn li
chamelijke middelen, nog een hele bjd 
bij ons zou blijven Het behoort tot 
onze grootste pijn dat dit leven te 
vroeg is afgebroken 

Het weggaan van een mens van dit 
niveau maakt ons die hem kenden 
weer iets armer Maar kwijt zijn wij 
hem met Wat hij voor ons betekende 
zit vast in ons gedachtengoed En dat 
gedachtengoed is toch een zeer we
zenlijk deel van ons leven 

Moeder Jeanne en de kinderen we
ten, en WIJ betuigen dit hier nogmaals, 
hoezeel wij hun verdnet delen Maar 
de hennnenng aan dit unieke leven 
moet en zal een troost zijn 

Herman Van Den Abeele 
VU-gemeenteraadslid 

De redaktie van Wij biedt de familie 
eveneens blijken van medeleven, voor
al aan Leona, die lange tijd werkzaam 
was op het Algemeen VU-sekretanaat 
te Brussel 

Geraardsbergen 
naar 
Diksmuide 

De bus voor de IJzerbedevaart ver
trekt om 7 u 15 aan het Vlaams Cen
trum op het Stationsplein te Geraards
bergen 

In de namiddag is een geleid bezoek 
voorzien aan Veume 

Inschnjven kan nog bij Mieke 
Adnaanssens-De Lobel, Astndlaan 102 
te 9500 G'bergen (054-41,21 87), Rita 
Borremans. Gentsestraat 238 te 9500 
Geraardsbergen (054-41.2589) 

Pnjs Busreis, geleid bezoek, dnnk-
geld chauffeur - Leden Volksunie en 
FVV-Gudrun 250 fr - Niet-leden 
285 fr 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

TV-EKSPRES weet ailes over tv. 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 
28 SEMMERZAKE-GAVERE Barbecue om 19 u 30 in de sen-es van 

Hugo Vandewatle, 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-
straat) om 20 u Optreden van zangkoor Sint-(Decilia, muziekmaat
schappij Sint-Cecilia. 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
meentehuis Kostprijs bus 300 fr„ kinderen 220 fr Inschrijven bij 
Johan De Mol, Lebbeke, tel 052-21 01 48 Organizatie Davidsfonds 
Lebbeke 

30 ASSENEDE Deelname aan de IJzerbedevaart 

JULI 

11 
11 

12 

GENT Vlaams-Nationale Guldensporenvienng om 19 u 30 op het 
•pleintje Mageleinstraat-Volderstraat Met Maunts Coppieters en 
kunstgroep Alkuone 
AALTER: 3de 11-julibart)ecue op het terrein van Decabo, Leon Be-
kaertlaan 16, Aalter Gastspreker is Guido Van In Inlichtingen en 
inschnjvingen voor 30 juni bij Mark Van de Walle (091-7443.27) 
LEDE Reuze 11-juli-kaarting „Grote Pnjs Schepen en Provincie
raadslid Jules Henderickx, om 19 u 30 in zaal Hemelnjk (ex-Edel-
weiss). Impedorp Voonjit lOOOOfr -I- inleg (100 fr/persoon) -I- tro-
f66 
ERTVELDE Tentoonstelling , Maxim Van den Buicke" in ,De Veld
bloem", Hoge Avenjstraat 7, Ertvelde Open op zaterdag vanaf 14 u, 
zondag vanaf 10 u, andere dagen vanaf 17 u Gesloten op dinsdag 
Tot 25 augustus 
LOKEREN 19 uur euchanstievienng ter nagedachtenis aan onze 
Vlaamse vnenden en verwanten uit het Hechteniskamp te Lokeren 
20 uur op de binnenkeer van de Paters, gnilfestijn met drank en zang 
Innchters A Verbruggenknng 
ZOTTEGEM Gezellige 11 juli-barbecue in de Bevegemse Vijvers, 
Bevegem-Zottegem Doorlopend van 12 tot 22 uur Prijs 250 fr, 
kinderen tot 12 jaar 150 fr Innchters Vlaamse vnendenknng 
LEDE 11 juli-kaarting „Grote pnjs Jules Henderickx Belottewed-
strijd om 15 uur Vooruit minimum 10000 fr 
ASSENEDE- 11 juli-vienng 
HAMME: 11 juli-vienng in zaal ,De Opkikker" Veldstraat te Hamme 
Aanvang 20 uur Gastspreker Erwin Brentjens Inkom 100 fr, kinde
ren tot 12 j gratis ledere Vlaams-Nationalist op post' 
GERAARDSBERGEN. 11 juli-vienng in de parochiale zaal van 
Overboelare Gastsprekers Erwin Brentjens, Francis Van den Eynde 
Om 19 uur wordt verzameld aan het Vlaams Centrum, Stationsplein 
Geraardsbergen, stoetsgewijze, begeleid door muziek en Vendel-
groep naar Overboelare (20 uur) 

Vlaanderen Morgen 85/2 

Leysen uitgekleed 
Onlangs verscheen het tweede nummer van de lo

pende jaargang van het tijdschrift „Vlaanderen Mor
gen". Naast andere artikels is vooral het kommentaar-
stuk bij de inzichten van VBO-boss André Leysen 
opmerkelijk te noemen. 

PROFESSOR en VU-politicus 
Willy Desaeyere schreef 
inderdaad een verrassen

de bijdrage onder de lioofding 
„Leysonomics", waarbij het boek 
„Knsissen zijn uitdagingen" met 
een ontnuchterende kommentaar 
wordt bedacht De'konklusie van 
Desaeyere luidt „Het is een p)oli-
tiek pamflet voor één bepaalde 
ideologie, het litjeralisme Een 
evenwichtig wetenschappelijk 
oordeel over het pnvé-publieke 
complex moet men er allerminst in 
zoeken" 

Balans slaat door 
Niet dat zoiets erg is, maar 

Leysen is tenslotte het kxjegbeeld 
van de bednjfsleiders „Welnu", 
aldus nog Desaeyere, „zolang 
onze managers een dergelijk ne-
gabef imago over de staat blijven 
aankleven, zal het moeilijk blijven 
om tot een doelgenchte samen
werking te komen tussen de parth 
culiere en de publieke secotr Het 
gevaar dreigt dat er een perma
nente dialectek tussen de collect-
visten en liberalen ontstaat, waar
bij de balans telkens opnieuw te 
ver gaat doorslaan, nu eens in de 

ene, dan weer in de andere nch-
t ing" 

Een tweede arbkel is van de 
hand van de Leuvense hoogleraar 
Louis Baeck en handelt over de 
„Centralisering en decentralisenng 
van de westerse economie" Deze 
lezenswaardige bijdrage geeft in 
feite een samenvatting en enkele 
aanvullingen bij zijn recent ver
schenen boek „Macht en Tegen
macht" 

Naar goede gewoonte be
spreekt „Vlaanderen Morgen" het 
werk van een eigentijds kunste
naar Dit keer tjetreft dit het poë
tisch oevre van onze hoofdre-
dakteur, Maunts Van Liedekerke 
Drie gedichten uit „Huis van gras" 
worden er reeds in afgedrukt 

Het redaktoneel en „in kort 
bestek" ofjenen en sluiten dit nieu
we nummer dat andermaal op 
hoog niveau staat Geïnteresseer
den kunnen een proefnummer be
stellen op de Te Ck)uwelaertei 
134. 2100 Deume Een jaarabon
nement kost 500 fr en kan gestort 
worden op rekeningnummer .,410 
- 0714891 - 24", ten name van 
Vlaanderen Morgen 
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Gemeenteambtenaar Fons Van Dyck 1 week zonder wedde! 

Peers CVP-gemeentebestuur 
blijft VU-voorzitter achtervolgen! 

De aangename en ontspannen sfeer van vroegere jaren is er niet 
meer als je op bezoek gaat bij voorzitter Fons Van Dycl<. Vandaag is 
het wachten op een alledaagse postbode, de ongeluksbrenger met de 
aangetekende brieven: een nieuwe oproep om voor de almachtige 
(CVP-)schepenbank te verschijnen, een nieuwe broodroof („tucht
maatregel" genoemd). 

De sfeer van de naoorlogse jaren is er terug in Peer: mateloze re
pressie tegen al wat Vlaams-nationalistisch zou kunnen zijn. 

Dat is de Noord-Limburgse gemeen
te Peer anno 1985, waar een jarenlan
ge hegemonie van de CVP taai en 
zeiker wordt aangevreten door een 
krachtige VU-oppositie. En dat is ook 
meteen voldoende reden voor het 
soort „politiek" dat de CVP bedrijft 
verpersoonlijkt door kamerlid-burge-
meester, PMS-psycholoog Theo 
Kelchtermans, „meneer" k. oftewel 
„mik brother" voor de insiders. 

„Meneer k" 
Slachtoffer is al wie voor zijn 

Vlaams-nationale overtuiging opkomt 
al wie met denkt zoals „meneer" k. 
Voordehandliggend als geen ander is 
Fons Van Dyck, gemeentebediende, 
voorzitter van de VU-Peer, overtuigd 
milieubeschermer. 

Tot 1963 werkt Fons Van Dyck als 
ambtenaar op de provincie (middelba
re opleiding, gediplomeerd in de be
stuurswetenschappen, als bibliotekaris 
en als politie-officier). Was hij er maar 
gebleven! 

De roep naar zijn geboortedorp is 
echter sterker, en de onwetendheid 
nog groot voor een telg uit een oerde
gelijke CVP-boeren-familie. Fons 
wordt opsteller bij de gemeente Peer, 
toen nog onder het bewind van CVP-
senator (Boerenbonder) Dupont met 
wie er voorlopig geen problemen zijn. 
Fons wordt zelfs deeltijds COO-sekre-
taris. In de schaarse vrije tijd gaan hij 
en zijn vrouw de kursus bibliotekaris 
volgen. Met veel nachtelijke arbeid, en 
een jong gezin met vier kinderen op de 
achtergrond, nchten zij onder hun bei
den de Peerse biblioteek op. Kortom, 
Fons was een voorbeeldig burger, die 
op zijn 21 ste even voorbeeldig voor de 
CVP stemde. Het is bij die ene keer ge
bleven... 

Want in Peer kwam Fons al heel 
spoedig tot andere vaststellingen. In de 
gemeente waar hij als bevoorrecht 
getuige zag hoe er een afgrond gaapte 
tussen woord en daad van de „christe
lijke volkspartij". Op nationaal politiek 
vlak was Fons tot dan een lauwe 
flamingant geweest Zijn Vlaamse 
strijdbaarheid bleef beperkt tot wat 
Vlaamsgezindheid op kollege en een 
verboden nachtelijke plaktocht voor 
de VC in zijn soldatentijd. Dat veran
derde einde jaren '60, toen de VU hem 
overtuigde dat flamingantisme niet vol
staat, dat het de kleine brave Vlaamse 
man is waarvoor we de straat op 
moeten, dixit Fons. 

Vanuit een even grote bekommer
nis, wordt Fons aktief in de milieube
scherming, toen haast per definitie 
oppositioneel (we gaan naar de A24-
jaren). De volgende logische stap was 
de gemeentepolitiek, waar Fons zich 
engageert voor een gemeentelijke lijst. 
Het was dan een kleine stap naar de 
Peerse VU, waar hij al gauw bestuurs
lid wordt In 1976 kandideert hij en 
wordt verkozen tot gemeenteraadslid, 
waar hij als gemeentebediende uiter
aard niet kon zetelen. 

Doornen» 
Milieubescherming, gemeentepoli

tiek, VU, verkozen gemeenteraadslid: 
het waren evenveel doornen in het 
CVP-oog, die de tijd rijp oordeelde om 
op te treden tegen deze heiligschen
nis. 

Om te beginnen wordt Fons Van 
Dyck niet benoemd tot OCMW-sekre-
taris van de fusiegemeente in 1977. 
Ondanks de wettelijke prioriteiten die 
hij, als enige kandidaat nog had. Een 
beroep bij de Raad van State kon het 
onrecht niet herstellen, omdat er uit 

en fraktie tot zo mogelijk nog meer ak-
tiviteit aan te sporen. 

Voor de CVP is het ook een aan
sporing, om de repressie nog harder te 
voeren, ten opzichte van Fons Van 
Dyck, ten opzichte van iedereen die 
hen voor de voeten loopt 

In oktober '84 geeft de VU een 

De gewraakte Fons Van Dyck: vriendensteun is nu meer dan nodig! 

(toen nog wel) onervarenheid een pro
cedurefout werd begaan. 

Verbannen! 

Enige tijd later wordt hij — als 
voorproefje — een tijd verbannen 
naar het oud gemeentehuis van een 
vroegere deelgemeente. Om er — als 
een van de meest gediplomeerde be
dienden — strafregisters van de politie 
over te schrijven. 

Zijn aktiviteit in de milieubescher
ming is voor de CVP aanleiding om 
Fons eens „serieus te pakken". Een 
ijverige en gewillige gemeentesekreta-
ris krijgt opdracht om het bureau van 
Fons regelmatig en grondig te onder
zoeken op verboden spullen. En er 
wordt inderdaad een milieustudie over 
historische panden ontdekt De sche
penbank veroordeelt Fons (in 1978 zijn 
we inmiddels) tot een week schorsing 
met verlies van wedde en kinderbij
slag. 

Toch kandideert Fons voor de VU-
senaatslijst en behaalt ruim 1.200 voor
keurstemmen. 

Het houdt niet op. In het kader van 
de wettelijke reorganizatie, worden alle 
bibliotekarissen in Peer kollektief ont
slagen. En ook allemaal terug aangeno
men, behalve... Fons Van Dyck. 

Inmiddels heeft de Raad van State 
— reeds in 1981! — de schorsing van 
1978 vernietigd, en heeft de Kultuur-
paktkommissie herhaalde malen het 
gemeentebestuur van Peer veroor
deeld, wat door de CVP zowel in Peer 
als provinciaal wordt genegeerd, tot de 
dag van vandaag toe. 

Het gaat verder: een voor zijn groot 
gezin noodzakelijke (ver)bouwvergun-
ning wordt aan Fons herhaaldelijk ge
weigerd. Een objektieve basis daar
voor is er niet Fons verbouwt toch. 
Waar o.a. de burgemeester zelf met 
een chalet en paardestal uiteraard on
gestraft blijft, kost het Fons uiteindelijk 
87.000 fr. voor boeten en regularizatie. 

BIJ de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1982 is Fons één van de stuwende 
krachten achter de VU-lijst die 25 % 
en 6 zetels haalt Op de laatste plaats 
wordt Fons met klank verkozen. Een 
nieuwe doorn voor de CVP. 

In 1983 wordt Fons sekretaris, en in 
1984 voorzitter van de Peerse VU. Het 
startsein om de reeds aktieve afdeling 

pamflet uit over onwettige en volstrekt 
nodeloze verkeersdrempels. Mede-on
dertekenaar is VU-voorzitter Van 
Dyck, die noch min noch meer zijn de-
mokratisch recht op vrije meningsui
ting hanteert Hij wordt voor zijn rech
ters gedaagd. De schepenbank geeft 
hem „slechts" een waarschuwing. 

Geschorst! 
In januari verschijnt een, vrij on

schuldig, artikel van Fons in het plaat
selijk VU-blad. Hij wordt opnieuw voor 
de schepenbank gedaagd, en begin 
mei opnieuw geschorst voor 1 week 
zonder wedde of kinderbijslag. 

In maart '85 wordt beslist Fons zijn 
wachtgeld van de COO in te trekken. 
Hij kreeg dat als (onwettelijk) niet-
herbenoemde deeltijdse sekretaris. Al
dus wordt het krisisplan toegepast 
CVP-ers worden evenwel ongemoeid 
gelaten... 

Door het dreigement van een gelijk
aardige maatregel tegen CVP-ers in 
door de VU bestuurde gemeenten, 
gaat deze nieuwe broodroof voorlopig 
althans niet door. 

Op de gemeenteraadszitting van 
8 mei protesteert de VU-fraktie bij 
monde van Tjeu Daniels zeer scherp 
tegen de broodroof van haar afdelings-
voorzitter,'en verlaat uit solidariteit de 
zitting. Later op de avond, bij een 
toevallige ontmoeting op straat in aan
wezigheid van getuigen, vraagt Fons 
Van Dyck aan een passerend CVP-
raadslid „of de VU de motie tegen de 
broodroof heeft ingediend", 's Ande
rendaags staat de politie aan de deur, 
voor een procesverbaal wegens 
„openbare belediging" van een ge
meenteraadslid. Het is duidelijk — de 
getuigen kunnen dat staven — een 
valse aantijging, allicht op bevel van 
„mik brother", te hanteren om Fons 
opnieuw te treffen. Inderdaad, Fons 
wordt opnieuw voor de schepenbank 
gedaagd. De uitslag daarvan kennen 
we nog niet maar we houden u op de 
hoogte. 

En zo viert de middeleeuwse repres
sie in Peer opnieuw hoogtij. Louter 
omwille van zijn eerlijke overtuiging 
wordt Fons Van Dyck telkens op
nieuw aangepakt Vermeende, onno
zele dingen, valse verklaringen,... niets 
is hen te min om onze voorzitter, vader 
van 4 kinderen, te vervolgen en te 
broodroven. Het gebeurt door een 

LIMBURG 
JULI 

5 RIEMST: Guldensporenviering in Hove Malpertuus, Herderen-
Riemst Optreden van Ria Geeraerts, gastspreker: Paul Van Grem-
bergen. Aanvang: 20 uur. Organizatie: VU-Riemst 

7 BILZEN: Hommelenfeest VU-afdeling Eigenbilzen-Hoelbeek en 
Hees-Mopertingen-Rosmeer organizeren een groot familiefeest op 
Hommeien. 

schepenkollege dat — krachtens het 
ook door hen opgemaakte personeels
statuut — tegelijkertijd belanghebben
de partij, aanklager, rechter en God 
kan spelen. Beroep ten gronde is zelfs 
niet mogelijk! 
Het verhaal van VU-voorzitter Fons 
Van Dyck is slechts het topje van de 
Peerse ijsberg. Er zijn talloze andere 
voorbeelden, die ieder op zich een 
verhaal vormen. De gerechtelijke ver
volging van een VU-militant omwille 
van een onnozele bouwovertreding, 
met zelfs de eis tot een erg ongewone 
dwangsom. Het door de notoire 
CVP'er opstrijken van een slopings-
premie, voor een chalet zonder bouw
vergunning, die iteindelijk zelfs niet 
werd gesloopt. Het afdreigen van VU-
mensen op hun werk, hun gezin of fa
milie. Het ontslaan van een VU-kandi-
daat als gemeentelijk grafmaker. Het., 
zou ons te ver leiden. 

Voor de Peerse VU wordt of is het 
een keuze tussen hangen en wurgen. 
Als we passief de CVP-pólitiek onder
gaan, is er geen probleem. Zolang we 
geen tijdschrift uitgeven, geen voor
stellen doen of kritiek leveren, geen 
vervelende vragen stellen, oren en 
ogen dicht houden, zolang we gewoon 
afwachten en niets doen, is er geen 
probleem. Zodra we ons echter roeren 
— zelfs op de meest vriendelijke ma
nier — volgt meteen de repressie. 

Het is een bijzonder moeilijke situa
tie. 

Aan de ene kant kunnen we, als poli
tieke partij, natuurlijk niet zitten af
wachten, en hopen op een natuurwon-
der om stemmen te winnen. Als politie
ke partij zijn we verplicht aktie te 
voeren, ons programma te brengen, 
voorstellen te doen, een oppositierol te 
vervullen. Het gebeurt op een korrekte 
wijze. 

Aan de andere kant is er de weten
schap dat er slachtoffers vallen, als we 
aktief zijn. Vaak „onschuldiger" slacht
offers dan een gestuurslid of mandata
ris. Ook kiezers die „verdacht" worden 
van enige VU-sympatie worden als dat 
van pas komt aangepakt Adressenlij
sten worden bijvoorbeeld aangelegd 
via de verzending van onze VU-info-
blaadjes. Hoeft het nog gezegd dat het 
in dergelijke omstandigheden bijzon
der moeilijk wordt openlijke simpatie te 
krijgen bij mensen die terecht bang 
worden voor deze repressie? 

Gevolgen 

Er zijn natuurlijk ook de boven ons 
hoofd gegroeide materiële konse-
kwenties. We zijn het onszelf moreel 
verplicht in te staan voor de financiële 
gevolgen van 1 week schorsing zon
der wedde of kinderbijslag (een gezin 
met 4 grote kinderen), reeds twee 
ingediende beroepen bij de Raad van 
State (4.000 frank alleen om de zaak in 
te dienen), de kosten van juridische bij
stand voor iedere verschijning voor de 
schepenbank en de raad van state. We 
wachten met een bang hart op de 
nieuwe zaak, die wellicht heel zwaar 
gaat uitvallen. En dan hebben we het 
alleen over de zaak van Fons Van 
Dyck. 

Er is een straaltje hoop, dat we 
kunnen rekenen op de sympatie, steun 
en solidariteit van velen. We hebben 
het brood-nodig: morele steun voor 
Fons Van Dyck en zijn gezin in deze 
moeilijke tijden (Vrijheidslaan 53, 3570 
Peer), financiële steun om althans de 
materiële gevolgen van deze broodro-
verij ongedaan te maken en de ge
rechtelijke kosten te dragen (rek. 
145-0586858-67 ten name van het 
Steunfonds in Peer, dat uitsluitend 
daarvoor wordt gebruikt 

Jaak Indekeu 

* 1 | 
EBE 

Belangrijke energieleverancier In Vlaanderen! 
80 jaar werkgelegenheid voor duizenden mensen.„ 
80 jaar dynamische deelname aan de ekonomische 
ontwikkeling van ons land! 

E B E S EBESTOT UW DIENST 
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Guldensporen te Asse 
De inwoners van Asse, alsmede de 

openbare besturen wordt gevraagd te 
vlaggen op 30 juni (IJzerbedevaart), 
6 juli (de guldensporenvienng te Asse) 
en 11 juli (de officiële feestdag van de 
Vlaamse kultuurgemeenschap) 

Leeuwevlaggen kunnen bekomen 
worden bij de plaatselijke VVB-voor-
zitter Frans Van Ransbeeck (Edingse-
steenweg 51, 1700 Asse, telefoon 
4527660) of bij het IJzerbedevaart-
sekretariaat (IJzerdijk 49, 8160 Diks-
muide, tel 051-500286) 

De Assese viering 
Deze gaat door op zaterdag 6 juli in 

de kapel van het Gasthuis Aanvang 
19u 30 De kulturele raad heeft vol
gend prograrpma uitgewerkt 

— Inleidingstoespraak door Paul 
Stoppie, voorzitter van het Verbond 
van Vlaams Overheidspersoneel, over 
de tewerkstelling van de Vlamingen in 
overheidsdienst 

— Konfrontatie tussen vertegen
woordigers van vier politieke partijen, 
die aan de hand van een aantal vragen 
hun zienswijze zullen geven over dit 
onderwerp, over de Brusselse proble
matiek en over de eendracht onder de 
Vlamingen 

— Optreden van de kabaretgroep 
Komma uit de streek van „Zenne en 
Zomen", die aan aantal feiten en ge
beurtenissen zal hekelen en ook de 
draak zal steken met de kleine kanten 
van de Vlaamse Beweging 

— Samenzang en feestdrank aan
geboden door de kulturele raad 

Naar Brussel 
Om de inwoenrs van onze gemeen

te de gelegenheid te geven op donder
dag 11 juli de traditionele guldenspo
renvienng op de Grote Markt te Brus
sel bij te wonen, worden een of twee 
bussen ingelegd met volgende opstap
plaatsen Mollem (Dorpsplein) om 
18 uur, Asse (Gemeenteplein) om 
18 u 10 en Zellik (rechtover het ge
meentehuis) om 18 u 20 Terugkomst 
omstreeks 24 uur Deelneming in de 
kosten 60 fr per persoon Vooraf in
schrijven IS noodzakelijk en kan ge
beuren bij een van op volgende adres
sen Frans Van Ransbeeck, Edingse-
steenweg 51, Asse, tel 4527660, Ro
ger van den Cruijce, Keierberg 13, 
Asse, tel 452 79 77, Etienne Key molen, 
Bergestraat 75, Asse, tel 4529357, 
Hugo Verschelden, Ursulinenstraat 10, 
Mollem, tel 4528582, André Storme, 
Landerijenstraat 21, Zellik, tel 
460 05 84, Frans van Rossem, Velm 19, 
Mollem, tel 4525806 

vu-Brussel 
naar de 
IJzerbedevaart 

Net zoals vorig jaar legt de afdeling 
Brussel, samen met de afdeling Vil
voorde een bus in naar de IJzerbede
vaart op 30 juni Daarna is er een vnje 
namiddag aan zee Er zijn nog enkele 

aatsen vrij 

Inschrijven bij Mark Cuvelier, tel 
42761 16 en bij Rudi Roosens, tel 
2679307 

Opstapplaats om 8 u 15 in de 
Mutsaard op de hoek van de Romein-
sestwg en de Brussellaan 

-M9 
BRABANT 

23 

JUNI 

28 

29 

30 

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 
WOLVERTEM-MEISE-OPPEM: Guldensporenfeest van de kulturele 
verenigingen, om 19 uur in het Neromhof te Wolvertem 
VOSSEM; naar IJzerbedevaart Vertrek aan de kerk om 7 u 15 Te
rug Vossem rond 19 u Pnjs 250 fr Kinderen onder de 12 j 150 fr In
schrijven bij Mare Trappeniers (76710 32) 

JULI 
LENNIK- 1ste Zomerbarbecue in P J I A C , Markt 15 te Lennik Aan
vang 18u 30 Inschnjven vóór 30 juni (02-5320959) 
JETTE- Guldensporenvienng in de zaal van het Sint-Pieterskollege 
Aanvang 14 uur Inkom 40 f r , -l-3-pas 20 fr Organizate VBG-Jet-
te 

11 juli in 't Schuurke 
De Vlaamse sociale en Kulturele 

Knng Broecksele nodigt uit op haar 
11 juli-feestelijkheden in en aan 
't Schuurke, Oude Graanmarkt 25 te 
1000 Brussel 

Gnifestijn van 12 tot 24 u , boeste-
nng, witte en zwarte pensen Samen
zang met akkordeonist Staf Cogneau 
vanaf 22 u, volksmuziekgroep „Zak
doek" vanaf 23 u 15 

DE KEIZER 
VAN HET GOEC 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R < 
S*Ions - Kleinmeubclen • Lusters - Geschenk--*='—'— 

O n k l o p b a r e pr i jzen 
in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 
(specia le voor» ' — . ^« . . ^ > 

Openingsuren: Qi.. woe., vrij. v*n 13 tot 1» u . ; 
Do., zat. van 10 tot ISu. 30 
Zondat; van 14 tot i t u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERN AT - 02-582.22.22 
s u f K i e s e k o m s (op slechts is km van Brussel-centrum) 

11 -juliviering 
te Jette 

Op zaterdag 6 juli om 15 u gaat in 
het Sint-Pieterskollege, Verbeyststraat 
25 te Jette, de 11 -juliviering door Deu
ren om 14 uur, aanvang om 15 uur In
kom 20 fr met -l-3-pas, 40 fr zonder 
-I- 3-pas 

Programma welkomstwoord door 
voorzitter M De Cooman, optreden 
van het koor van de Vlaamse Bond 
van gepensioneerden, eerste deel van 
de „Grote Retroshow' met Ray Fran-
ky 

Na de pauze toespraak door de 
ere voorzitter J De Berlangeer, optre
den van de seniorendansgroep van de 
Vlaamse Bond van Gepensioneerden, 
tweede deel van de „Grote Retro-
show", slotlied „De Vlaamse Leeuw" 

Vossem naar 
IJzerbedevaart 

Vertrek aan de kerk om 7 u 15, ver
trek vanuit Diksmuide 14 u 30, nchting 
Middelkerke Wij zijn terug in Vossem 
omstreeks 19 uur De prijs bedraagt 
voor volwassenen 250 fr, voor kinde
ren onder de 12 jaar 150 f r Er kan wor
den ingeschreven bij Mare Trappe
niers, Dorpstraat 46 te Vossem, tel 
7671032 

• 25 j ongehuwde man met A2-
diploma elektromechanicd zoekt een 
betrekking in het Brusselse of op de as 
Brussel-Aalst-Ninove-Halle 

Aanbevolen huizen 
Vakantiehuis REIGERSNEST 

Pr Boudewijnlaan 39 
8460 KOKSIJDE 

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

(Adv 96) 

M>dijkaas 
Affligem 

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

ALPANROOF 

Tel 

Amenkalei 237 
2000 Antwerpen 

na 19 u 03-2388840 

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 

DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Pnnses Maria Christinalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel 050-35.26.69 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

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 

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. 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

n.v. de w/inne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.3304 - 42.39.16 

q Z - \ STUDIO 
- L - l y DANN 
02-4286984 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

Z.W. Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 
9660 BRAKEL 

Tel 055-423636 

— 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 
vert'"ouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 (Adv 1501 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel Ó54-412589 

W I J 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 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers. 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

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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Luc Vandeweyer: 

,, VOS is beste bedding 
voor Vlaamse 
vredesbe weging " 

HERENT — „Dat de Paus tijdens zijn dagenlang 
bezoek niet naar de IJzertoren in Diksmuide is 
getogen heeft veel Vlamingen geërgerd. 

Maar het was ook logisch: de Paus kon door de 
Vlaamse gemeenschap niet als staatshoofd ontvan
gen worden om de eenvoudige reden dat de staats
hervorming nog niet ver genoeg gevorderd is; zulks 
niet toelaat Trouwens ook de kerkelijke hiërarchie is 
nog duidelijk unitair Belgisch gestruktureerd. 

Daarom is de 58ste IJzerbedevaart, volgende zon
dag, van bijzonder belang: een eigen Vlaams buiten
lands beleid is dringend geboden. 

HISTORICUS Luc Vande
weyer is één van de jon
geren die zich de jong

ste ti jd aktief inzetten in de VOS-
beweging. Die ook inzien dat de 
IJzerbedevaarten nogal wat 
meer zijn dan een jaarlijkse do
denherdenking. 

4 generaties 
Luc Vandeweyer: „Een IJzerbe

devaart is geen gebeurtenis van 
amper één dag. Een gans jaar lang 
heeft deze merkwaardige Vlaam
se manifestatie blijvende invloed. 
Mettertijd volgen er ook konkrete 
politieke beleidsbeslissingen die 
ingaan op de eisen die aan de 
IJzer telkenjare door de tiendui
zenden bedevaarders Worden ge
steld. 

Het blijft een werk van lange 
adem; zeer zeker Maar men kan 
tocfi niet ontkennen dat allereerst, 
ook op de IJzerbedevaarten, voor
al kulturele grieven werden geuit 
Bestendig werden dan veel ba
kens verzet In toenemende mate 
werd de eis voor Vlaamse staats
vorming gesteld. Ook de sociaal-
ekonomische problemen kregen 
meer gewicht in de toespraken. 
Nu zijn we eindelijk zover dat de 
Vlaamse gemeenschap het ven
ster op de wereld kan en moet 
openen. We moeten zover komen 
dat de Vlamingen, zonder langs de 
Brusselse Quatre-Brasstraat ge
dwongen te 'passeren', zelf hun 
geëigend buitenlands beleid kun
nen bepalen. Dat we ook voor de 
buitenwereld een volwaardige au
tonome natie zijn geworden. Pas 
dan zal bijvoorbeeld de Paus tij
dens een officieel bezoek aan ons 
land ook Diksmuide aandoen. 

— Nochtans hebben tientallen 
IJzerbedevaarten bijvoorbeeld 
nog immer niet het probleem van 
amnestie opgelost.? 

Luc Vandeweyer: „We zijn in
derdaad reeds vier generaties 'on
derweg'. Maar het zal toch wel 
altijd zo zijn dat de natievorming in 
de geesten de effektieve staats
vorming geruime tijd vooraf gaat 
Werden de IJzerbedevaarten ge

ruime tijd beschouwd en zelfs 
gedoodverfd als Vlaams-nationale 
manifestaties, dan stellen we de 
jongste tijd toch een merkwaardi
ge evolutie vast 

Ook politiek andersgezinden 
beginnen ruime belangstelling aan 
de dag te leggen voor de Vlaamse 
vredesbeweging. Tegelijkertijd 
worden ze ook gekonfronteerd 
met de eis voor integrale Vlaamse 
ontvoogding. Het tema van de 
58ste IJzerbedevaart is trouwens 
dit jaar bijzonder duidelijk: géén 
voogden, eigen staat! 

Zelfs de CVP en de Vlaamse 
kommunisten blijken zich eindelijk 
bij ons streefdoel te scharen. Wie 
had zulks tot voor korte tijd dur
ven denken? 

Hoedanook, elektorale huichela
rij inbegrepen, is het verheugend 
te noemen dat steeds meer 
Vlaamse politieke instanties het 
eisenplatform ondersteunen dat 
telkenjare op de IJzerbedevaart 
wordt opgesteld. 

Vredesbeweging 
— Dat nu reeds voor de 58ste 

keer de Vlaamse IJzerbedevaart 
plaatsgrijpt is allicht een uniek 
internationaal gebeuren.? 

Luc Vandeweyer: „Ongetwij
feld. Nergens ter wereld vind je 
dergelijk eerbetoon aan gesneu
velde soldaten, gepaard gaand 
met de telkens hernieuwde politie
ke eis voor zelfbestuur 

Bovendien getuigt de IJzerto
ren sinds jaar en dag ononderbro
ken van het Vlaamse vredesstre-
ven Het pacifisme is immer een 
belangrijk element geweest in de 
Vlaamse beweging. Wij geven tel
kenjare een belangrijk signaal op 
het internationale front 

De vredesbeweging, die met de 
installatie van de kernraketten in 
ons land bijzonder aktief is gewor
den, blijkt nu ook in te zien dat de 
wortels van het vredesstreven in 
onze gemeenschap bij de Vlaam
se beweging te zoeken zijn. 

Behalve de eis 'zelfbestuur' 
wordt immers sinds jaar en dag op 

Jongeren moeten testament van Fronters verder uitvoeren. 

de IJzervlakte in Diksmuide ook 
het 'nooit meer oorlog' vooropge
steld. 

Desondanks is het enigszins 
merkwaardig dat precies dat geor
ganiseerd vredesstreven in de 
Vlaamse beweging een groot hi
aat blijkt te zijn. 

Wij hebben geen geëigende 
vredesorganisatie. 

Welnu, volgens mij en veel 
vrienden, is de VOS hiertoe aan
gewezen .De VOS (vereniging 
van Vlaamse oudstrijders) heeft 
alle krachten in zich om het vre
desstreven van onze Vlaamse ge
meenschap konkrete gestalte te 
geven. 

Met de uitbouw van VOS-krin-
gen kan er in gans Vlaanderen een 
beter inzicht komen over het inter
nationaal gebeuren. Vormingsa
vonden kunnen dit groot hiaat 
verhelpen. 

Volgens mij biedt VOS de bes
te bedding voor Vlaamse vredesi
nitiatieven. We kunnen slechts ho
pen dat ook deze oproep vooral 
bij de jonge Vlamingen gehoor 
vindt 

— Hoe is bij Uzelf de interes
se voor de IJzerbedevaarten en 
de VOS-werking gegroeid? 

Luc Vandeweyer: „Allicht door 
mijn historische vorming. Ik kom 

uit een mijnwerkersgezin — dus 
uit Limburg — waar in de familie 
geen uitgesproken politieke inte
resse bestond. Maar ik kreeg dus 
de goede kans mijn studies be
hoorlijk af te werken. Daarbij heb 
ik mij onder meer verdiept in de 
perikelen van de Vlaamse bewe
ging voor en tijdens de eerste 
wereldoorlog. 

Inmiddels was ik ook aktief in 
wat men de milieubeweging 
noemt Natuurbescherming hoort 
volgens mij bij het streven van een 
volksgemeenschap,ten eerste 
voor zelfbehoud en bijkomend 
voor een beter leven. 

Het is dan ook hoegenaamd 

geen grote sprong om aktief te 
worden bij onder andere de VOS-
organisatie. 

Ik hoop echt dat er nog meer 
jonge Vlamingen bij VOS aktief 
worden en zo de vredesbeweging 
in ons land een blijvende impuls 
geven. 

Daar is trouwens goede hoop 
voor Er zijn er steeds meer die in
zien dat de Vlaamse beweging 
een veel breder bedding heeft dan 
bijvoorbeeld de socialistische ar
beidersbeweging. Ook dan de vre
desbeweging, zoals VAKA, die de 
jongste jaren rond één tema bij
zonder aktief is geworden. 

Traditie 
Niemand doet het ons na dat 

vier generaties lang geijverd 
wordt voor vrede,gekoppeld aan 
de ontvoogdingsstrijd. 

Ook in dit opzicht is de IJzerbe
devaart telkenjare een merkwaar
dig evenement 

Vanzelfsprekend komt de oude 
generatie van de VOSsen voor 
hulde aan de geliefden, terwijl de 
jonge generaties van Davidsfon-
ders aan de bedevaart prompt 
een toeristische uitstap koppelt 

Hier vinden de Vlaamse genera
ties mekaar, met uiteindelijk het
zelfde streven. Vrede. Zelfbe
stuur In eigen land trouwens kan 
er geen vrede zijn zonder zelfbe
stuur 

Jammer genoeg hebben wij, on
der meer met het IJzerbedevaart-
komitee, veel te weinig direkte 
invloed op de bieleidsbeslissingen 
die in dit land worden genomen. 
Maar het is toch zo dat duidelijk na 
zoveel jaren ideeën doorsijpelen 
in de cenakels van de beslissende 
overheid. 

Daarom ook vind ik het een 
goede zaak dat nu ook mensen 
van uiteenlopende politieke ge
zindheid aktieve belangstelling 
voor de IJzerbedevaart betonen. 

We kunnen deze jaarlijkse ma
nifestatie nauwelijks overschatten 
als krachtige hefboom voor de 
Vlaamse natievorming. Het is dan 
ook telkens weer jammer dat in de 
pers, vooral door RTL en de Ne
derlandse TV, randverschijnselen 
in de kijker worden gebracht 

Zulks kan nochtans niet verhe
len, op het internationale forum, 
dat de Vlaamse beweging bij uit
stek een pacifistische beweging 
was en blijft 

Het is nu onze opdracht, van de 
jonge Vlaamse generaties, het 
streven dat begonnen werd door 
de Vlaamse Fronters (zowel wat 
betreft vrede als zelfbestuur) met 
vernieuwde energie \(Oort te zet
ten. 

Ik hoop dat veel jongeren zich 
bij de vernieuwde VOS-werking 
zullen aansluiten. Het zijn wij die 
het testament van de Frontstrij
ders verder moeten uitvoeren. 

(hds) 
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