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„ De verbintenissen van Martens V voor de „nationale sektoren" 
evenaren de maatregelen voor sanering van de overheidsfinanciën. 

Zonder stopzetting van de kommunautaire kompensaties kan er geen 
sprake zijn van sanering." 

(De Financieel-Ekonomische Tijd) 

De meineed 
De 58ste IJzerbedevaart onder het motto: „Géén voogden, 

eigen staat" is een daverend sukses geworden. Zowel qua 
opkomst, verloop als inhoud was deze uitgave één van de 
grootste van het voorbije decennium. De stem van Diksmuide 
gaf antwoord op en duiding bij de vele prangende problemen 
waarmee ons volk gekonfronteerd wordt. En dit op een onge
meen belangrijk ogenblik: enkele weken voor de verklaring tot 
herziening van de grondwet in het parlement en met het zicht op 
de verkiezingen. 

Uzerbedevaartvoorzitter Daels aarzelde niet om het treurig 
palmares van weer eens een jaar on- en anti-Vlaams regerings
beleid te presenteren: de Happart-schande, de miljarden voor 
Cockerill-Sambre, het blokkeren van de splitsing van de zg. na
tionale ekonomische sektoren, de sluiting van Vlaamse Verli-
pack-bedrijven, het uitblijven van amnestie, de dreigende „wa
ter-taks"... Meteen voegde Daels er de voor de hand liggende 
oplossing aan toe. Indien de Vlamingen willen dat er een 
radikaal einde gesteld wordt aan elke bevoogding en elke 
beknotting van onze ontwikkeling, dan moet Vlaanderen vrij en 
ongehinderd zijn lot in eigen handen nemen en echt zelfbestuur 
veroveren door eigen staatsmacht. 

Om deze Vlaamse staatsmacht te realiseren is een konf edera-
le struktuur voor dit land nodig. Dergelijke regeling legt de poli
tieke basismacht bij de gemeenschappen en laat hen vrij 
beslissen welke bevoegdheden zij nog opdragen aan een over
koepelende instelling. Voorzitter Daels weerlegde eveneens de 
argumenten van tegenstanders van het konf ederale koncept. Hij 
waarschuwde terecht dat een statenbond de ultieme kans is, zo
niet verliest België elke bestaanszin en elk bestaansrecht 

Een boeiende passus was gewijd aan de noodzaak van een 
aktief vredesbeleid, waarbij gewezen werd op de immense 
gevaren van het sterrenkrijgprojekt en het gebrek aan enige Eu
ropese samenwerking, laat staan inspraak. De godsvrede-idee 
van de Frontbeweging werd eveneens op schitterende wijze 
geaktualizeerd. 

De aanwezigheid van een handvol CVP-parlementsleden en 
vooral van onderwijsminister Coens is niet onopgemerkt geble
ven. Voor het eerst sinds heel vele jaren woonde een niet VU-mi-
nister deze plechtigheid bij. Deze excellentie zwoer de eed van 
trouw aan Vlaanderen. Ondertussen weten wij welke waarde 
daaraan moet gehecht worden. 

Twee katolieke kranten. De Standaard en Het Volk, publiceer
den woensdag immers een vraaggesprek waarin gereageerd 
wordt op de jongste IJzerbedevaart Premier Martens, ooit zelf 
een jeugdspreker op de Bedevaart, zet zich opvallend scherp af 
tegen de standpunten die in Diksmuide werden ingenomen. Voor 
Martens kan er geen sprake zijn van een konf ederale staatsom-
vorming, hpoguit van een unionistisch federalisme. Wat volko
men tegengesteld is aan het verlangen naar meer autonomie, 
zoals zondag yértmkt Ook over de grondwetsherziening laat de 
eerste minister geen twijfel bestaan: een verklaring in die zin 
kan slechts mits het akkoord van de vier regeringspartijen, de 
PSC inkluis. Deze partij heeft zich bij herhaling echter verzet 
tegen elke verdere federalizering, zeker van het onderwijs. 
Martens zelf liet trouwens verstaan geen haast te zullen maken 
met de onderwijs-kommunautarizering. Wat toch helemaal 
anders klinkt dan vroegere verklaringen in dit verband van zijn 
partijgenoot en minister Daniël Coens. 

Diezelfde Coens heeft het evenwel gepresteerd om, nauwelijks 
twee dagen na de bedevaart, zijn afgelegde belofte te verlooche
nen. „Ik onderschrijf in geen enkel opzicht alle uitspraken die op 
de IJzerbedevaart werden gedaan", verklaart hij nadrukkelijk. 
Voor d€ onderwijsminister is deze gebeurtenis louter een bede
vaart, los van elke politieke duiding. Dit is uiteraard nonsens, 
niet in het minst vanuit historisch perspektief. Indien Coens en-

I
kel ter bedevaart wou, dan kon hij beter naar de Vlaamse Maria-
oörden Scherpenheuvel of Oostakker trekken. Of naar O.-L-
Vrouw-van-Assebroek in zijn eigen arrondissement. Dit zou hem 
dan misschien ook echt elektoraal profijt opleveren. Want 
daarom, en alleen daarom, was het Coens en de CVP zondag te 
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„Spaarplan" :verarming 
\r) het vooruitzicht van de verkiezingen worden van

zelfsprekend de grote tremelo's gebruikt Eyskens 
stelde dat zonder Martens V de werkloosheid nog zou 
toegenomen zijn. Minister Hansenne liet berekenen 
dat op één maand tijd er 25.000 werklozen minder 
zouden zijn. 

En Martens zelf riep tijdens een exclusief interview 
met „De Standaard" uit: „zie je wel dat ik gelijk had!" 

ER werd ook onverstoorbaar 
aangekondigd dat er ook 
volgend jaar nog verder zal 

„bespaard" worden. De premier 
van de Belgische regering liet er 
geen twijfels over bestaan dat, in 
het geval hij na de verkiezingen 
opnieuw de scepter mag zwaaien, 
de inkomens van weddetrekken-
den en van gezinnen die moeten 
rondkomen met sociale uitkerin
gen nog verder drastisch zullen 
afgeroomd worden. 

Wie hierdoor het hardst wordt 
getroffen wil Martens blijkbaar 
niet geweten hebben want hij 
zwijgt in alle Belgische talen over 
rapporten terzake. 

Terwijl in het parlement nog de 
zogenaamde „sociale herstelwet" 
ter sprake is publiceerde zopas 
het IRES, het ekonomisch studie
centrum van de UCL, een gedetail
leerde studie waaruit blijkt dat 
precies de minstbegoede gezin
nen het zwaarst werden getroffen 

door het „spaarplan" van Martens 
V. 

Zo blijkt onder meer overduide
lijk dat de koopkracht van precies 
de „minstbegoede" gezinnen het 
zwaarst werd aangetast In tegen
stelling tot wat de Belgische re
geerders beweren zijn het hoege
naamd niet de „hogere inkomens
groepen" die het meest hebben 
ingeleverd. 

Eerder was er trouwens in die 
zin reeds menig oprisping van de 
Bond van Grote en Jonge Gezin
nen en van het Leuvense Instituut 
voor de Arbeid. Nu ligt er bijko

mend een wetenschappelijk on
derzoeksrapport ter tafel. Maar bij 
regeerverklanngen worden deze 
studies wijselijk onbesproken ge
laten. 

Het regeerbeleid wordt fel ver
dedigd met cijfers die de eigen 
ministeriële kabinetten krampach
tig bijeen sprokkelen. 

Zoals, stel u voor, de verminde
ring van de werkloosheid met 
„25.000 eenheden" (zoals zulks 
genoemd wordt) op amper één 
maand tijd.Eureka..? 

Slechts terloops wordt daarbij 
vermeld dat deze vermindering 
het gevolg is van een „nieuwe" 
berekeningswijze. Niet alleen 
„bruggepensioneerden" worden 
niet meer in de statistieken ver
meld als mensen zonder werk. Er 
worden nog immer tal van andere 
„kategorieen" uitgevonden die offi
cieel weggecijferd worden. 

En precies al die gezinnen die 
bijkomend zonder werk gezet 
worden, die moeten leven van een 
vervangingsinkomen, die worden 
het zwaarst getroffen door het 
beleid van Martens V. (hds) 

Waarom de Volksunie mee 
het ontwerp van kabeldekreet 
blokkeerde... (Lees biz. 7) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven 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 er 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 

RECHTZETTING 

SP-voorzitter Karel Van Miert 
vraagt volgende rechtzetting te plaat
sen n.a.v. de in ons blad van 27 juni II. 
verschenen onderstaande tekst „Nu 
reeds bekend is dat Karel Van Miert 
voor 70 miljoen fr. 20 m2 borden 
afhuurde". 

„Het zou mij ten zeerste verwonde
ren dat dergelijke krankzinnige uitspra
ken zouden zijn gedaan. Zelfs als men 
er een nul,afdoet, zit men nog boven 
de realiteit. De waarheid is heel een
voudig dat voor de nationale campag
ne van de partij met het oog op 8 de
cember een optie werd genomen op 
400 20 m2 borden. Iedereen weet dat 
dit een minimale publicitaire dekking is. 

Ik zou U dan ook dank weten indien 
U kon laten nagaan wat er precies 
door de vermelde VU-senatoren werd 
gezegd, en Indien dit niet strookt met 
wat in het bedoelde artikel van Het 
Laatste Nieuws wordt vermeld, — wat 
ik aanneem — dat bIj die krant wordt 
aangedrongen op een rechtzetting. 

Overigens wens ik eraan te herinne
ren dat onzerzijds reeds meermaals 
voorstellen zijn gebeurd om een ak
koord tot stand te brengen waarbij alle 
partijen zouden afzien van het gebruik 

van al te dure 20 m2 borden. Een 
initiatief dat destijds met het oog op de 
Europese verkiezingen was genomen, 
en dat wel de steun van de VU kreeg, 
werd gekelderd door de PVV die 
volledig haar handen wenste vrij te 
houden." 

Karel Van Miert, 
SP-voorzitter 

DIKSMUIDE 

In WIJ van 27 juni II. pakt senator 
Guido Van In terecht uit tegen „de 
platte kommerce te Diksmuide". Ik 
steun hem daarbij ten volle. Kan de be
devaart niet echt sereen gehouden 
worden, een echte bedevaart waar
dig? Ook door groepen die denken die 
dag met politiek te moeten uitpakken? 
Weer werden pamfletten en oproepen 
van bedenkelijk allooi gelanceerd. 

Hebben wij zo niet de fierheid en het 
politiek fatsoen om een dag onze 
politieke zweren te bedekken? Welke 
verenigingen nemen het initiatief tot 
een algemene afkondiging om achter
wege te laten wat Diksmuide zo ont
siert? De bedevaart zou aan waarde 
winnen en het buitenland zou ze ons 
pas dan echt benijden. 

P.l_ Hofstade 

WELKOM IN BRUSSEL 

Op donderdag 11 juli a.s. gaat te 
Brussel weer de nationale 11 juli-her-
denking door. Als Vlaamse Brusselaar 
roep ik alle Vlamingen op O M die dag 
met hun gezin naar Brussel te komen. 
De Franstaligen, de Vlaamse Brusse
laars en de vele buitenlandse toeristen 
moeten zien hoe Vlaams Brussel wel 

is. Een gezellige vrolijke en gastvrije 
stad IS Brussel waar mensen van 
verschillende nationaliteit samenwo
nen. Alle Vlamingen zijn er welkom. 

Hun aanwezigheid op onze nationa
le feestdag betekent voor ons een 
sterke steun die veel meer waard is 
dan allerlei akties, hoe goedbedoeld 
ook, die vaak wrevel veroorzaken bij 
andersdenkenden. Daarom welkom 
op 11 juli! P.R., Anderlecht 

GELOOFWAARDIG? 

Heden ten dage is zowat de hele 
westerse wereld diep verontwaardigd 
over de golf van zgn. „terronstische 
aanslagen" die de wereld overspoelen. 

Vooral de gijzeling van een 30-tal 
Amerikanen scoort hoge toppen wat 
verontwaardiging betreft. Men heeft 
het dan ook voortdurend over de 
bestrijding van het internationale terro
risme. Dat moet nu toch eens eindelijk 
gekoördineerd aangepakt worden. Het 
zal daarbij niemand ontgaan zijn dat 
vanwege Amerikaanse zijde, en meer 
biezonder door Reagan zware taal 
wordt gesproken. 

(On-)gelukkigerwijze ligt het feit, dat 
diezelfde verdedigers van de „demo-
kratie" enkele weken geleden miljar
den vrijmaakten voor legale terroristi
sche aktiviteiten, waarvan het Nicara
guaanse volk het sfachtoffer zal wor
den, nog vers in het geheugen. Even
wel was de verontwaardiging in 
Europa op dat moment maar eerder 
lauw als ze er al was. 

Terrorisme dient aangepakt te wor-

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

een licentiaat 
politieke of sociale wetenschappen 

of 
ekonomische wetenschappen 

of 
handelswetenschappen 

Moet uitkeringsgerechtigd zijn. ^ 
Kandidaturen met curriculum vitae schriftelijk indienen bij redaktie WIJ, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel onder de letters BAR-1. 

yc lepel & vork... 

den. Onschuldige mensen mogen niet 
het slachtoffer worden van geweldda
dige aktiviteiten. 

Het volks-nationalisme heeft hier 
een speciale taak te vervullen. In de 
geest van de Frontsoldaten neemt zij 
een pacifistische houding aan. Dit im
pliceert dat men de beide vormen van 
terrorisme, de legale en de illegale, 
veroordeelt en zich niet laat verleiden 
door links-rechtse kleingeestigheid. Al
leen op deze wijze kan het volks-
nationalisme geloofwaardig en hard 
gemaakt worden. 

Alleen in dit kader klinkt het geloof
waardig dat men de raketten zo snel 
het kan weer naar huis wil sturen en 
ijvert voor een kernwapenvrij Europa 
en het „nooit meer oorlog". 

Moet hierbij vermeld worden dat de 
USSR ook niet vrijuit gaat? 

H.O., Brasschaat 
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Snoeck mag 
schieten-

Snoeck vrij! 
Vorige week donderdag sprak 

het Luikse Hof van Beroep de 
Voerense schutter Snoeck vrij. 
Deze man schoot op 9 maart 1980 
op Vlaamse wandelaars. Hierbij 
raakte de zoon van VU-kamerlid 
Meyntjens ernstig gewond en een 
Nederlandse rijkswachter werd 
eveneens getroffen. 

De korrektionele rechtbank van 
Verviers veroordeelde Snoeck 
vorig jaar tot 8 dagen gevangenis
straf. In beroep werd deze kerel 
nu vrijgesproken Wat te verwach
ten viel na het rekwisitoor van de 
openbare aanklager. Deze officië
le vertegenwoordiger van het Bel
gische gerecht ontpopte zich tot 
een volkomen partijdige persoon 
die zijn aanklacht met tegen de 
dader, zijnde Snoeck, maar tegen 
de slachtoffers, de Vlamingen, 
richtte! Zodat de verdediging van 
Snoeck eigenlijk geen werk meer 
had. Dit is alleen mogelijk in het on
zalige land België. 

Deze onaanvaardbare uit
spraak betekent noch min noch 
meer dat de Vlamingen nu ook in 
rechte vogelvrij zijn. Misschien 
kan bendeleider Happart zelfs 
subsidies geven voor de nieuwste 
sport van frankofonen, nl. het 
schieten op Vlamingen. 

Vic Anciaux was de eerste, en 
vooralsnog de enige, partijvoorzit
ter die tegen dit wansmakelijk von
nis protesteerde. In België bestaan 
er niet alleen twee ekonomische 
snelheden, maar ook twee ver
schillende en tegenstrijdige recht
spraken. Hij wees er op dat er nog 
steeds niets veranderd is in de 
mentaliteit van bepaalde Belgische 
gezagsinstanties: „Zoals de dyna-
miteurs van de IJzertoren in 1948 

Voorakkoord 
De voorzitter van de Waalse 

liberalen, Louis Michel, sprak vori
ge week de wens uit om tot een 
voorakkoord te komen tussen de 
kristendemokraten en de liberalen. 
Hij stelde dit voor als een pakt, 
waarin de vier meerderheidspartij
en zich zouden verbinden om na 
de verkiezingen dezelfde regering 
verder te zetten en gezamenlijk te 
bepalen welke partij nog zou mo
gen toetreden tot een koalitie.Mi-
chel verwoordt hiermee eigenlijk 
wat bij de CVP, PSC. PVV en PRL 
leeft, namelijk de huidige rege-
ringspolitiek verderzetten. 

Alle opiniepeilingen zijn het er 
echter over eens dat de huidige 
regering geen meerderheid zal ha
len op 8 december. Vooral de 
liberalen vrezen uit 'de boot te 
vallen, aangezien de kans groot is 
dat de kristendemokraten in dit 
geval opnieuw de socialisten zul
len beminnen. Alle stoere verkla
ringen worden op die momenten 
immers vergeten en bij de groten 
telt dan nog enkel de slogan: mee 
aan de tafels van de macht zitten. 

Heizeldrama 

De parlementaire kommissie die 
belast is met het onderzoek van 
het Heizeldrama zet konsekwent 
haar speurwerk verder. Dit onder
zoek bracht reeds verschillende 
zaken aan het licht. Maar tevens 
wordt duidelijk dat het met de 
politionele instanties en de ver
standhouding tussen de diverse 
eenheden lang niet goed gaat. 

DEZE 
>MEEK DjTjgr 

Alle IJzerbedevaarten sedert het 
einde van de tweede 
Wereldoorlog heb ik 
meegemaakt. Nooit beleefde ik 
het gebeuren met zo'n 
gemengde gevoelens als vorige 
zondag Heel Vlaanderen heeft 
me op de televisie of de 
krantefoto's zien zitten naast de 
CVP-minister van Onderwijs. 
Heeft zijn nabijheid mijn 
doorgaans spontane ontroering 
en geestdrift geremd? Werd ik 
afgeleid door de latente vraag of 
ik mij al dan niet over zijn 
aanwezigheid diende te 
verheugen? Het gaat niet over 
de persoon van Daniël Coens. Ik 
heb hoegenaamd geen moeite 
om de kwaliteiten van die man 
te erkennen. Als mens kan ik er 
best mee omgaan. Daar knelde 
het schoentje niet. De 
moeilijkheid lag op een ander 
vlak. Ik kon me niet ontdoen van 
de weerkerende twijfel over de 
politieke eerlijkheid van deze 
topfiguur uit de CVP. Over de 
oprechte bedoelingen van deze 
partij, die met veel tromgeroffel 
een afvaardiging had gestuurd. 
Ik vertrouwde het spel niet. Ik 
vreesde dat de IJzerbedevaart 
misbruikt werd. Deze vrees 
ontlokte een sluimerende 
verontwaardiging, die me belette 
ongehinderd op te gaan in de 

doorvoelde teksten van Anton 
Van Wilderode en de beheerste 
maar toch radikale toespraken 
van Daems en Daels. 
Amper drie dagen later blijkt dat 
mijn onrust gewettigd was. 
Zowel Martens als Coens 
hebben reeds afstand genomen 
van het Vlaams programma van 
de IJzerbedevaart. 
Van Martens was dit te 
verwachten. Voor hem primeert 
de macht om de macht En 
vooral deze in heel België. 
Daarom bepleit hij een sterk 
centraal gezag en zweert hij een 
konfederale struktuur af, want 
dan zou de Vlaamse staat 
belangrijk worden en met meer 
de Belgische bond. Daarom 
verkiest hij het 
bondgenootschap met de 
franstalige zusterpartij boven het 
Vlaams belang. De CVP heeft 
de PSC immers nodig om haar 
macht in heel België te 
bevestigen. 

Van Coens verbaast het me 
met, maar het ergert me diep. Ik 
stond immers naast hem op de 
dodenvlakte, toen hij — hoewel 
aarzelend — de eed van trouw 
aflegde. Wellicht durfde hij niet 
anders. Hij schaamt zich echter 
met enkele dagen later een 
totaal valse interpretatie te 

geven aan deze eed. 
Trouw zweren aan Vlaanderen 
„tot ter dood", betekent 
„Vlaanderen eerst en bovenal". 
Het symbolisch letterteken AVV-
VVK doet daar niets van af. Met 
dit aloude tema van de diep-
kristelijke jongens van de 
Frontbeweging zwaaien om de 
samenhorigheid van de 
hedendaagse nationalisten te 
doorbreken, is een al te 
doorzichtige taktiek en een 
volstrekte miskenning van de 
Vlaams-nationale geschiedenis. 
Voor ons mag iedereen 
deelnemen aan de Vlaams-
nationale hoogdagen. Wij vragen 
naar geen politieke kleur, 
levensbeschouwing of 
maatschappijvisie. Wij eisen wel 
eerlijkheid en de vaste wil om 
de boodschap van de 
Frontsoldaten door dik en dun 
te verdedigen en in daden om 
te zetten. De bedevaart is 
inderdaad een herdenking van 
de doden. Maar dezen schreven 
met hun bloed: „Wanneer ons 
recht?". Stervend riepen zij: 
.Zelfbestuur!" 

Vic ANCIAUX 

, • % * . - " • " \ . 

De Sirius, het schip van de internationale milieu-organisatie Greenpeace, 
is er zaterdagnacht in geslaagd uit de haven van Antwerpen te 
ontsnappen. Dit ondanks het feit dat deze boot aan de ketting lag 
wegens het voeren van een „onwettelijke"aktie tegen de vervuiling van 
de zee. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat deze geslaagde 
vlucht door veel mensen op openlijke of verholen sympatic wordt ont

haald. Tot spijt van wie 't benijdt... Foto S.d.Lie. 

ongemoeid werden gelaten, zo 
wordt in 1985 het doelbewust 
schieten op Vlamingen door een 
Waalse rechtbank totaal vrijge
pleit". 

De VU-voorzitter vraagt zich 
terecht af hoelang wij deze diskri-
minatie nog zullen dulden. „Vlaan
deren is goed om jaarlijks vele 
miljarden aan Wallonië te betalen, 
het moet zich bovendien nog ver
nederende kaakslagen laten wel
gevallen" 

De tijd begint trouwens te drin
gen. Op 6 juli, dit is overmorgen 
zaterdag, zou deze speciale on-
derzoekskommissie rond moeten 
zijn met haar besluiten. Deze moe
ten dan overgemaakt worden aan 
het parlement dat daar, hopelijk, 
de passende konklusies zal uit 
nemen. 

Niemand ontkent nu nog dat er 
bij de ordehandhaving en de orga
nisatie veel is fout gelopen. Vraag 
is wie voor de resem flaters kan 

en zal verantwoordelijk gesteld 
worden. De voorzitter van de 
kommissie, de franstalige socialist 
Collignon, heeft zich in een vraag
gesprek erg kritisch uitgelaten 
over minister van binnenlandse 
zaken Nothomb. Het is niet onmo
gelijk dat deze nobiljonse paljas 
inderdaad mee schuldig wordt be
vonden, al blijft het zeer twijfelach
tig dat Nothomb desgevallend zal 
opstappen. Deze man voelt zich 
immers, samen met zijn trawanten 
Happart en Nols, boven de wet 
verheven. 

Nothomb: 
ik blijf 

Bwana Kitoko 

Vijfentwintig jaar geleden, toen 
Koning Boudewijn Belgisch Kon
go ter plekke officieel onafhanke
lijk verklaarde, werd het staas-
hoofd nagenoeg weggejouwd. Er 
werd zelfs aan gedacht om de 
Belgische koning inderhaast met 

een 900-helikopterdienst naar de 
internationale luchthaven te bren
gen voor overhaaste repatriëring. 

Begin deze week, na jarenlange 
tergende uitdagingen van presi
dent Mobutu, werden liefst elf 
samenwerkingsakkoorden onder
tekend voor de financiering van 
industriële en landbouwprojekten. 
Bwana Kitoko wordt weer, omwil
le van onze centen, op de handen 
gedragen. 

10 miljard 

Er is nu zelfs ook goed nieuws 
inzake de toekomst van de miljar
den-verlieslatende Waalse staal
bedrijven. De regeringskonsulent 
Jean Gandois heeft op een af-
scheidsperskonferentie aange
kondigd dat Cockerill-Sambre 
voor liefst 10 miljard gaat investe

ren „om het Europees topniveau 
te halen". 

De Fransman Jean Gandois, die 
zijn konsulenten-opdracht nu de-
fintief voor bekeken ziet, zei veel-
verhullend dat nagenoeg 6 miljard 
voor die investenngen zullen ver
wezenlijkt worden via kapitaalver
hoging. 

Zulks betekent m konkrete taal 
dat Cockerill-Sambre een beroep 
doet op andermaal zes miljard 
geld van de „nationale" gemeen
schap; voor het grootste gedeelte 
inleveringsgelden van de Vlamin
gen. 

De gewezen „Jeugdspreker" op 
de IJzerbedevaarten, de huidige 
premier Wilfried Martens, heeft in 
twee interviews dus duidelijk de 
uitvoenng van het 'testament van 
de IJzer' afgezworen. 

Hij wil niets weten van de in 
Diksmuide geëiste verwezenlij
king van het konfederalisme. Hij
zelf pleit nu voor een „unionistisch 
federalisme", waarbij duidelijk de 
klemtoon ligt op het unionistisch 
adjektief. 

Vanaf deze week 
brengt ons weekblad een 

met een bekend Vlaming. 
Lees biz. 8 en 9 
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58ste Bedevaart in zonovergoten Diksmuide 

Bloemen voor de kleinen, 
de werkers, 
de voormannen... 

ver van hun dorp. Er zijn bloemen 
voor allen, van welke nationaliteit 
zij ook waren, die hun inzet voor 
een betere wereld en voor echte 
vrede duur, al te duur, moesten be
talen. 

Het aantal vlaggen neemt toe 
met het jaar. Tientallen vaandels 
vormden ook dit maal een geel-
kleurige krans rond de voet van 
het monument. Als symbool van 
evenveel Vlaamse strijdverenigin-
gen en politieke groeperingen die 
het Ijzertestament onderschrij
ven. 

Voor het eerst werd ook een 
verklaring afgedrukt in het pro
grammaboekje bij de nationale lie
deren, waann op de eeuwenoude 

Kaaskerke (Diksmuide). — De weergoden waren 
zondag ook Vlaamsgezind. Net zoals voor de aanwe
zige CVP-politici hopen wij dat dit geen huichelachtige 
en eenmalige vertoning betrof, maar een liefdesbetui
ging van blijvende duur 

Het is weer voorbij: die unieke, wonderbaarlijke 
Vlaamse vredesmanifestatie rond de monumentale 
IJzertoren. 

VOLK was er alleszins te 
over Je kon als het ware 
op de koppen lopen. Op

nieuw had je die gezellige drukte 
en mooie beelden: slierten fiet
sers, bevlagde huizen en kroegen, 
terrasjes met dorstige bedevaar
ders, de geur van worstjes en friet, 
de vele bekende gezichten van 
vergrijsde nationalisten en jonge 
freules. Zelfs de storende margi
nale bendes waren in aantal ver
minderd en werden door de vele 
duizenden links, of beter- extreem
rechts, gelaten. 

De sfeer voor- en nadien was 
vnendschappelijk, lichtvoetig en 
overtuigd. De IJzerbedevaart 
heeft nog mets van haar aantrek
kelijkheid verloren, integendeel. 
De Vlaamse Beweging is, geluk
kig, nog met echt ingedommeld 
Het entoesiasme was voelbaar, 
nadrukkelijk en onverwoestbaar. 

Meineed? 
Veel (opgefokte) belangstelling 

ging uit naar de aanwezige CVP-
notabelen. Zoals bekend had de 
vooralsnog grootste partij van 
Vlaanderen haar leden opgeroe
pen deel te nemen aan deze 58ste 
bedevaarteditie. Nu was er inder
daad ook merkelijk meer volk dan 

het voorgaande jaar, maar het is 
zeer de vraag of er een oorzakelijk 
verband bestaat met de CVP-
oproep Enkele verdienstelijke 
Vlaamsgezinde kristendemokra-
ten (die sinds lang naar Diksmuide 
komen) niet te na gesproken, viel 
er weinig te noteren van CVP-
karavanen richting IJzer Wie wel 
opviel was onderwijsminister 
Coens. 

Velen hadden verwacht dat er 
een CVP-minister uit de Vlaamse 
regering naar de bedevaart zou 
komen. Maar geen van deze vier 
CVP-Vlaamse excellenties achtte 
dit nodig. De Sijselenaar Coens, lid 
van de Belgische regering, moest 
zich dan maar riskeren. Wat bij de 
grote meerderheid van de aanwe
zigen op een afwachtend gemom
pel werd onthaald. Toen de 
schuldbelijdenis tijdens de eucha
ristie werd ingeleid, riep iemand: 
„Vergeef vooral de fouten van 
Coens" en ook tijdens de toespra
ken hoorden we wel eens het 
beruchte; „CVP-ers, farizeeërs". 
De meeste bedevaarders beke
ken deze plotse bekering als een 
elektoraal stuntje. 

Tijdens de toespraken en de 
bindteksten moesten de aanwezi
ge CVP-politici trouwens herhaal-

„Wij zweren houwe trouwe." Vic Anciaux en Hugo Schiltz doen dit op 
overtuigende wijze, Daniel Coens schijnt te aarzelen... 

Ondertussen heeft Coens reeds afstand genomen van zijn afgelegde 
eed. In „Het Volk" van gisteren, woensdag, zegt Coens uitdrukkelijk dat 
hij in geen enkel opzicht alle uitspraken die op de IJzerbedevaart werden 
gedaan onderschrijft, terwijl hij ook niet van zins is om all^ jaren aan de 
IJzerbedevaart deel te nemen! 

Dan toch een elektoraal nummertje. Of wie had daaraan getwijfeld? 

Bloemen voor Hendrik Borginon: „... de lange weg herdenkend van je leven aan de voltooiing van je volk 
gegeven, een leidsman zonder arglist zonder logen, zeer realistisch door een droom gedreven . 

delijk één en ander doorslikken, 
want het regeringsbeleid dat zij 
volmondig steunen werd zwaar 
bekritiseerd. Bij de eed van trouw 
aan Vlaanderen stak Coens, aan
vankelijk aarzelend, eveneens de 
twee vingers omhoog en beloofde 
„U Vlaanderen tot der dood". De 
toekomst zal uitwijzen of deze 
woorden gemeend, dan wel ge
veinsd waren. Mag een minister 
meineed plegen, fluisterden som
migen...? 

Applaus 
Wie wel applaus ontving waren 

VU-voorzitter Anciaux en minister 
Schiltz. De hartelijke begroetingen 
logen er niet om. De VU-politici 
spelen op die dag duidelijk „thuis". 

Applaus was er evenzeer en 
volkomen terecht voor Anton van 
Wilderode met zijn schitterende 
poëzie, voor de presentators 
Geertrui Suy en Francis Verdoodt, 
de dirigent Juliaan Wilmots, het 
koor en orkest en kleinkunstenaar 
Herman Elegast die zijn sukses-
nummers van vorig jaar mocht 
overdoen. Na afloop kon men het 
singletje met deze liedjes kopen. 

Het werd innig stil toen men een 
stukje band liet horen met een 
uittreksel uit een toespraak van de 
laatste leider van de geheime 
frontbeweging, Hendrik Borginon 
„Je hebt de risico's nooit afgewo
gen die je gekozen had in den be
ginne, zonder berekening met ziel 
en zinnen aan het ondankbaar 
dagelijks werk getogen voor het 
lief land dat jij en wij bemlnnen-
",dichtte Anton van Wilderode. De 
overleden journalist en lid van het 

Bedevaartkomitee, Jef Claes, 
werd eveneens in de dodenhulde 
betrokken. Maar daarnaast ook de 
vele, zeer vele onbekenden die 
hun leven in dienst stelden van 
Vlaanderen. 

Bloemen 
en vlaggen 

Alle jaren is het ongeveer het
zelfde. En toch ontroert de bloe
menhulde steeds weer opnieuw. 
Om weemoedig te worden en 
nooit te vergeten. Keurig aange
vuld door de stijlvolle koreografie 
van de groep Alkuone. Er zijn 
bloemen voor Vlamingen die hier 
aan de IJzer sneuvelden, er zijn 
bloemen voor Vlamingen die om
kwamen voor Vlaanderen, héél 

banden van Vlaanderen met de 
noordelijke Nederlanden en Zuid-
Afrika wordt gewezen. „Door het 
zingen van het Wilhelmus en De 
Stem van Suid-Afrika bevestigen 
wij enkel de waarde die wij hech
ten aan die banden, die sterker en 
dieper liggen dan soms tragische 
tegenstellingen, onbegrip, grote 
verschillen in politieke regimes, 
een scheuring en een revolutie." 

Het was, ongetwijfeld, een 
grootse IJzerbedevaart. De batte
rijen zijn weer opgeladen. Hopelijk 
bezitten wij nu voldoende energie 
om de zwoelte van de vakantie te 
overbruggen, teneinde de koele 
herfstavonden en de harde win
terdagen (met 8 december en wat 
daarop volgt) door te komen... 

(pvdd) 

Nog even wachten voor de indrukwekkende bloemenhulde begint 
Onze trouwe lezer Jan was ook van de partij 
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Voorzitter Paul Daels: 

„Geen Belgische 
staatshervorming, 
maar Vlaamse 
staatsvorming'' 

De aanwezigheid van enkele CVP-verantwoordelij-
ken weerhield Ijzerbedevaartvoorzitter Paul Daels 
niet om de roomsblauwe regering de rekening te pre-
zenteren van weer een jaar anti-Vlaams beleid. 

Naast de tema's vrede en verdraagzaamheid be
handelde hij vooral de Vlaamse staatsvorming. 

PAUL Daels begon zeer 
krachtig „Een radikaal ein
de moet worden gesteld 

aan elk onrecht, aan elke bevoog
ding en aan elke beknotting van 
onze ontwikkeling Vlaanderen 
moet vrij en ongehinderd zijn lot in 
eigen handen kunnen nemen en 
zelf zijn toekomst veilig stellen 
Daarom moeten wij echt zelfbe
stuur door eigen staatsmacht ver
overen" Om dit te ondersteunen 
somde hij een waslijst op van 
vernedenngen die Vlaanderen tij
dens de voorbije maanden kreeg 
t e verwerken Dit terwijl jaarlijks 
zo'n 20 000 fr per hoofd in de soci
ale zekerheid van Vlaanderen 
naar Wallonië gaat 

Ontwapening 
„Zelfbestuur is de enige weg 

naar ontvoogding en bevrijding, en 
betekent allerminst een beknot
ting of het zich opsluiten in zichzel-
ve, maar het openbreken van de 
poorten op de toekomst en op de 
wereld' verklaarde de voorzitter 
Die meteen inspeelde op de raket-
tenbeslissing van de regering Wie 
voor de installatie kiest moet te
vens de grootste inspanningen le
veren om tot konkrete resultaten 
te komen ,AI te weinig is gebleken 
van echte inspanningen van de 
regering voor de ontwapening en 
voor de Europese aanpak Europe
se eendracht en Europese aanwe
zigheid zijn nochtans essentieel bij 
onderhandelingen waarvan het 
overleven van ons kontinent af
hangt" stelde Daels 

Het IS inderdaad de dwingende 
plicht voor de kleine volkeren van 
overal ter wereld om onverpoosd 
te Ijveren voor een veralgemeen
de evenwichtige gekontroleerde 
en versnelde ontwapening ,Zij 
moeten beletten dat in deze tijd 
van de angstwekkende werkloos
heid op een ogenblik dat miljoe
nen in Afnka gewoon sterven van 
honger, nog eens miljarden en 
miljarden worden vergooid in een 
onzinnige en mensonwaardige be
wapeningswedloop " 

Pluralisme 
Daels had het ook over de 

noodzaak van een opbouwend 
pluralisme trouw aan de godsvre-
de-idee In de eigen staat moeten 
elke verdrukking en miskenning, 
maar ook elke beperking en be
knotting uitgesloten worden en zal 

ons volk naar volwassenheid 
groeien in zijn levensechte ver
scheidenheid", aldus Daels, die sa
menvattend stelde dat de geus en 
de missionaris allebei behoren tot 
het rijke Vlaamse wezen 

Om deze volkse rijkdom veilig 
te stellen is Vlaamse staatsmacht 
nodig en hiertoe werd een konfe-
derale struktuur voor dit land 
voorpgesteld „Omdat dergelijke 
regeling de politieke staatsmacht 
bij de gemeenschappen legt, hen 
vrij laat te beslissen welke be
voegdheden ZIJ nog opdragen aan 
een overkoepelende instelling en 
hen in staat stelt ongehinderd bui
tenlands de eigen belangen te 
verdedigen, kortom omdat zij de 
groei naar echte zelfstandigheid 
mogelijk maakt'" Paul Daels maak
te van de gelegenheid gebruik om 
de zg bezwaren tegen het konfe-
derale koncept te weerleggen 

Hierbij moest minister Nothomb 
het ontgelden, maar ook zij die 
steevast komen aandraven met 
de gevaren die het konfederalis-
me zou inhouden voor de ekono-
mische en monetaire unie Verwij
zend naar het door VU-minister 
Schiltz ingerichte kolloquium over 
de monetaire unie in federale sta
ten bewees Daels dat vergaande 
fiskale en financiële autonomie 
perfekt mogelijk en volstrekt ver
antwoord zijn 

Separatisme? 
Aan allen die het konfederalis-

me als een beschaamd separatis
me afdoen antwoordde Daels 

zeer duidelijk dat met wij moeten 
beschaamd zijn dat steeds meer 
eerlijke mensen zich de vraag stel
len of een volledige breuk met de 
onafwendbare uitkomst zou zijn, 
maar wel de Walen en de macht
hebbers in dit land „Zij zijn het die 
doen twijfelen of de slogan „met 
België als het kan, zonder België 
als het moet" al met voorbijge
streefd zou zijn", zei Daels 

Regeringsvorming 
Vervolgens wees de voorzitter 

van het IJzerbedevaartkomitee op 
de noodzaak om tot een konstitu-
ante te komen Hij verheugde zich 
erover dat reeds vier Vlaamse 
partijen zich hebben uitgesproken 
ten gunste van het opstellen van 
een zeer ruime lijst van voor wijzi
ging vatbare artikelen van de 
grondwet Het mag echter met bij 

De sobere eucharistieviering werd opgedragen door Jules De Bruyne, 
Elias Dupon, Deodaat Meers en Luc Vranckx 

woorden blijven en Daels stipte 
daarbij de mogelijkheden aan van 
een wisselmeerderheid die zo no
dig moet aangewend worden „De 
Vlaamse toekomst is belangnjker 
dan het voortbestaan -gedurende 
enkele weken- van deze regering, 
dan het voortbestaan van elke 
regering!" 

Zo'n lijst betekent natuurlijk nog 
geen nieuwe grondwet Daarom 
zal alles wat te maken heeft met 
de vorming van de nieuwe rege
ring zo belangnjk zijn Geen enke
le Vlaamse partij mag, aldus het IJ
zerbedevaartkomitee, deelnemen 
aan regeringsvorming tenzij vol
gende zaken worden aangepakt 
volledige uitvoenng van de scha
mele staatshervorming van '80, 
omschakeling van het onzalige do-
tatiestelsel, splitsing van de vijf 
nationale ekonomische sektoren 

en van het ministerie van binnen
landse zaken, zekerheden voor de 
Vlamingen in Brussel, afzetting 
van nederlandsonkundige manda
tarissen in Voeren en Vlaams-
Brabant 

Weg met 
de voogden 

„Dit alles zou politiek met haal
baar zijn'?",vroeg Daels Die er 
onmiddellijk op wees dat alles wat 
de Vlaamse Beweging heeft moe
ten afdwingen als met haalbaar 
werd voorgesteld ,Het volstaat 
dat de Vlaamse parlementairen 
front vormen en de begroting van 
een onwillige Waalse minister wei
geren goed te keuren en veel zal 
mogelijk worden", verduidelijkte 
de voorzitter 

Sooi Daems: 

„...vertreurwilging" 
Sooi Daems bekleedt een belangrijke funktie in het 

Davidsfonds en is lid van het IJzerbedevaartkomitee. 
Hij kreeg de niet makkelijke taak een „toespraak tot de 
jeugd" te houden. 

Met zwiengheid en een gepaste kwinkslag bena
drukte Daems de inbreng van jongeren in de Vlaamse 
ontvoogding. 

HIJ richtte zich opvallend tot 
de jongeren die de weg 
naar Diksmuide nog met 

gevonden hebben „Met uw drang 
naar authenticiteit en waarachtig
heid, met uw streven naar geweld
loosheid en wereldwijde ontwape
ning, met uw rechtvaardigheidsen
gagement IS deze vlakte een 

De groep Alkuone bracht op stijlvolle wijze hulde aan alle gesneuvelden 

plaats waar U in de toekomst ook 
thuishoort" 

Geschiedenis 
Op een ogenblik dat veel jonge

re generaties worden dooreenge-
schud door de krisis van ekono-
mie en beschaving in deze tijd vol 
onzekere zekerheden is het zoe
ken naar antwoorden moeilijk 
Daems hekelde daarbij het verlies 
van het histonch perspektief , Op 
school wordt bijvoorbeeld amper 
nog geleerd of Flor Grammens en 
Rik Borginon sportlui waren dan 
wel belangrijke figuren in de 
Vlaamse emancipatiebeweging 
Naarmate een volk steeds minder 
besef meeknjgt van zijn eigen 
verleden zal het fataal ook steeds 
minder in staat zijn een visie op 
zijn toekomst uit te tekenen" 

SOOI Daems kantte zich voorts 
tegen de verschraling van de kwa
liteit van het leven en pleitte voor 
meer kulturele vitaliteit en span
kracht die een klem volk groot 
kunnen maken De jeugd moet de 
uitvoerder worden van het testa
ment van de Frontbeweging 

De werkgelegenheid is de Bel
gische realiteit nummer een, aldus 

SOOI Daems „Jonge mensen kij
ken met op naar een rechtsstelsel 
dat een bendeleider burgemees
ter laat zijni" 

Daems die terecht stelde dat 
Vlaanderen deze kwaal zelf beter 
zou kunnen bekampen indien het 
over de middelen zou beschikken 
Weinig vnendelijk was Daems 
voor wat hij de , Belgitude' noem
de de bestuurlijke Belgitude moet 
uit Vlaanderen weggewerkt wor
den (de politieke benoemingen de 
blinde bureaucratie, de overmati
ge centralisatie de particratie ) 

In naam van de jongeren richtte 
hij zich tenslotte tot al wie verant
woordelijkheid draagt met de 
vraag de Vlaamse staat dringend 
af te dwingen Laat deze bood
schap voor de jeugd met in dove
mansoren vallen Zoniet laat U de 
Vlaamse jeugd vallen besloot 
Sooi Daems 
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Kamerlid Hugo Schiltz: 

„Eerlijk duurt het 
langst, ook voor 
Mark Eyskens'' 

Het gekonkelfoes van Eyskens met het geaktualizeerd rapport-Matthijs is heel 
wat kamerleden in het verkeerde keelgat geschoten. 

Ter herinnering. Tijdens de speciale hoorzitting over de nationale sektoren 
overhandigde de minister, naar eigen zeggen, „een gekondenseerd overzicht van 
de overheidshulp aan de nationale sektoren op basis van het rapport-Matthijs dat 
jaarlijks wordt geaktualizeerd". Een op maat gesneden overzichtje dus. zonder re
gionaal opgesplitste gegevens. 

Daags nadien vonden de kommissieleden het uitgebreide rapport in hun krant... 
Over deze aanslag op de parlementaire demokratie en het beleid zelf inzake de 
nationale sektoren spraken we met Hugo Schiltz. 

D
AT Eyskens grof en onge

straft het parlement mag 
buitenspel zetten, zit 

Hugo ScW/tzbijzonder hoog: „Nog 
jaren mag men her en der sleute
len aan de werking van het parle
ment Het zal allemaal niet baten, 
zolang een minister de volksverte
genwoordiging mag voor schut 
zetten, ja zelfs beliegen. 

In 1983 werd na lang aandrin
gen het eerste rapport-Matthijs 
aan de kamer voorgelegd. Jaar
lijks zou een aktualizering volgen. 

Opnieuw na lang aandringen van 
onze fraktie kregen we vorige 
week dat „gekondenseerd" stuk. 

De rest zouden we volgens Eys
kens toch niet begnjpen." 

Niet relevant... 
Op zichzelf was dat „gekonden

seerd" rapport reeds vernietigend 
voor Martens V. Eind 1982 had de 
staat zich verbonden tot een di-
rekte steun van 314,5 miljard en 
tot het verlenen van de staats
waarborg op 126,4 miljard. Eind 
•J984 had dezelfde staat zich voor 
450 miljard aan direkte steun ge
ëngageerd en voor 73,8 miljard 
aan staatswaarborg. Een optelsom 
van alle verbintenissen geeft dus 
op twee jaren tijds een stijging 
met 82 miljard te kennen. Wat 
doet besluiten dat deze regering 
duidelijk meer heeft gedaan dan 

hi9t uitvoeren van bestaande plan
nen en verbintenissen. 

Wat IS nu de weerslag op de be
groting van al de verbintenissen? 
Hugo Schiltz: „In 1985 blijft deze 
beperkt tot 20 miljard, maar voor 
1986 is reeds sprake van 35 mil
jard. Verdere berekeningen maakt 
het rapport niet Vroeger evenwel 
becijferde de werkgroep-Matthijs 
dat een totale steun van 300 mil-
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jard een budgettaire weerslag van 
minstens 600 miljard heeft We 
mogen dan ook gerust stellen dat 
tot op vandaag een budgettaire 
kost van 900 miljard het absolute 
minimum is". 

De regionale opsplitsing van de 
overheidssteun moesten de ka
derleden uit hun krant vernemen: 
52,1 % voor Wallonië en 47,7 % 
voor Vlaanderen. 

Tijdens de hoorzitting had Eys
kens dit gegeven grof ontkend. 
Bovendien vond hij het met rele
vant. Kwestie van nodeloze pas
sies en niet optelbare appelen en 
peren Alsof wij niet weten dat 
de overheidshulp verschilt van 
sektor tot sektor, soms van bedrijf 
tot bedrijf Zo werd de steun aan 
de scheepsbouw verstrekt onder 
de vorm van kredieten die groten
deels terugbetaalbaar zijn. Deze 
aan de textielsektor via zgn. non-
voting-shares die door de bedrij
ven opnieuw worden ingekocht 
zodat de staat zijn geld terug
krijgt". 

... en andere 
prietpraat 

Volgens de VU-minister houden 
de steeds weerkerende opwerpin
gen van Eyskens tegen deze fei
ten geen steek. De bewering dat 
de VU mede-verantwoordelijk is 
voor de enorme omvang van de 
overheidshulp, is slechts laag-bij-
de-grondse prietpraat. Hetzelfde 
geldt voor de zgn. miljardenhulp 
aan de Kempense steenkoolmij
nen in de penode vóór 1979. 

Een analyse van de cijfers van 
Ekonomische Zaken leerde 
Schiltz dat er voor de Vlamingen 
geen reden is om aan te nemen 
dat zij in die penode bevoordeeld 
zijn geweest Tot 1974 werd jaar
lijks meer hulp verleend aan het 
Zuiderbekken dan aan de Kem
pense mijnen. „En volgens een 
studie van Cepess ontvingen het 
Zuiderbekken en dat van Limburg 
sedert de bevrijding tot 1983 
evenveel subsidies. Het gaat dus 
niet op het huidige onevenwicht in 
het voordeel van Wallonië te 
rechtvaardigen door een omge-
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H. Schiltz: „Een aanslag 
op de demokratie 
en op Vlaanderen" 

keerd voordeel dat nooit bestaan 
heeft". 

Zo mogelijk nog grotere priet
praat IS volgens de Antwerpenaar 
het ministerieel beroep op het 
sociaal gevoelen van de Vlamin
gen. Betaalt Vlaanderen zijn prijs 
niet op het gebied van de werk-
bosheid? Op 10 jaren tijds is het 
Vlaamse aandeel van de werk-
oosheid opgelopen van 49 % tot 
55 %. „En", aldus Schiltz, „in de 
textiel- en konfektienijverheid gin
gen tussen 1964 en 1973 om en bij 
45.000 banen verloren. In de daar
opvolgende jaren bedroeg dit ver
lies ongeveer 93.000 eenheden, 
zodat de tewerkstelling er in ver
gelijking met het begin van de 
jaren 70 thans gehalveerd is". 

Eén troost 
Hoe men de steun aan de zgn. 

nationale sektoren ook berekent, 
steeds blijkt een overdracht van 
Vlaamse middelen naar Wallonië. 
„Deze aan Vlaanderen opgelegde 
solidariteit komt nog eens boven
op de bestaande solidariteit langs 
de sociale zekerheid b.v. en bo
venop de solidariteit die is inge
bouwd in dafinancieringsmekanis-
men van gewesten en gemeen
schappen". Het is, aldus nog Hugo 
Schiltz, politiek oneerlijk om ener
zijds de financieringsstroom van 
Vlaanderen naar Wallonië te be
stendigen en nog te vergroten, 
zonder anderzijds de politieke 
moed op te brengen deze realiteit 
tegenover de publieke opinie te 
erkennen en de bevolking te laten 
oordelen over de aanvaardbaar
heid van dit sisteem. 

„Het kan een troost zijn dat 
noch de onverklaarbare verbe
tenheid van minister Eyskens 
noch de bijna grenzeloze ver
beelding waarmede hij steeds 
nieuwe Ingewikkelde konstruk-
ties opzet, op den duur zullen 
volstaan om de nuchtere feiten 
en de realiteit blijvend te kamoe-
f leren". 

Bil 
ktm dat 
deliik \$ ^ 
overheidï 

'norBiSche 
tndrait g« 
maar de« 
zmk wet 
VafldeB '< 
de«l üitfl" 

4 JUL' 



w^ 
I 

VIAAMSERAAD 
Fundamenteel 
foutief 

Begin dit jaar strandde het 
Overlegkomitee tussen de centra
le regering en de gemeenschaps
regeringen op de bevoegdheid 
van de Vlaamse gemeenschap in
zake de biezondere jeugdzorg. 

Onder het voorzitterschap van 
prof. Rimanque richtte de Vlaamse 
regering dan een kommissie op, 

niet alleen om over het konflikt zelf 
maar ook meer algemeen over de 
persoonsgebonden aangelegen
heden klaarheid te scheppen. 

Op basis van het kommissiever
slag formuleerde de Vlaamse 
Raad een resolutie met als voor
naamste eisen: geen beperkende 
interpretatie van de persoonsge
bonden aangelegenheden!, gelijk
tijdige overheveling van bevoegd
heden en instellingen, permanent 
en konstruktief overleg over de 

PARLEMENIAIRE 

SIIK>KKE1S 
EEN week lang vergaderde de 

Vlaamse Raad. Een mammoet
agenda met niet minder dan 15 ont
werpen en voorstellen van dekreet En 
nog is de vakantie voor de raadsleden 
niet aangebroken. Pas op 10 en 12 juli 
sluiten zij het zittingsjaar af. 

DEINING veroorzaakte het ont
werp van kabeldekreet Voor 

het eerst in de geschiedenis van de 
Vlaamse Raad maakte een vierde van 
de leden gebruik van de alarmbelpro
cedure. Deze werd ontvankelijk ver
klaard, zodat kamer en senaat nu 
moeten oordelen over de gegrondheid 
ervan. Onder de rubriek „Opinie" legt 
André De Beul uit waarom de VU-
fraktie de procedure steunde. 

DEZELFDE André De Beul mocht 
zich verheugen over de goed

keuring van zijn voorstel dat de pri
vaatrechterlijke archief- en dokumen-
tatiecentra in Vlaanderen erkent en 
betoelaagt 

OOK goedgekeurd werd de subsi
dieregeling van het sociaal-kul-

tureel vormingswerk met volwassenen 
in politieke vormingsinstellingen. Aldus 
worden de algemene normen van het 
sociaal-kultureel vormingswerk aange
past aan de specifieke politieke be
hoeften. Mede-iniatiefnemer was Paul 
Van Grembergen. 

OP een ander terrein ligt het de
kreet dat de grens der verbinte

nissen van de Vlaamse gewestwaar
borg vastlegt Oswald Van Ooteghem 
merkte daarbij op, dat het opgetrokken 
bedrag steeds schril afsteekt tegen de 
enorme gekten die CockeriH-Sambre 
toegespeeld krijgt VU-Gemeen-
schapsminister Hugo Schiltz viel hem 
bij en stelde dat de Vlaamse GSemeerv 
schap moet trachten middelen en ver
antwoordelijkheid in eigen handen te 
nemen. 

I X O N André De Beul instemmen 
• * met de subsidieregeling van het 
ontwikkelingswerk voor volwassenen, 
dat gold niet voor de subsidiëring van 
privé-sportinfrastruktuur. Zijns Inziens 
houdt dit initiatief te zeer een gevaar in 
voor verzuiling en wordt financieel te 
veel hooi op de vork genomen. 

WIJZIGINGEN werden aange
bracht aan de jachtwet en aan 

de wetgeving op de ruimtelijke orde
ning en de stedebouw. Ondanks heel 
wat randbemerkingen kon Johan De 
Mol in beide gevallen een verbetenng 
ontwaren. 

HET dekreet op de bijzondere 
jeugdzorg vertrekt wel vanuit 

de juiste invalshoeken, maar de wijze 
waarop deze juridisch uitgewerkt wer
den getuigt volgens Daan Vervaet van 
een klem geloof in de jonge mensen. 

Bovendien bieden de staatshervor
ming en de koppige centrale regering 
al te beperkte mogelijkheden. Een ont
houding leek hem terecht 

C ENPARIG stond de Vlaamse Raad 
^ achter het samenwerkingsak
koord tussen de Vlaamse en Duitstali
ge Gemeenschap. Eenzelfde eensge
zindheid heerste over de omvorming 
van het Kommissariaat-generaal voor 
de Internationale Samenwerking van 
de Nederlandse Kultuurgemeenschap. 
Voortaan zal het de Vlaamse Gemeen
schap in al haar geledingen en voor al 
haar bevoegdheden vertegenwoordi
gen tegenover het buitenland. 

HET dekreet betreffende de milieu
vervuiling verwierf slechts de 

steun van CVP en PVV. Ondanks de 
positieve kanten bezorgt het volgens 
Johan De Mol een eerste klas begra
fenis aan de inspraak, de milieu-effekt-
rapportering en het begrip „belangheb
bende". 

^ \ E Sociaal-Ekonomische Raad 
" voor Vlaanderen (SERV) is er. 
Deze Vlaamse tegenhanger van de 
Nationale Ariaeidsraad en de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven heeft een 
ruime adviesbevoegdheid en regelt 
het overleg tussen de sociale partners 
onderiing, alsook met de overheid. 

Onenigheid over de samenstelling 
heeft de oprichting lange tijd geremd. 
Onder impuls van Hugo Schiltz en 

Oswald Van Ooteghem werd uiteinde
lijk bekomen dat, naast de 20 verte
genwoordigers van de sociale part
ners, ook 7 deskundigen in de SERV 
zetelen. Deze zullen een tegengewicht 
vormen voor het korporatisme van 
vakbonden en patronaat Oorspronke
lijk had de VU geopteerd voor 10 des
kundigen 7 die het vertrouwen genie
ten van de politieke frakties en 3 
aangeduid door verenigingen als de 
Bond voor Grote en Jonge Gezinnen. 
Maar dat bleek helemaal niet haalbaar 

W. Peeters: „Onzinnige 
bevoegdheidsverdeling..." 

terreinen w/aar de organieke wet
geving centraal is gebleven. 

Pseudo-hervorming 
De bevoegdheidskonflikten, 

ook inzake de fjersoonsgebonden 
aangelegenheden, komen hele
maal niet onverwacht De V U 
voorspelde ze reeds tijdens de 
debatten over de staatshervor
ming, in augustus 1980. Herhaalde
lijk wees Walter Peeters sedert
dien op de onzinnige bevoegd
heidsverdeling inzake bvb. ge
zondheidsbeleid, minder-validen-
beleid en sociaal beleid. Met de 
biezondere jeugdzorg barstte de 
bom. 

Het verslag Rimanque legde on
dubbelzinnig de vinger op de won
de: de fundamentele inwendige 
tegenstelling waarop de huidige 
wankele staatshervorming ge
bouwd werd. Enerzijds is er onder 
de druk van de evolutie in de 
geesten de autonomie-gedachte, 
met nevengeschikte wetgevende 
en uitvoerende gemeenschafjsln-
stellingen. Anderzijds is er het 
hebberig unitarisme bij de be
voegdheidsverdeling: fxjgen cen
traal te houden wat centraal te 
houden is. 

In plaats van bvb. gezondheids
beleid en bijstand aan personen 
als persoonsgebonden aangele
genheden volledig naar de ge
meenschappen toe te spelen, wer
den zij slechts gedeeltelijk overge
dragen. Totale beleidssektoren 
werden niet afgestaan. „Maar, als
of dit niet volstond, werden er 
binnen de overgedragen aangele
genheden subsektoren gereser
veerd voor de centrale overheid". 

Versnlpp)ering van het beleid, 
gebrek aan efficiëntie, wartaal 
voor de burger, betwistingen en 
immobilisme. Dat zijn zowat de 
gevolgen ven het touwtrekken 
tussen het geven van zelfstandig
heid met de ene hand en het 
herunitarizeren met de andere 
hand. 

In het huidig stadium kon Pee
ters dan ook instemmen met de 

resolutie. „Maar willen wij het dos
sier definitief opbergen, dan moet 
een antwoord geformuleerd wor
den op de vraag: willen we écht 
een eigen autonome staat of blij
ven we verder ploeteren in de 
hybriede onverenigbaarheid van 
de pseudo-staatshervorming bin
nen het typisch Belgisch politiek 
projekt van 1980". Slechts bij een 
klare keuze kan de vergissing van 
1980 ongedaan worden gemaakt 

Alarm 
op de kabel 

Het kabeldekreet heeft in feite weinig te maken met 
de kabeldistributie. Des te meer met het lanceren van 
de zgn. niet-openbare televisieverenigingen. 

CVP en PVV stellen het voor, alsof dooreen stelsel 
van mededinging het BRT-monopolie wordt doorbro
ken. In feite betreft het slechts een alibi om een nieu
we partikuliere machtskoncentratie in het mediabestel 
door te drukken. 

HET gaat de meerderheid 
duidelijk om een niet-
openbare televisievereni

ging die zich richt tot de gehele 
Vlaamse gemeenschap en die o.m. 
met een deel van de opbrengst 
van de handelsomroepreklame 
wordt gefinancierd. Voor 51 % 
moet het kapitaal worden samen
gebracht door uitgevers van ne-
derlandstalige kranten en week
bladen en voor het overige door 
banken en bedrijven. Volgens het 
dekreet mag deze 51 %-deelname 
van de geschreven pers ook door 
de uitgevers van één groep van 
kranten ingebracht worden. On
der het mom van de vrije menings
uiting wil de meerderheid haar 
machtspositie in de geschreven 
pers doordrukken in het televisie-
bestel. Belangrijke strekkingen uit 
onze gemeenschap zoals de 
Vlaams-Nationale en deze van 
Agaiev zullen dus helemaal niet 
vertegenwoordigd zijn. 

Het kan niet dat het medlumbe-
leid door een toevallige meerder
heid naar hun hand wordt gezet 
Dit is een zaak die de ganse 
gemeenschap aanbelangt 

Het kabeldekreet is duidelijk in 
strijd met de kultuurpaktwetge-
vlng, wat door de Raad van State 
In zijn advies trouwens omstandig 
wordt uiteengezet Ofwel moeten 
er meerdere landelijke televisie
verenigingen mogelijk zijn — wat 
financieel niet haalbaar is —, ofwel 
moeten alle ideologische strekkirv 
gen aan bod kunnen komen. 

Aangezien CVP en P W alle 
VU-amendementen om het de
kreet In overeenstemming te bren
gen met het kultuunsakt obstinaat 
hebben verworpen, blijkt het van
zelf dat de VU in deze belangrijke 
materie mede voor het quorum 
heeft gezorgd om de kulturele 
alarmbel te lulden. 

Bij gebrek aan een terzake be
voegd Konstitutioneel Hof zullen 
kamer en senaat zich over de 
schending van het kultuurpakt 
moeten uitspreken. Zo ver komt 
het wanneer een meerderheid 
haar macht misbruikt In kulturele 
aangelegenheden. Het verwijt dat 
de VU een unitaire Instantie laat 
beslissen over een zuiver Vlaams 
dossier, gaat helemaal niet op. De 
VU heeft zulks helemaal niet ge
wenst, maar tegenover het misprij-

André De Beul 

zend afwijzen van CVP en PVV 
restte slechts dit antwoord. Bo
vendien zouden CVP en PVV dit 
verwijt beter inslikken. Te pas en 
te onpas lopen zij naar de Raad 
van State om zich achter dit „uni
tair" rechtskollege te verschuilen. 
Bij elk geschil met de Belgische re-
genng leggen zij zich trouwens 
onderdanig neer bij de beslissing 
van het „unitaire" overlegkomitee, 
waar de Walen meesteriijk de 
chantagetaktlek uitspelen. 

Afgezien van het disknmine-
rend karakter van het kabelde
kreet is het een miskleun inzake 
welbegrepen mediumbeleid. In 
geen enkel opzicht beantwoordt 
het aan de primordiale audio-vi-
suele opdrachten die Vlaanderen 
zich moet stellen: geen verioede-
ring, wel het zo goed mogelijk 
doen uitkomen van onze eigen 
kulturele identiteit en de grotere 
Integratie van de media binnen het 
gehele Nederlandse kuKuurge-
bied om, zoals Johan Fleerackers 
het stelt, via de Nederlandse Taal
unie en gezamenlijk optreden in 
Europees verband te verhinderen 
dat kleine taal- en kultuurgebieden 
in de greep geraken van de media-
business en de multinationale be
langengroepen, ondersteund door 
grootschalige politieke belangen. 

André De Beul, 
VU-kamerlld 
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Auteur Jos Vandeloo 

„ Een schrijver kan 
de wereld beïnvloeden, 
niet veranderen../' 

Toen de Franse en Duitse editie 
verscheen werd „Het gevaar" 
tweemaal boek van de maand in 
Zwitserland De merkwaardigste 
reakties kreeg ik toen de Franse 
versie in Parijs verscheen, om
streeks '64 De franstalige Belgi
sche kranten stelden met enige 
verwondering vast dat een 
Vlaams werk in Parijs vertaald 
werd In de zin van „Hij is een Vla
ming en hij kan nog schrijven ook" 
Alsof dit een zeer ongewone ge
beurtenis was' Om als Vlaming in 
België ontdekt te worden moet je 
dus eigenIjk via Parijs 

Opvallend is dat het zowel in de 
Oostbloklanden als in het Westen 
aanslaat In Zweden bv werd dit 
werk gebruikt als één van de 

MORTSEL — „Het is absoluut noodzakelijk dat wij 
als Vlamingen duidelijk herkenbaar naar buiten tre
den", vertelde dos Vandeloo op het einde van ons 
onderhoud. Die eraan toevoegt dat het begrip Vlaan
deren in de hele wereld een positieve refleks oproept, 
en dit in tegenstelling tot „the Belgian image". 

Een briljant eigentijds auteur, ongetwijfeld. En bo
vendien een grote meneer, in de ware zin van dit 
begrip. 

JOS Vandeloo werd bijna 
60 jaar geleden geboren in 
Zonhoven Hij genoot een 

technische opleiding als scheikun
dige in de mijnindustrie en was 
eerst steenkoolspecialist v'o'or hij 
zich in de schrijversstiel gooide 

Elke humaniorastudent van 
Vlaanderen werd (en wordt) aan
gespoord tot het lezen van „Het 
gevaar", „De muur" of „De vijand" 
Weinigen weten echter dat deze 
werken ook in Nederland op de li
teratuurlijst van ongeveer iedere 
student pnjken En in Wallonië 
gebruikt men deze boeken stelsel-
mang in de lessen Nederlands 

Andere publikaties, zoals bv 
„De muggen", „De coladnnkers", 
„Vrouwen", „De croton", blijven 
evenzeer verkoopsuksessen En 
gelukkig met alleen bij tieners Bo
vendien IS Vandeloo zowat de 
meest vertaalde Vlaamse auteur 
van de naoorlogse penode In alle 
biblioteken van de wereld vindt 
men Jos Vandeloo 

Een zomers gesprek in de tuin 
van een mooi, karaktervol maar 
met pretentieus huis. 

WIJ: Is het niet een beetje stil 
geworden rond Jos Vandeloo? 

Jos Vandeloo: „Ik denk dat dit 
een verkeerde indruk is Zeker dit 
jaar merk ik een toegenomen inte
resse Maar het is inderdaad zo 
dat ik een tijdlang gezwegen heb 
Mijn jongste roman „Sarah" — ik 
noem het eerder een relaas — is 
nogal kontroversieel onthaald In 
Vlaanderen kreeg dit meer afwij
zende dan goedkeurende bespre
kingen Soms zelfs een beetje 
gezocht om de auteur persoonlijk 
te treffen In Nederland waren de 
recensies daarentegen positiever 

Op mijn leeftijd en na een dertigja
rige schrijversloopbaan — als ik 
dit zo mag noemen — heb ik 
evenwel geleerd om dingen te 
relativeren Het is onmogelijk een 
boek te schnjven waarmee ieder
een akkoord gaat Daarom pro
beer ik dit ook met Ik schrijf zoals 
ik het wil en kan, want ik kan 
natuurlijk niet alles 

Voor het ogenblik ben ik bezig 
aan een verhalenboek met een 
franstalige titel „Les Hollandais 
sont la en andere verhalen" In 

Nederland wordt wel eens graag 
een woordje Frans gebruikt Toch 
IS het met ironisch bedoeld Het ti
telverhaal speelt zich af in de 
Ardennen De vonk, die voor dat 
verhaal op me oversloeg, kwam 
gewoon voort uit een uitspraak 
van een oud vrouwtje in een klem 
Ardens hotel Die zei „Les Hollan-
dais sont la" toen er mensen arri
veerden Daarnaast zijn er nog 
acht andere verhalen, die heel 
uiteenlopend en verschillend zijn 
van inhoud, strekking en stijl 

Ik denk dat ik er weer volop in 
zit Sinds bijna twee jaar ben ik 
een full-time schrijver Ik ben nu 
een vnj man Vnjheid is kostbaar, 
maar ook duur Je moet op je 
tenen lopen om als schrijver in een 
klem taalgebied het hoofd boven 
water te houden Gelukkig lukt het 
me Geld is immers een prettige 
bijkomstigheid Je kan met zonder, 
maar toch is dit met het belangrijk
ste Het bijzonderste is dat ik vrij 
kan schrijven en me kan uitleven" 

WIJ: Vroeger werkte U bij een 
uitgeverij? 

Jos Vandeloo: „Ik werkte 
15 jaar bij de uitgeverij Manteau 
Nadien nog eens 15 jaar bij de 
Standaarduitgeverij Nu wil ik 
graag nog 15 jaar meer voor me
zelf werken" 

Het gevaar, 
dreigend aktueel 

WIJ: Uw meest bekende boek 
— „Het gevaar" — schreef U op 
een ogenblik dat het probleem 
van de kernenergie, en alles wat 
daarbij komt of gekomen is, nog 
niet zo prangend was. Vandaag Is 
één en ander gewijzigd. Welke 
beschouwingen maakt U daar
bij? 

Jos Vandeloo: „Ik schreef dit 
boek in 1959 In de ogen van veel 
mensen was dit toen science-fic-
tion Voor mij is het dat nooit 
geweest Ik heb een tijdlang m 
laboratona gewerkt en voor mij 
was dit een werkelijkheid die toen 
al voor de deur stond te wachten 
om binnen te komen Ik was de 
realiteit met mijn verbeelding, die 

toch gesteund was op bepaalde 
onderzoekingen en dokumentatie, 
enkele jaren voor 

Als schrijver ben je met alleen 
de termometer van de tijd waann 
je leeft je geeft met alleen het kli
maat van die tijd aan, maar je bent 
vaak ook een beetje de barometer 
van de tijd waann je leeft Je 
fantaseert of verzint bepaalde din
gen die later door de werkelijkheid 
kunnen achterhaald en bevestigd 
worden Dit is met „Het gevaar" 
gebeurd Het boek is nu, 26 jaar na 
de verschijningsdatum, veel aktue-
ler dan m de beginperiode Toen 
leek het allemaal onwaarschijnlijk 
Dat doet me geen plezier, maar 
't IS gewoon een feit" 

WIJ: Het werd ook in vele 
talen verspreid? 

Jos Vandeloo: „Inderdaad Ik 
meen nu reeds m 16 talen Recent 
ook m het Swahili (Tanzania) 
Straks komt er nog een Roemeen
se vertaling" 

Boeken zijn 
als je kinderen 

WIJ: Het gebeurt niet vaak dat 
een Vlaams auteur zijn werk in 
zovele talen ziet verschijnen. 

'Zomeft^ 

Jos Vandeloo: „Het is nogal 
vlug gegaan De Duitsers waren 
de eersten en daarna volgden de 
Fransen Dit is uiteraard plezierig 
Het IS voor een schrijver alsof hij 
een briefkaart ontvangt van een 
volwassen zoon die het huis verla
ten heeft en in de wereld rond
zwerft En die nu en dan een 
kaartje stuurt Uiteindelijk zijn die 
boeken toch je eigen geesteskin
deren " 

WIJ: Krijgt U soms reakties 
van mensen ergens ver weg op 
deze, aardbol? 

Jos Vandeloo: „Ja Er komen 
wel eens brieven De reakties be
staan echter vooral uit boekbe
sprekingen in de media 

Gedicht 

Decoraties 
In een doos vol oude rommel 
zwerven verloren en vergeten 
bevingerd en geblutst 
de decoraties van mijn vader 

Eén in zilver 
één in goud 
de derde twee gekruiste geweren 
hij was de beste schutter 
van het regiment 

Een land betaalt 
zijn zonen 
met zilverkleurig blik 
een tricolore lint 
de glans van kopergoud 
een doodgewone strik 

De zonen zelf 
betalen met hun leven 
veel meer 
hebben ze niet te geven 

uit: „Hars" , Antwerpen/Manteau, 1984 

wapens m handen van de tegen
standers van kernenergie De 
vraag zou kunnen zijn of ik dat ook 
zo bedoeld heb Toen was er nog 
niet echt sprake van kernenergie" 

Geen huis 
zonder toilet 

WIJ: Wat hebt U dan wel be
doeld? 

Jos Vandeloo: „Twee dingen. 
Inderdaad wijzen op het gevaar 
van het omgaan met kernsplitsing 
en de opwerking van kernenergie 
Maar evenzeer duiden op die an
dere vorm van radio-aktiviteit nl 
de vereenzaming van de heden
daagse mens in grotere woonge
bieden Die onverschilligheid, het 
isolement van heel veel mensen, is 
een soort morele radio-aktiviteit 

Ik ben geen tegenstander van 
de vooruitgang Wel van het on
zorgvuldig omspnngen met radio-
aktief afval Het doet me denken 
aan iemand die een huis bouwt en 
zegt dat hij geen toilet of riolering 
nodig heeft, met de bewenng dat 
dit iets voor later is Zo iemand zit 
binnen de acht dagen zwaar in 
nesten Dat gebeurt momenteel m 
de kernenergie-sektor Nukleaire 
energie heeft ongetwijfeld nut 
maar men gaat achteloos voorbij 
aan tainjke gevaren en men heeft 
geen oplossing voor het afval 
Zolang dit met het geval is hoeft 
het voor mij met Heel duidelijk 
Het boeltje m zee gooien of m klei
lagen opbergen kan toch geen 
oplossing zijn, maar slechts een 
bezwaring van de problemen voor 
de komende generaties Dit is on
aanvaardbaar, want anderen zul
len er het slachtoffer van zijn 

Het stemt ovengens tot naden
ken dat men m alle kerncentrales 
van de wereld wel eens ongeval-
en meegemaakt heeft en dat deze 
altijd weggemoffeld worden Men 
mmimalizeert de omvang Toen ik 
Mol bezocht werd me gezegd dat 
het uitgesloten was dat er ooit iets 
zou mislopen Toch zijn er onge
vallen gebeurd! Of moet ik verwij
zen naar de nauwelijks vermeden 
katastrofe van Harrisburg? Bo
vendien geeft het te denken dat 
landen hun kerncentrales altijd 
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bouwen vlakbij de grens van een 
buurland." 

De opdracht 
van auteurs 

WIJ: Er Is trouwens nog een 
andere toepassing van kern
kracht bijgekomen. 

Jos Vandeloo: „De neiging be
staat dat, eenmaal men de techni
sche en wetenschappelijke kant 
van de zaak onder de knie heeft, 
de zaak geëxporteerd wordt Dan 
is het maar een kleine stap om bie-
zonder moordende wapens te ma
ken, die het hele mensdom kun
nen uitroeien. 

Een schrijver kan de geesten 
een stukje beïnvloeden, kan men
sen aan het denken zetten. Hij 
vertelt iets, hij beweert iets, hij 

sneuvelen. Natuurlijk zijn zij ook 
slachtoffers, maar zij die overblij
ven zijn er het ergst aan toe. Dit is 
zo'n signaal, waarbij je optreedt als 

Citaat 
„Als schrijver moet je twee dingen liebben. Je moet gelul< hebben 

om wat talent te bezitten en je moet het talent bezitten 
om wat geluk te hebben". 

protesteert tegen iets. Hij hoopt 
dat de signalen die hij uitzendt 
ergens worden opgevangen. Ei
genlijk betreft schrijven enerzijds 
een beïnvloeding en anderzijds 
het tot stand brengen van een 
soort kommunikatie. 

Mefc 
Nu beweert men dat alles er is 

op afgestemd om de tekorten in 
energie weg te werken, maar dit 
geldt zeker niet voor de hele we
reld." 

WIJ: Alle futurologen en so
ciologen zijn het erover eens dat 
we naar een maatschappij gaan 
met steeds meer vrije tijd. De 
gruwelijke feiten op de Heizel 
worden wel eens verklaard als 
een uiting van verzet tegen de 
verveling. Literatuur kan in dat 
verband ongetwijfeld een posi
tieve rol vervullen. Een auteur 
heeft, me dunkt, een zeer belang
rijke rol te spelen in deze veran
derende wereld. Een auteur doet 
het toch niet In hoofdzaak omwil
le van het mooie verhaaltje-? 

Jos Vandeloo: „Als mensen al
leen maar een verhaaltje willen, 
dan kunnen ze veel beter avond 
na avond televisie kijken. Waar 
men technisch knappe feuilletons 
kan bekijken. Maar die in feite zeer 
oppervlakkig zijn. 

In een boek moet wat meer 
steken. Mensen die lezen zijn be
reid een inspanning te leveren. 
Achter de woorden die de schrij
ver neerpent moet er iets veel 
belangrijker schuilen. Iets wat le
zers aan het denken zet. Het ver
haal Is eerder een soort krulwa-
gentje om bepaalde ideeën naar 
voor te brengen. 

Zullen boeken de extra-vrije tijd 
voor een deel vullen? Ik denk het 
wel, alhoewel boeken een biezon-
der zware konkurrent (zullen) 
hebben aan de audiovisuele me
dia. Toch zal dit niet zozeer spelen 
voor het literaire boek, maar wel 
voor de non-fiktie." 

Smaakmaker 
WIJ: Waarom schrijft iemand? 
Jos Vandeloo: „Er zijn allerlei 

antwoorden mogelijk. Voor'de eer, 
voor het geld, voor de roem? 
Allemaal heel laag-bij-de-grondse 
motieven Persoonlijk denk ik dat 
ik in veel gevallen schrijf om de le
zers en de samenleving een klein 
beetje te beïnvloeden. Ik zeg niet 
veranderen, want een auteur kan 
dit niet De samenleving verandert 
door ontdekkingen, uitvindingen, 
politiek, ekonomie, oorlog... 

Een boek zoals „De vijand" is 
een autobiografisch verhaal, mijn 
eigen jeugdjaren tijdens de oorlog. 
Waarbij ik tot de konklusie kom 
dat de echte slachtoffers in de 
oorlog de moeders en de kinderen 
zijn. Niet zozeer de soldaten die 

een soort „smaakmaker". 
Je hoeft het niet eens te zijn 

met te schrijver, dat is bijzaak. Als 
men maar even gaat nadenken. 
Dat dit kan nawerken blijkt bv. uit 
de toegenomen belangstelling ten 
gunste van het natuurbehoud. 
Vele auteurs hebben daarover ge
schreven. 

Een schrijver heeft doorgaans 
ook een visie op de toekomst. 
Volgens mij zullen steeds meer 
mensen het beter, of zogenaamd 
goed hebben. Maar daarnaast zul 
je kleine groepen mensen hebben 
die, om welke reden ook, menen 
dat zij te weinig kansen krijgen. 
Minderheden, mensen met een 
andere huidskleur, verdrukten... Zij 
zullen zich heel sterk blijven ver
zetten tegen de gevestigde welva
rende samenleving. Uitbarstingen 
van bv. jonge supporters kunnen 
beschouwd worden als akties te
gen de samenleving. Waardoor 
we zullen gaan naar een tijd met 
steeds meer geweld en agressie. 
Dit lijkt me onafwendbaar en on
vermijdelijk. Het wordt, vrees ik, 
nooit een harmonische samenle
ving waarin iedereen aan zijn trek
ken zal komen." 

WIJ: Welke andere signalen 
probeert U nog uit te zenden? 

Jos Vandeloo: „Eén van de 
tema's waaraan Ik veel belang 
hecht is de menselijkheid. Het age
ren tegen onrechtvaardigheid, te
gen liefdeloosheid, tegen vereen
zaming. Een stuk idealisme, alhoe
wel ik weet dat wat ik eigenlijk wil 
niet helemaal bereikbaar is. Een 
schrijver is in veel gevallen, ook 
wanneer hij dit niet beoogt een 
moralist Iemand die de wereld 
beter bewoonbaar wil maken. Niet 
alleen op materialistisch, maar ook 
op moreel of geestelijk gebied. 
Maar ja, daar slaag ik niet in... 

Moet ik het daarom laten? Zelfs 
als ik besef dat het weinig uithaalt? 
Mag ik de woorden gebruiken van 
Solzjenitsin ? Hij zegt dat indien 
heel veel schrijvers en andere 
mensen in heel de wereld op 
dezelfde spijker blijven hameren, 
dat er uiteindelijk misschien toch 
wel iets ten goede zal veranderen. 

Er moet toch eens een ogenblik 
komen dat meer mensen zeggen 
:„Dit kan zo niet verder!". Het 
ergerlijke is alleen maar dat er 
eerst iets verschrikkelijks moet 
gebeuren voor men ingrijpt.." 

Debutanten 
hadden 
het steeds moeilijk 
WIJ: U schrijft ook poëzie. 
Hoe zit het daarmee? 

Jos Vandeloo: „Ik heb vroeger 
vrij veel gedichten geschreven en 
toen werd mijn naam genoemd bij 
de moderne Vlaamse dichters die 
de experimentele richting uitgin
gen. Mijn verzamelbundel is trou-

'•-"^' Jos Vandeloo :„ Als schrijver ben je niet alleen 
de termometer van de tijd waarin je leeft, je bent ook vaak de barometer-

Volgende week 

JZpmeft^^e^joteA 
met Louis Verbeeck 

wens onlangs terug verschenen, 
aangevuld met enkele nieuwe ge
dichten. Mijn gedichten zitten ech
ter meestal als een poëtische in
breng verwerkt in mijn andere 
boeken. 

Ik heb vele genres doorlopen: 
kinderboeken, toneel, tv-scena-
rio's, romans, verhalen. Ik voel me 
echter in de eerste plaats een 
prozaschrijver, een lofjer van de 
korte afstand; een auteur van ver
halen en novellen. Daar voel ik me 
het beste in thuis". 

WIJ: Is het juist dat de grote 
uitgeverijen dagelijks kilo's ma-
nuskripten van debutanten ont
vangen? 

Jos Vandeloo: „Niet alleen, of 
niet in de eerste plaats van debu
tanten. Ook van auteurs die van 
de ene uitgever naar de andere 
hollen. En zelfs dit moet men nog 
relativeren. Een uitgever die jaar
lijks, ongevraagd, 1 0 0 manuskrip-
ten binnenkrijgt is al een zeer 
grote. Tenzij je uitgevers neemt 
die alle terreinen bestrijken, zoals 
bv. Kluwer.Een doorsnee literaire 
uitgever drijft in hoofdzaak op de 
aktiviteit van zijn vaste fondsau
teurs, de ren- en werkpaarden uit 
de eigen stal die geregeld een 
boek schrijven. 

Vaak hoort men zeggen dat 
beginnelingen het moeilijk hebben. 
Je mag echter niet vergeten dat 
dit altijd zo is geweest Als schrij
ver moet je twee dingen hebben. 
Je moet het geluk hebben om wat 
talent te bezitten en je moet het ta
lent bezitten om wat geluk te 
hebben. Dat geluk betekent niet 
dat wanneer je een middelmatig 
boek schrijft iedereen aan het 
juichen gaat Het geluk bestaat er 
o.m. in een goede uitgever te 
vinden. Hij moet je vertrouwen 
schenken. Ook erg belangrijk is 
het eerste boek. Als dit goed 
onthaald wordt dan maak je kans 
er te geraken. Het eerste werk 
moet a.h.w. een sukses zijn." 

Schrijven betekent 
hard werken 

WIJ: U bent er wel van over
tuigd dat wij in Vlaanderen nog 
talent bezitten? 

Jos Vandeloo: „Natuurlijk!" 
WIJ: Toch heb ik de indruk dat 

het in Vlaanderen al een tijdlang 
bij datzelfde groepje van namen 
blijft. 

Jos Vandeloo: „Waarschijnlijk 
wel. Dit is ook te wijten aan de om
standigheden. Ik heb nog wel eens 
meegemaakt dat men drie gedich
ten opstuurt en dit noemt men dan 
een bundel. Of één verhaaltje 
wordt gepromoveerd tot boek. 

Is men misschien te vlug tevre
den? Schrijven impliceert immers 
hard, heel hard werken. Onze tijd, 
met haar zeer vele ontspannings
mogelijkheden, brengt met zich 
dat de verleiding om andere din
gen te doen groot is. Het zich 
terugtrekken in grote eenzaam
heid — want schrijven moet men 
alleen doen — lijkt voor de jonge 
generatie minder aantrekkelijk. 

Wij, oudere auteurs, hebben de 
oorlog meegemaakt Wij kregen 
als credo mee dat je hard moet 
knokken om er te komen Nu 
leven wij in een vreemde over
gangsperiode naar een volkomen 
andere maatschappij, waarin hard 
werken niet meer op de eerste 
plaats komt. Waarschijnlijk ook 
terecht Jongeren zeggen dikwijls 
dat werken goed is, maar niet 
alleen zaligmakend. Je kunt nog 
genieten van zoveel andere din
gen, en dat is veel indringender ge
worden. 

(pvdd) 
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Na de top van Milaan 

Uitgesteld 
en toch 
niet verloren 

De veelbesproken top van Milaan onder dinamisch 
Italiaans voorzitterschap is voorbij. De top kwam 
bijeen rond een aantal voor de toekomst van de Euro
pese Gemeenschap essentiële tema's: de hoop, wan
hoop en twijfel bij wie het met Europa goed meent 
werden grotendeels bekroond met... uitstel 

DE Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken Van 
den Broek drukte het vrij 

kernachtig uit „Europa leunt voor
over, maar ik weet niet of dit een 
struikelpartij gaat worden of een 
sprong voorwaarts." 

Uur van de 
waarheid? 

Het was te verwachten dat de 
institutionele problemen centraal 
zouden staan en de bespreking 
van andere belangrijke tema's 
daardoor heel wat minder aan
dacht zouden krijgen. Het uitein
delijke besluit de institutionele pro
blematiek te verschuiven naar een 
regenngskonferentie later op het 
jaar, wees meteen op de onmoge
lijkheid direkt resultaten te boe
ken. Dit „moment van de waar
heid" voor de Europese Unie, zo
als de top van Milaan aangekon
digd werd, bood alleen het duidelij
ke gegeven dat 7 lid-staten (met 
de kandidaat-leden Spanje en Por
tugal erbij eigenlijk 9) echt vooruit 
willen en bereid zijn hiertoe institu
tionele aanpassingen door te voe
ren. Het struikelblok voor de 3 an
dere (Griekenland, G.-B. en Dene
marken) bleek hier vooral de af
schaffing of sterke beperking van 
het fameuze veto-rechi ie zijn. Zij 
konden aldus (nog) niet akkoord 
gaan met eep veralgemeend of 
sterk uitgebreid gebruik van de 
meerderheidsstemming. Meteen 
werden samen met dit diskussie-
punt ook de politieke samenwer
king en de besprekingen rond de 
rol en de bevoegdheden van Par
lement en Kommissie naar de bo
venvermelde regeringskonferen-
tie verwezen. 

1992, einddatum... 
Wat de andere agendapunten 

betreft betreft bleek de eensge
zindheid in het „Castello Sforzes-
co" veel groter Kommissievoorzit
ter Delors wees er echter ook in 
dit verband op dat om ernstige 
stappen vooruit te kunnen zetten 
het Verdrag op een aantal punten 
moet aangepast worden, en voor
al wat betreft de besluitvorming. 
1992 werd als einddatum voorge
steld voor een geleidelijk proces 
naar de interne markt toe. Meteen 
werden ook een aantal prioriteiten 
vastgelegd om het proces in gang 
te zetten. Het wegwerken van de 
belemmeringen voor het vrije ver
keer van goederen binnen de ge
meenschap, het creëren van een 
vrije markt in de financiële sektor 

en het transport het garanderen 
van een volledige vnjheid van ves
tiging voor alle beroepen, enz.. 

Eensgezindheid bestond er ook 
om in het belang van de Europese 
kompetitiviteit aan de Gemeen
schap een nieuwe dimensie toe te 
voegen, nl deze van de technolo
gie Dit houdt vanwege de Raad 
het vaste voornemen in om op 
Europees vlak een echte samen
werking tussen de lid-staten tot 
stand te brengen en om het Fran
se Eureka-projekt te steunen. Te
vredenheid dus bij de kleinere 

TWA-gijzelaars weer thuis 
Aan het gijzelingsdrama in Libanon is dan toch een fatsoenlijk einde gekomen, de gekaapten zijn weer thuis! 

Wat bij de onderhandelingen precies bereikt werd zal pas in de komende dagen duidelijk worden wanneer 
Israël (misschien) alle 700 gevangen sjiieten vrijlaat En wanneer de VSA haar „counter terrorism" ten uitvoer 
brengt Wat ons betreft mocht het bij wijlen wansmakelijk TV-vertoon in Beiroet en op de luchthaven bij Wash
ington gerust achterwege blijven! (foto UPI) 

landen (zoals België) die reeds 
vroeger de vrees geuit hadden 
kompleet buiten spel gezet te wor
den bij de diverse grotere techno
logie-initiatieven. De direkte be
trokkenheid van de Europese Ge
meenschap bij het projekt bouwt 
een waarborg in dat zij ook zullen 
kunnen deelnemen. 

De handelsbetrekkingen met 
Japan, de honger in Afnka enz... 
bleken nog evenzoveel andere te
ma's te zijn die ietwat in de rand 

verdwenen van de „institutionele" 
diskussie. Het wordt dus wachten, 
ook voor de Europese volksnatio-
nalisten en federalisten zoals Jaak 
Vandemeulebroucke en Willy 
Kuijpers Welke Europese Unie 
komt er uit de bus op de aange
kondigde regenngskonferentie"? 
Het gevreesde supranationaal Eu
ropa zoals door de Europese 
Unionisten gewenst? Of wordt 
ook voor de erkenning van de 
regio's een stap vooruit gezet? 

Wordt m.a.w. zoals VU en EVA 
nastreven een goede stap gezet in 
de richting van een „Europese 
eenheid in verscheidenheid"? Zo
lang dit met het geval is blijft voor 
ons het federaal staten-Europa be
slist onvolkomen en gaat het voor
bij aan het eigenlijke doel. Een 
Europese politieke struktuur op de 
maat en het ntme van de mensen 
en de verschillende volkeren van 
Europa. 

G. Vanoverschelde 

Geraakt de D'66-trein op nieuw spoor? 

Hans Van Mierio terug 
Pre-elektorale folklore of een serieuze poging om 

„wónder-partij"D'66 opnieuw op te stuwen in de vaart 
der Nederlandse politiek? Oprichter Hans van Mierio 
is terug om in het voorjaar van '86 de lijst aan te voe
ren. 

E koppen in de Nederland
se kranten logen er de 
afgelopen week niet om 

toen Hans van Mierio Onmiddels 
53) aankondigde dat hij bereid is 
bij de komende Kamerverkiezln-

Hans Van Mierio 
teruggeroepen om D'66 

te redden 

gen de lijst van de Demokreten '66 
te „trekken": 

Krankzinnig? 
„Nieuwe wijn in een oude zak?" 

en: „Nog één poging om de auto 
weer op de weg te krijgen", en ook 
nog: „Krankzinnig avontuur". Het 
is immers nogal iets om |e aan het 
kiezerspubliek te prezenteren als 
kopman van een partij die ooit 
(februari '67), enkele maanden na 
haar oprichting, met 7 man het 
parlement binnenstapte, later zelfs 
17 zetels bemachtigde, vervol
gens terugviel naar 6 om tenslotte, 
nog maar enkele jaren geleden, 
een kongres te houden over het 
tema: Opheffing van D'66. Is er 
nog wel enig sukses weggelegd 
voor een politieke groepering met 
een dergelijke Werdegang? 

De huidige regenngspartijen — 
kristendemokraten en liberalen — 
zeggen er niet in te geloven. CDA-
fraktieleider De Vries schampert: 
„Ze roepen de partij-oprichter te 
hulp om D'66 uit een hopeloze 
situatie te halen" en VVD-kopman 

Nijpels zegt wel eens te willen 
weten wat de reden van bestaan 
van de Demokraten is. Maar die 
geluiden zeggen niet zo veel, want 
ook deze partijen verkeren in de 
pre-elektorale fase en vooralsnog 
krijgen ze van de polls slechts een 
bescheiden krediet Wellicht vre
zen ze in D'66 toch een kaper op 
de kust Want eerlijk is eerlijk, een 
Demokraten-lijst onder aanvoe
ring van de man, wiens foto, op de 
schouders van zijn aanhang en 
met een glas bier in de hand, in fe
bruari 1967 de voorpagina van de 
„New York Times" haalde, zou wel 
eens heel wat bedreigender kun
nen zijn dan een kandidatenlijst 
met de vriendelijke, maar al te 
opzichtig twijfelende Jan Terlouw 
(inmiddels uit de politiek verdwe
nen) of de zich nauwelijks profile
rende tegenwoordige fraktievoor-
zitter Maarten Engwirda aan het 
hoofd. 

Bedreiging? 
In elk geval is Van Mierio een 

scherpzinnige figuur, kreatief den
kend en welbespraakt Hij, en de 
kern van zijn inderdaad geslonken 
partij, zijn er nog steeds ten volle 
van overtuigd dat de politieke „kui
tuur" in Nederland aan vernieu
wing toe is. „De maatschappij ont
wikkelt zich, maar de strukturen 
blijven dezelfde" zei Hans van 
Mierio zopas in een interview. En 
ook: „Het is de moeite waard de 
mensen voor te houden dat er ook 

een andere manier is om in de poli
tiek te staan en de vraagstukken 
van vandaag te omschrijven, dan 
is het rollenspel van socialisten en 
liberalen". 

Natuurlijk zullen deze opvattin
gen zich in de komende maanden 
moeten vertalen in een konkreet 
verkiezingsprogramma. Maar als 
dat lukt kan van D'66 een aantrek
kingskracht uitgaan in de richting 
van de kiezers van alle „grote" 
partijen, de kristendemokraten 
niet uitgezonderd. Niet ten onrech
te voorspelt het liberale NROHan-
delsblad dat niemand anders dan 
Van Mierio tegelijkertijd de linker
vleugels van het CDA en de W D 
en de rechtervleugel van de Partij 
van de Arbeid zal kunnen bedrei
gen. 

En kenmerkend is dat de be
langrijke kristelijke krant „Trouw" 
de terugkeer van Van Mierio toe
juicht als een zekere garantie te
gen „een al te gemakzuchtige 
tweedeling van de Nederlandse 
politiek". 

Hoe dan ook, de come back van 
„Hafmo" — een troetelnaam, ge
vormd door de eerste letters van 
de vijf voornamen die zijn katolie-
ke ouders hem bij het doopsel 
gaven — kan een nieuwe opgang ^ 
van D'66 betekenen en wellicht 
een interessant^ positie als na de 
verkiezingen een nieuwe regering 
gevormd dient te worden. Maar 
daar zullen we op dit moment nog 
maar niet op vooruit lopen. 

jeeveedee 
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Haast elke dag 

staat er wel iemand 
« r j i ^ van of naar het sta-

^ ^ T ^ W tion om je de zoom 
^ ~ van de broek te 
* • peilen. Dus zal een 

of ander Instituut 
wel kunnen zeggen 

^ ^ ^ < ^ hoe het zit met 
^ ^ ^ ^ ^ J onze betrokken-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ held bij Europa. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Met ons bedoel Ik 

• ^ ^ ^ k jij en ik, van Aber-
^ ^ deen tot Cadiz en 
^ M ^ ^ van Athos tot Fre-

derikshavn. Want 
hoevelen binnep deze denkbeeldige 
lijn snappen nog een barst van de 
EG-Toppen die bij tijd en wijle wor
den opgezet. 

Spelen daar het spel: Masker Mit
terrand, Tang Tatcher, Akwariumbril 
Martens, BoereKohl, Lubberdingens, 
Kale Craxi. De andere namen ont
schieten ons. Spanje en Portugal zijn 
er wel bij maar nog niet echt 

Onze televisie stuurt steevast een 
jongeman naar het gebeuren die tel
kens wanneer hij wordt gelucht van
uit de tuin zonodig dient te vertellen 
hoe vast het binnen zit. De jongen be
sluit zijn jobstijding met te zeggen 
wie hij is en in wiens opdracht hij 
waar is. Alsof de kijker dat niet reeds 
eerder aan de tuin had gemerkt. 

Europa, 
niet zo simpel! 

's Anderendaags, want zo'n Top is 
niet lang vol te houden, wordt samen
getroept op de trappen van het kas
teel. De stijfgeplastronneerde heren 
willen allen zo dicht mogelijk bij die 
ene vrouw (zo lijkt ze toch) en op de 
foto. Wijzen hun bril terecht, duwen 
de das in het denkbeeldige midden, 
doen alsof ze een goeie vertellen, 
doen alsof ze ontspannen zijn, doen 
alsof ze lachen, doen alsof ze het me
nen. Doen alsof ze doen. 

De jongeman vanuit het lover dat 
,,.. de totale afgang net niet doorging, 
dat een nieuwe datum werd vastge
steld" En wij in Aberdeen, in Cadiz, in 
Athos en in Fredikshavn, wat moeten 
wij daarvan denken? Dat de Franse 
minister Delors gelijk heeft wanneer 
hij nietszeggend zegt dat om vooruit
gang te boel<en Het Verdrag moet 
worden aangepast Wij veroorloven 
ons een suggestie. 

Eén van de obstakels is het vrije 
veriteer van goederen en beroepen. 
Dat lijkt ons begrijpelijk als een 
doodgewone brief, het simpelste 
voorwerp dat de grenzen dwarst, niet 
eens eenzelfde Europese port draagt. 
In Ierland en Duitsland moet op een 
brief meer dan het dubbele van een 
Griekse gekleefd. Maar Luxemburg is 
goedkoper dan België en Nederland 
is minder duur dan Frankrijk maar 
duurder dan België want Italië en 
Denemarken zijn goedkoper dan 
Frankrijk maar toch nog voordeliger 
dan Groot-Brittannië. 

Het is de voorlichtingsdienst van 
de EG zelf die de cijfers — in Ecu! — 
meedeelt. De minister heeft gelijk 
wanneer hij zegt dat het niet zo 
simpel is. Wie in dit nieuwe Babbello-
nië nog een tijdje goedzit is het leger 
wekelijkse valiezenvullers in Brussel, 
Luxemburg of Straatsburg. Dat den
ken wij toch in Aberdeen, Cadiz, 
Athos, en in Frederikshavn. • 

^r/3 SCHANDE! 

HAPPART C¥iAAGr /^OG^ 
Sr££PS S>E SJE/?/='. 

E£r/ WAALS B£//0^l£/D£A 
A/hn HET HOOfP VAN £Erf 

IK VBAA& He AF WANNEER 
HU EINDO-UK U/r DAT AMÖT 
ZAL WO/<D£fV ONTZET. 

Gej' 

MI^5>CHIEN hA DE V0L6ENOE 
(BetlEEN TeHAADSVeRK/EZeNOEN. 
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Zaterdag 6 juli 
• BRT 1 1700 
Sarrebourg-Strasbourg, 
Ronde van Frankrijk 
• BRT 1 18.15 
Tik tak 
• BRT 1 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 20.20 
Moord per telefoon, film 
• BRT 1 21.30 
James Last in Berlijn, show 
• BRT 1 22.30 
Sport op zaterdag 
• BRT 2 15.00 
Tennis te Wimbledon 
• BRT 2 21.00 
Finale Knokke Cup 1985, show 
• Ned. 1 17.35 
De sprookjesbruid, serie 
• Ned. 1 18.29 
Coronation street, sene 
• Ned. 1 18.55 
De jongen die de voetbalpool won, 
serie 
• Ned. 1 19.21 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned. 1 20.28 
Colditz, serie 
• Ned 1 21.20 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 21.50 
De aasgier, film 
• Ned 1 23.38 
Vrijdenken in Vlaanderen, dok. 
• Ned. 2 19.12 
Erik, of het kleine insektenboek; serie 
• Ned 2 19.38 
Tros verzoek film 
• Ned. 2 21 20 
Derrick, sene 
• Ned. 2 22.40 
The elephant man, film 

Zondag 7 juli 
• BRT 1 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 13.45 
Donon-pas, doortocht R. van Frankrijk 
• BRT 1 1545 
Strasbourg-Epinal, Ronde van Frank
rijk 
• BRT 1 17.00 
De filozoof van Haeghem, serie 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 18.10 
De Tripods, serie 
• BRT 1 18.55 
Onbekende wereld, dok. 
• BRT 1 20.05 
Sportweekend 
• BRT 1 20.35 
De slechte zoon, film 
• BRT 1 22.25 
Danser, serie 
• BRT 2 15.00 
Tennis te Wimbledon 
• Ned 1 16.30 
De nieuwe koning, kindertoneel 
• Ned. 1 19.05 
Wil kwak-kwak, strip 
• Ned. 1 19.10 
De schoener, film 
• Ned. 1 20.05 
Uit het dagboek van Hans Freudent-
hal, dok. 

Ann Petersen en Jacques Perrin in de Belgische film „Home sweet 
home" van Benoit Lamy (1973) over toestanden in een bejaardentehuis. 

(Vrijdag 12 juli om 20 u. 15 op BRT 1) 

• Ned. 1 20.30 
Amerika en Lewis Hine, dok. 
• Ned. 1 21.25 
Word into image, dok. 
• Ned. 1 22.15 
Bob and Carol, Ted en Alice; film 
• Ned. 2 20.10 
Denkend aan Rusland, dok. 
• Ned. 2 20.55 
Moskou-Gorkistraat, dok. 
• Ned. 2 2125 
De zee, dok. 

Maandag 8 juli 
• BRT 1 15.25 
Epinal-Pontarlier, R. van Frankrijk 
• BRT 1 17.40 
Liegebeest 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.05 
Tom en Tina 
• BRT 1 20.10 
Reilly, meesterspion; serie 
• BRT 1 21.00 
Fresh fields, serie 
• BRT 1 21.30 
Lawrence of Arabia, doku-drama 
• Ned. 1 16.00 
De naakte Maja van Goya, dok. 
• Ned. 1 16.10 
Levenslang, serie 
• Ned. 1 17.00 
Een paard in de hand, serie 
• Ned. 1 17.15 
Minibios, stnp 
• Ned. 1 1740 
Wie waagt die wint, kwis 
• Ned. 1 1815 
Oma Fladder, serie 
• Ned. 1 18.30 
Een aap om mee te praten, kindermu
sical 
• Ned. 1 19.20 
Televizier magazine, info 
• Ned. 1 20.28 
De doornvogels, serie 
• Ned. 1 22.00 
Praatpark 
• Ned. 1 22.45 
Avro's jazzpodium 
• Ned. 1 23.15 
Ontdek je plekje, dok. 
• Ned 2 18.40 
Sesamstraat 
• Ned. 2 19.27 
Elis Regina, show 
• Ned 2 20.05 
De gelukkige jaren, film 

Dinsdag 9 juli 
• BRT 1 1425 
Ronde van Frankrijk, doortocht 

• BRT 1 15.45 
Pontarlier-Morzine, R. van Frankrijk 
• BRT 1 17.30 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 17.40 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.50 
Frank Buck, serie 
• BRT 1 20.20 
Bill Cosby-show, serie 
• BRT 1 20.45 
Revolutie in de Stille Oceaan, serie 

• BRT 1 21.35 
De Vlaam-Nationale-Omroepstich-

'tlng 

• BRT 1 21.55 
Baas in eigen huis, tips 
• Ned. 1 18.10 
Alias Smith and Jones, serie 
• Ned. 1 19.00 
Ravioli, serie 
• Ned. 1 19.25 
Cijfers en letters, kwis 
• Ned. 1 20.28 
Dagboek van een herdershond, serie 
• Ned. 1 21.30 
Brandpunt, info 
• Ned. 1 21 55 
De nieuwe Pacific, dok. reeks 
• Ned. 2 1937 
Europese nationale parken: Zwitser
land 
• Ned. 2 20.25 
Schilder Berry Brugman, portret 
• Ned. 2 20.50 
Niemand wilde ze hebben, film 

Woensdag 10 juli 
• BRT 1 13.15 
Ronde van Frankrijk, doortocht 
• BRT 1 16.15 
Morzine-Grenoble, R. van Frankrijk 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.10 
Tom en Tina, strip 
• BRT 1 18.15 
Midas, serie 
• BRT 1 19.15 
De Zuidnederlandse driehoek, dok 
• BRT 1 20.20 
Met Mike in zee, show 
• BRT 1 21.35 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 22.00 
Margaretha van Oostenrijk, muzikaal 
portret 
• Ned. 1 1825 
Sons and daughters, serie 
• Ned. 1 18.50 
Erik, of het kleine insektenboek; serie 

• Ned. 1 20.33 
Te land, ter zee en in de lucht, show 
• Ned. 1 21.30 
Onze ouwe, serie 
• Ned. 1 22.30 
Tros aktua 
• Ned. 1 23.00 
Hotel, serie 
• Ned. 2 19.12 
Een geschenk Gods, film 
• Ned. 2 2020 
Frida Kahlo, portret van een Mexi
caans schikJeres 

Donderdag 11 juli 
• BRT 1 15.00 
Bloemencorso in Locarno 
• BRT 1 15.30 
Villars de Lans, Ronde van Frankrijk 
• BRT 1 17.30 
De Freggels, strip 
• BRT 1 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 18.10 
Tom en Tina 
• BRT 1 18.15 
De kinderen van Chocky, serie 
• BRT 1 2020 
De vlaschaard, Vlaamse film 
• BRT 1 21.50 
Panorama, over Flor Grammens 
• Ned. 1 19.00 
Blue thunder, serie 
• Ned. 1 20.28 
Call to Glory, serie 
• Ned. 1 21.15 
Nederland muziekland, show 
• Ned. 1 22.00 
De heilige koe, info 
• Ned. 1 22.30 
Mike Hammer, serie 
• Ned. 2 19.12 
Iedereen wist het, film 
• Ned. 2 19.37 
Kenmerk, info 
• Ned. 2 20.00 
Woody Woodpecker, strip 
• Ned. 2 20.25 
De geheime tegenstander, film 

Vrijdag 12 juli 
• BRT 1 17.55 
Tik tak 
• BRT 1 18.10 
Tom en Tina 
• BRT 1 18.30 
Star trek, SF-serie 
• BRT 1 20.15 
Home sweet home, Waalse film 
• BRT 1 21.45 
Hulde aan John Huston, show 
• Ned. 1 17.40 
De Carsons, serie 
• Ned. 1 18.30 
Ben je zestig kwis, spel 
• Ned. 1 19.25 
Hotel de witte raaf, serie 
• Ned. 1 20.28 
Bartje, sene 
• Ned. 1 21.30 
Hier en nu, info 
• Ned. 1 22.05 
Dertien persoonlijke ontmoetingen 
• Ned. 1 22.10 
Hill street blues, serie 
• Ned 1 22.55 
Cheers, serie 
• Ned. 2 19.12 
Avro's sportpanorama 
• Ned. 2 20.10 
Popfestival 1984, Gouden Roos-Mon-
treux 
• Ned 2 21.10 
Lilian Gish, show-avond 
• Ned 2 2330 
Jim Killian, de dominee zonder gena
de; western 

T t en film 
per dag 

Zaterdag 6 juli 
The elephant man 

Amerikaanse film uit 1980 met o.a. 
Anthony Hopkins, John Hurt en Anne 
Bancroft 

Een zwaar misvormde man verdient 
zijn levensonderhoud met zichzelf ten
toon te stellen op kermissen. Een 
jonge chirurg wil de man een mens
waardiger aanzien geven... (Ned. 2 om 
22 u. 40) 

Zondag 7 juli 
Een slechte zoon 

Franse film uit 1980 met o.a. Patrick 
Dewaere. 

Bruno heeft in Amerika enkele jaren 
vast gezeten wegens handel in drugs. 
Ondertussen heeft zijn moeder zelf
moord gepleegd. De vader geeft de 
zoon daarvan de schuld... (BRT 1 om 
20 u. 35) 

Maandag 8 juli 
De gelukkige jaren 

Amerikaanse film uit 1950. 
De vlinderige leeriing „Dink" Stover 

werd al van menige school getrapt 
Uiteindelijk belandt hij op de kost
school Lawrenceville waar hij zich al 
gauw de minst geliefde leeriing maakt 
(Ned. 2 om 20 u. 05) 

Dinsdag 9 juli 
The great dictator 

Film van Charies Chaplin uit 1940. 

Kombinatie van slapstick, satire en 
sociaal kommentaar. Chariie speelt 
een joodse kapper én Hitler.. (A2 om 
20 u. 35) 

Woensdag 10 juli 
Take a hard ride 

Amerikaanse western uit 1975 met 
0.a. Lee van Cleef, Catherine Spaak. 

Twee mannen worden erop uitge
stuurd om een belangrijk bedrag in 
veiligheid te brengen. Aangetrokken 
door die enorme buit komen een heel 
stel geïnteresseerden achter hen aan... 
(RTL om 20 u.) 

Donderdag 11 juli 
De Vlaschaard 
Vlaams-Nederiandse film uit 1982 

naar de roman van Stijn Streuvels. 
Iedereen op de boerderij vraagt zich 

af waarom boer Vermeulen wacht met 
het zaaien van het vlas. De ware reden 
IS zijn jaloersheid op zijn zoon Louis, 
die hem in kennis en kracht aan 't voor
bijsteken IS. De spanning tussen vader 
en zoon barst definitief los wanneer 
Louis duidelijk zijn interesse laat blijken 
voor Schellebelle, een dartele meid op 
de boerderij... (BRT 1 om 20 u. 20) 

Vrijdag 12 juli 
Jim Killian, de dominee zonder 

genade 
Amerikaanse westernfilm uit 1968 

met o.a. Glenn Ford en Carolyn Jones. 
Revolverheld Jim Killian heeft zich 

na enkele jaren gevangenschap tot het 
kristendom bekeerd en keert als domi
nee terug in zijn geboorteplaats Vinge-
roon... (Ned. 2 om 23 u. 30) 
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In ons vorig rubriekje gaven we een historisch knip-
oogje naar de vis, soms supreme lekkernij, dan weer 
misprijzend afgedaan als „arme mensen kost". Maar 
wist u dat de vis ook het leven kostte aan vele 
mensen? En dan doelen we niet op haaien of pirana's. 

^nihoudBii 
Dans is een veelomvattend begrip: ballet, teater-

dans, salondans, historische dans, modern dance, 
karakterdans, disco... en noem maar op. De volksdans 
wordt daarbij nogal eens beschouwd als een buiten
beentje... iets voor wat wereldvreemde amateurs, die 
hun hobby in een soort van patronagesfeer beoefe-

De lepersQ vestingen, gebouwd en verbouwd vanaf 
1385 vormen nog steeds een unieke bezienswaardig
heid. Geen enkele stad in Vlaanderen heeft in die mate 
zijn vestingen bewaard. Deze militaire bouwwerken 
werden vanaf 1858 prijsgegeven aan de wandelaars. 
Toen werden de vestingen in een wandelpark her
schapen. 

slavie, Spanje en Vlaanderen 

Wat jaarlijks in Schoten ge
bracht wordt,- IS een folklonstisch 
top-gebeuren dat de professione
le danskunst zoniet evenaart dan 
toch sterk benadert Zeker voor 
de Oosteuropese groepen geldt 
deze opmerking, die naast lof ook 
wel een vraagteken plaatst naast 

Den eet van tri 
wert nu ook do 
Eenieglyck aan 
oft gemeynd wt 

Dans is een veelomvattend begrip: ballet, teater-
dans, salondans, historische dans, modern dance, 
karakterdans, disco... en noem maar op. De volksdans 
wordt daarbij nogal eens beschouwd als een buiten
beentje... iets voor wat wereldvreemde amateurs, die 
hun hobby in een soort van patronagesfeer beoefe
nen. Niets is minder waar. 

DE volksdans ligt in wezen 
aan de oorsprong van de 
hele danskultuur, die in 

onheuglijke tijden ontstond vanuit 
arbeidsdansen, militaire oefendan-
sen en volkse feestdansen en die 
over de hele wereld nog honderd
duizenden wezensechte, entoe-
siaste beoefenaars telt 

Het bewijs daarvan zal vanaf 12 
juli een week lang op het aller
hoogste peil geleverd worden tij
dens het 27ste „Festival van Scho
ten - Wereldfestival van Folklore" 
Dit Festival dat uniek is voor ons 
land en mag gelden als een van de 
allerbelangnjkste op internationaal 
gebied, kan bogen op een njke 
traditie, zowel naar artistieke als 
naar organizatorische kwaliteit die 
overal waardenng geniet 

Tijdens dit komende Festival 
treden weer een zorgvuldig ge
maakte selektte volksdansensem
bles op met zang, muziek en uiter
aard dansen uit de landen van 
herkomst Tsjechoslovakije, Israel, 
Turkije, USSR (Georgië), Maleisië, 
Ierland, Franknjk, Nigena, Joego
slavië, Spanje en Vlaanderen 

Wat jaarlijks in Schoten ge
bracht wordt- IS een folklonstisch 
top-gebeuren dat de professione
le danskunst zoniet evenaart dan 
toch sterk benadert Zeker voor 
de Oosteuropese groepen geldt 
deze opmerking, die naast lof ook 
wel een vraagteken plaatst naast 

de werkelijke autenticiteit Maar 
daarover met getobd Wie de 
hoogwaardige volkskunst en het 
nationaliteitenfenomeen aan het 
hart liggen, mag dit kleurnjke 

dershoeve vlakbij 
Het Festival gaat van vrijdag 12 

tot en met 19 juli, meestal in open 
lucht in het park, uitzonderlijk ook 
in een feesttent (eventuele uitwijk-
mogelijkheid bij regen) en de zaal 
Forum aan de Markt Buiten de 
voorstellingen zijn er ook verbroe
deringsavonden, treffen van ven-
deliersgilden, demonstraties van 
oude ambachten, volksdansmstuif, 
tentoonstelling volkskunst en 
Vlaamse keukenspecialiteiten De 
toegangspnjzen schommelen tus
sen 100 en 250 frank Alle verdere 
inlichtingen en dokumentatie kun
nen bekomen worden op het se-
kretariaat Kasteel van Schoten, 
tel 03-6585512 

PULLUS GALLI 

Den eet van trouw aan tlant 
wert nu ook door Coens geswooren. 
Eenieglyck aan nu sien 
oft gemeynd was of een looghen. 

IN het oude Rome waren de 
„gegoeden" verzot op mure-
neh, grote op paling gelijken

de aalvissen, die in vivarea in leven 
gehouden werden met als voedsel 
het mensenvlees van kristenen 
die daartoe uit de katakomben 
gesleurd werden In de Amster
damse Jordaanbuurt kende men 
in 1886 nog een Palingoproer met 
liefst 26 doden Merkwaardig was 
ook de dood van de legendansche 
„maitre d'hótel" Vatel, in de tijd van 
Lodewijk XIV 

Toen gaf de Pnns van Coadé, 
neef van de Zonnekoning, in zijn 
kasteel van Chantilly een banket 
ter ere van zijn doorluchtige oom 
Er kwamen evenwel meer edelen 
opdagen dan verwacht en het 
gebraad raakte voortijdig op, 
waardoor Vatel, die met de organi-
zatie belast was, in paniek geraak
te Tot overmaat van ramp bleek 
ook het vuurwerk niet te willen 
afgaan 

HIJ zond dan ijlboden naar ver
schillende havensteden om er 
toch maar zeker van te zijn dat er 

DE stad leper is nog voor 
drie vierde met wallen en 
vestingen omnngd Span

jaarden, Fransen, Oostenrijkers en 
Nederlanders droegen allen een 
steentje bij om het uitzicht van die 
vestingen te bepalen Ook de 
Franse fortenbouwer van Lode
wijk XIV, Sebastien Ie Pestre, heer 
van Vauban, liet zich in leper met 
onbetuigd Hij versterkte de stad 
op zijn manier met bastions, 
schouderbogen, voorverschansin» 
gen, kazematten en dies meer 

Om de bezoekers, wandelaars 
en toensten van vandaag beter 
wegwijs te maken, werden op 
deze vestingen kleine plattegron
den geplaatst Iedereen weet nu 
wat er zoal te zien is en waar hij 
zich bevindt ledere bezienswaar
digheid, groot of klem, kreeg een 
naamplaatje met wat uitleg in vier 
talen De letter op het naamplaatje 
komt overeen met de ligging op de 
toeristische plattegrond De wan
delaars zullen zich hierdoor beter 

de volgende dag — een vnjdag 
wellicht — genoeg vis voorhan
den zou zijn Vervolgens sloot hij 
zich in zijn kamer op, maar kon 
door onrust overmand de slaap 
met vatten en stond om vier uur in 
de ochtend op Op de binnen
plaats van het kasteel liep hij een 
vishandelaar tegen het lijf die 
slechts een gennge partij vis bij 
zich had 

„Is dat al les'" schreeuwde de 
vertwijfelde Vatel „Ja", antwoord
de de man, onwetend van het feit 
dat er nog van elders vis onder
weg was Waarop Vatel terug 
naar zijn slaapvertrek keerde en 
zich op zijn zwaard stortte 

De bekende meesterkok Philias 
Gilbert verklaarde later dat Vatel, 
hoe beroemd ook, toch met uit het 
goede hout gesneden was Een 
echt getalenteerde keukenmees
ter weet uit zelfs de meest wanho
pige situatie nog wel wat meester-
iijks te maken En zo is het zin 
voor avontuur, inspiratie en kreati-
viteit liggen aan de basis van vele 
gastronomische hoogtepunten 

kunnen oriënteren en zelf hun 
wandeling kunnen bepalen naar 
gelang de tijd waarover zij be
schikken 

Onlangs werd een arduinen 
hennnenngssteen van 1820 van 
het lapidanum bij de Sint-Maar-
tenskatedraal overgebracht naar 
een vestingmuur dicht bij de Rij-
selpoort Deze steen met een La
tijnse tekst hennnert aan koning 
Willem I der Nederlanden, die in 
1820 opdracht gaf om de leperse 
vestingen nog beter te versterken 
tegen de zuiderbuur Franknjk 

De steen hoorde oorspronkelijk 
thuis in de buurt van de Menen
poort, doch nu staat op die plaats 
de Britse Menenpoort een impo
sante hennnenng aan de Eerste 
Wereldoorlog, die met zo geschikt 
was om de steen van Willem I te 
dragen De Latijnse tekst zou Wil
lem nu ook in het Nederlands 
kunnen lezen, want die wordt op 
een bescheiden plaatje naast de 
steen vermeld 

Het antwoord op onze 86sle opga
ve werd door elf Meespelers gevon
den. We zochten Inderdaad Pierre 
Teilhard de Chardin (1881-1955), je
zuïetenpater. Uit deze korrekte Inzen
dingen werd mevrouw Denise Her
ten, Stationsstraat 3 te 3008 Veltem-
Herent geloot Deze dame krijgt 
eerstdaags ons boekenpakket toege
zonden 

Hieronder volgt een nieuwe puzzel. 
Indien U meent het antwoord op de 
vraag te kennen, aarzel dan niet om 
dit aan ons te melden. Misschien wmt 
U deze keer een pak vakantielitera
tuur Stuur uw oplossing naar: WIJ, 
Meespelen (88), Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel U hebt tijd tot maandag 
15 juli Veel sukses. 

DEZE week zoeken wij een 
zeer bekend en omstre
den Frans schnjver en fi

losoof HIJ erkent de vrijheid van 
de mens die poogt God te zijn Hij 
verwerpt elk traditioneel godsge

loof en ziet na de dood alleen het 
mets Wie bedoelen wij en wan
neer leefde h i j ' Onderstaand 
stukje tekst is van zijn hand en ty
peert hem volledig 

„Het existentialisme kan men 
gemakkelijk bepalen Wat de za
ken ingewikkeld maakt is het feit 
dat er twee sorten existentialisten 
zijn de eersten, die chnsten zijn, 
en waaronder ik Jaspers en Ga
briel Marcel rangschik , en ander
zijds de atheïstische existentialis
ten, waaronder men Heidegger 
moet rekenen en mijzelf 

Wat ZIJ gemeen hebben is een
voudig het feit dat zij van oordeel 
zijn dat de existentie aan de es
sentie voorafgaat 

Als WIJ aan een scheppende 
God denken, wordt die God 
meestal met een hoger ambachts
man gelijkgesteld, en zowel met 
Descartes als met Leibniz nemen 
WIJ" aan dat de wil mm of meer het 

schouwspel niet missen, temeer 
daar het doorgaat in een nog vrij 
bosrijke Voorkempense gemeen
te (7 kilometer ten noorden van 
Antwerpen) Het Festival vindt 
plaats m het fraaie gemeentepark, 
met als achtergronddecor een 
mooi historisch kasteel met daann 
een cafetana en de sfeervolle Rid-

begrip volgt of althans begeleidt 
en dat God, als hij schept precies 
weet wat hij schept 

BIJ Voltaire en Kant bezit de 
mens een menselijke natuur, die 
menselijke natuur vindt men bij 
alle mensen, wat betekent dat elke 
mens een particulier voorbeeld is 
van een algmeen begnp, de mens 
Zo gaat ook hier de menselijke es
sentie zijn historisch bestaan voor
af 

Het atheïstisch existentialisme 
verklaart dat er minstens een we
zen is bij wie de existentie aan de 
essentie voorafgaat, een wezen 
dat bestaat alvorens het door om 
't even welk begnp bepaald kan 
worden, en dat wezen is de mens 

Dat betekent dat de mens eerst 
bestaat (existeert), aangetroffen 
wordt, in de wereld opdaagt, en 
slechts daarna bepaald wordt In
dien de mens, m de opvatting van 
de existentialist met bepaalbaar is, 
dan IS dat omdat hij aanvankelijk 
mets IS HIJ zal slechts achteraf zijn 
en hij zal zijn zoals hij zich ge
maakt heeft 

Er IS geen menselijke natuur 
De mens is mets anders dan wat 
hij van zichzelf maakt Dat is het 
eerste principe van het existentia
lisme " 

4 JULI 1985 



14 

Oostende herdenkt Ensor 

22 amateurs doen 
Intrede over 

James Ensor is onverbeterlijk verbonden met Oostende. Het lag dus voor de-
hand dat de kuststad in dit Ensorjaar met tal van aktiviteiten zou uitpakken om de 
schilder te gedenken. In het oog springend daarbij is de herschildering van „De In
trede van Kristus te Brussel", eertijds zwaar omstreden schilderij, nu het 
naamkaartje van Ensor Dit Ensorjaar biedt ook gelegenheid om de andere 
aspekten van de kunstenaar te belichten: zijn muzikaal talent en zijn vergeefse 
strijd tegen hen die Oostende wilden modernizeren en die het op de natuur van de 
Vlaamse kust hadden gemunt... 

J
AMES Ensor werd 125 jaar 

geleden uit een Engelse va
der en een Vlaamse moe

der te Oostende geboren Hij 
werd grootgebracht in het klein
steeds milieu van de opkomende 
badstad Zijn grootmoeder hield 
een soevenierwinkeltje Tussen 
1877 en 1880 zit Ensor bij Portaels 
te Brussel, op atelier Stillevens, 
portretten, sociaal-politieke satire 
Maar het zijn vooral makabere 
maskers en geraamten die hem 
beroemd zullen maken Ensor had 
weinig of geen binding met de 
opkomende Vlaamse Beweging 

Vlaamse traditie 

Wel raakte hij sterk onder de in
druk van tragische gebeurtenis
sen, zoals de hongerrellen in de 
Oostendse vismijn Hij zet zijn 
emotie op doek Staking te Oost
ende 1888), De Gendarmes 
(1892), De Intrede van Kristus te 
Brussel (1888) 

De ets die Ensor in 1895 in 
koperplaat dreef en De slag der 
Gulden Sporen voorstelt heeft 
weinig met enig Vlaams bewust
zijn te maken Toch moet hem 
enige Vlaamse reflex aangemeten 
worden Zo wantrouwde hij volle
dig elke franstalige vleierij en 
schuwde hij artistieke opvattingen 
van Franse komaf Ensor die zich 
zowel m Oostende als in Brussel 
bewoog en Oostends en Frans 
praatte zag zijn kunstenaarschap 
als de voortzetting van de eeu
wenoude pikturale Vlaamse tradi
tie Franstalige Brusselse salons 
hebben hem dat nooit in dank 
afgenomen 

Zo IS ook te verklaren dat hij re
gelmatig gelegenheidsmedewer-
ker was van het literaire tijdschrift 
„Van Nu en Straks" Op hoge 
leeftijd begon hij oog militant te 
Ijveren tegen de modernizenng 
van „zijn Oostende" Veel pijn leed 
hij toen hij zag hoe bouwpromoto
ren de Vlaamse kust verknoeiden 
om er het groot-toerisme te instal
leren 

Ensor overleed op 19 novem
ber 1949. 

Ensor in beelden 

Tot einde augustus zijn de twee 
bijzondere ,hommage"-tentoon-
stellingen aan Ensor nog toegan
kelijk voor het publiek Het Mu
seum voor Schone Kunsten 

brengt een overzicht van de En-
sorwerken die zich in zowel open
baar als privé Oostends bezit be
vinden 

In het heemkundige Museum 
„De Plate", loopt een tentoonstel
ling over de bibliografie gewijd aan 
Ensor Hier wordt een zeer ruime 
keuze getoond aan publikaties van 
en vooral over James Ensor Bei
de musea bevinden zich in het 
Feestpaleis aan het Wapenplein 
en zijn enkel de dinsdag gesloten 

Twee maanden lang (van 1 juli 
tot 6 september) zullen 22 ama-

teurschilders de „Intrede van Kns-
tus te Brussel" op hun manier 
herschilderen Het reuzengrote 
(4,72 X 2,64 m) meesterwerk van 
Ensor hangt thans in het „Kunst-
haus" te Zurich In het Feestpaleis 
wordt dit doek nageschilderd met 
respekt voor de kompositie en de 
kleurenuitdrukking 

Het publiek zal de vordenngen 
van het werk dagelijks kunnen 
volgen van 14 tot 21 u 

Het vernieuwde bioskoopcom
plex Rialto aan de Langestraat zal 
op 14 juli en op 18 augustus, 

James Ensor op wandel langs de Oostendse dokken, ergens midden de 
jaren twintig 

telkens vanaf 10 u 30, het toneel 
worden van een Ensor-filmfestlval 
Waardevolle dokumentaire films 
over leven en werk van James 
Ensor worden na elkaar vertoond 
„Blij Herleven" (Henri Storck), „En
sor" (Julien Demeester), „Ik, En
sor" (Paul Haesaerts), „Pietje de 

^eunfLalk wn. 

Ik ben geboren als nr 4 in het gezin Henderickx-Van 
den Eeckhoudt dat 8 kinderen zou tellen, waarvan mo
menteel nog 7 in leven Vader, hoofdonderwijzer in 
Ottergem en moeder, een Vlaamse huisvrouw, leid
den hun gezin met streng-knstelijke principes Vader 
was erg plichtbewust en droeg met ijzeren schouders 
de zware gezinsverantwoordelijkheid Na de school 
repte hij zich naar zijn „lochting" of naar het stukje 
.kouter", waar hij noest werkte om de monden van zijn 
kinderrijk gezin met natuurvoedsel te voorzien 

Moeder had het druk in het veelkoppige gezin, maar 
als er nog wat tijd vrijkwam, hielp zij vader hooien, 
patatten rooien, oogsten, enz Al haar daden waren 
doorgedrongen van de liefde voor haar gezin Zij 
stond bekend voor haar aandacht voor de medemens, 
die ZIJ „ons volk" noemde 

Met die achtergronden groeide ik op Mijn koppig
heid en hardnekkigheid om toch-maar-weer-voort-te-
doen, heb ik zeker van vader Mijn Vlaamse overtui
ging komt van beiden 

Met mijn broers en zusters had ik een gelukkige 
jeugd, en — hoe tegensprekelijk — zelfs de oorlogsja
ren waren, ondanks de ontberingen en miserie, eén 
groot avontuur Na de oorlog kwam de ontnuchtering 
Ik werd naar het St-Lievenskollege in Gent gestuurd 
Hier kwam ik in kontakt met vormen van kuituur. we

tenschap, ontspanning en sport, die mij in het kleine 
Ottergem onbekend waren Met als gevolg dat ik me 
later engageerde in het dorpse kultuurleven (o a het 
toneel in Erondegem) Ik manifesteerde mij op sportief 
gebied als loper (ik won zelfs ooit een wedstrijd op de 
„Ballon d'Alsace") en ik speelde voetbal, o a bij 
„Volharden" Aalst en bij „Olympia" Erondegem 

Op kollege had ik kennis gemaakt met de Vlaamse 
studenten-aktie, via o a de KSA In Leuven studeerde 
ik Germaanse Filologie Hier kreeg mijn Vlaams-
nationalistisch ideaal vaste vorm, langs de studenten
beweging, zoals „Germania" en „De Denderstreek" 
Van de studentenklub „Den Domper" werd ik praeses 
De IJzerbedevaarten stonden ondertussen op mijn 
vast programma 

BIJ de Fosti-anti-IJzerbedevaart-betoging vloog ik voor 
't eerst in de gevangenis On Etterbeek), een feit dat 
zich nadien nog vaak zal herhalen In Leuven volgden 
WIJ met aandacht de oprichting van die nieuwe partij 
die zich uiterst Vlaams-nationalistisch profileerde en 
„De Volksunie" zou worden 

WIJ engageerden ons met velen in die partij waar
voor WIJ ons aktief gingen inzetten Na Leuven werd 
de strijd kort onderbroken voor studies aan de 
universiteit van Oxford Daarna belandde ik als leraar 
aan het St-Maartenkollege (het „Klem Kollege") in 
Aalst en aan de Gewestelijke Taal- en Handelsschool 
in Weiteren Het was de periode van het grote elan 
van de VU Na de schooltijd werd ik aan de school-
poort opgewacht door de mikro-wagen om in de 
streek de VU bekend te maken Als jonge leraar was 
ik stichter en mede-oprichter van vele VU-afdelingen, 
zelfs buiten mijn eigen streek Met een paar vrienden 
richtten wij het Vlaams Huis op in Wetteren Ik was er 
ook bij toen gestart werd met de 11 juli-vieringen in 
Impe. die indertijd uitgroeiden tot ..Het Kleine Diksmui-
de" 

In 1973 werd ik. als leraar aan een vrije school, 
gevraagd om op de VU-lijst te komen Een begrijpen
de e h direkteur verkreeg voor mij bij het bisdom in 
Gent de toelating 

Een attente Jules Henderickx (° 1933) als student 
in Leuven. Nu leraar, VU-provincieraadslid en sche
pen en vanaf 1 januari '86 burgemeester van Lede 

Dood" (Mare Ghens), en „Vreemd, 
maar van alle Tijden" (filmkring 
Ovak) staan op het programma 

Ensor in muziek 
De Ensorkoncerten-reeks 

wordt op 10 juli ingezet met een 
kooravond in het Feestpaleis De 
Kantorij Ter Duinen en het koor 
't Muzeschuitje voeren, naast an
dere werken, voor de tweede 
maal De Ensorkantate uit 

De Koninklijke Stadsharmonie 
brengt op 20 juli en op 

15 augustus een kioskkoncert met 
hoofdzakelijk komposities die Ja
mes Ensor zelf geschreven heeft 
Afspraak om 20 u 30 

Ten slotte geeft het Filharmo
nisch Orkest van Vlaanderen in 
het Casino-Kursaal drie koncer-
ten, waarop o m telkens een werk 
uitgevoerd wordt dat opgedragen 
IS aan James Ensor Zo worden 

dt r 
De Ensorlaanse 
sfeer kan ge
snoven worden 
In het vroegere 
woonhuis van 
de meester, in 
de Vlaanderen-
straat 27, kom

pleet met de souvenir- en maskerwin-
kel Van vroeger. Zijn woonkamer
atelier werd er gerekonstrueerd met 
de oorspronkelijke meubelen en 
snuisterijen. De Ensorwerken die er 
hangen zijn kleurafbeeldingen op 
ware grootte van de originelen die 
zich zowat overal ter wereld bevin
den. Het huis is dagelijks te bezichti
gen tot eind september. De dinsdag 
is de sluitingsdag. 

ten gehore gebracht „De Liefdes-
tuin" en „Helse Optocht" uit de 
James Ensorsuite van Alpaerts, de 
suite uit „Oostendse maskers" van 
Vander Velden en „Pro Luce nobi-
lis sum" Het laatste oeuvre is het 
eerbetoon aan Ensor van de jonge 
Oostendse toondichter Wauters 
De koncerten hebben plaats op 
15,21 en 29 augustus Dus met z'n 
allen (en met een voordelig trein-
ticket „Weekeind aan zee") naar 
Oostende' 

4 JULI 1985 



m 15 

. . . . • ^ 

„.„««••• t^:ï^«*' 
de grote bcigische 
merkenmodezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 - AARTSELAAR 
Open: alle dagen van 9 tot 18 uur. 
Vrijdag feest- en koopavond tot 21 uur. 
Zaterdag van 9 tot 18 uur. Zon- en feestdagen gesloten. 
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Ritoverwinningen en gele trui 

Start van Tour was 
Vlaamse kermis 

De Ronde van Frankrijk begon met een echte 
Vlaamse kermis. Twee ritoverwinningen voor Rudy 
Matthijs en de gele trui voor Eric Vanderaerden. We 
wisten niet goed wat ons overkwam. De proloog was 
immers geen sukses geweest Vanderaerden scherp 
geklopt door Hinault die een sterke indruk liet en... 
Fons De Wolf al onmiddellijk uitgesloten. 

, E onverbeterlijke volbloed 
uit Breendonk bestond 
het méér dan vijf minuten 

te laat aan de startlijn te verschij
nen. 

Spijtig 
Die werden 

geteld en... de 
bij zijn w/edstrijd 
gevolgen waren 

Loopkoers 20 km 
Iste 
PAJOTATHON 
Op 28 juli 1985 
om 18 u. 30 
te Sint-Laureins-
Berchem 
(Sint-Pieters-Leeuw) 

Bijdrage: 100 fr. 
Organizatie: De Vrije Lopers. 
Inlichtingen en inschrijvingen: 

De Vrije Lopers, p/a Smidse
straat 12,1712 Vlezenbeek. Tel. 02-
532.01.74 (tussen 17 en 19 uur). 

Alle sportieve vrouwen en 
mannen steunen dit Vlaamse ini
tiatief... EN DOEN MEE 

Inschrijvingsformulier 

Naam: (m/v)* 
Adres: 

Versturen naar: De Vrije Lo
pers, p/a Smidsestraat 12, 1712 
Vlezenbeek. 
* Schrappen v̂ ât niet past. 

onoverzienlijk. Meteen werd nog 
maar eens duidelijk waarom De 
Wolf, die naar het heet nog altijd 
méér dan één miljoen per seizoen 
zou 'verdienen, de hoge verwach
tingen die aanvankelijk in hem 
werden gesteld nooit heeft kun
nen of willen inlossen. Het ont
breekt de man aan beroepsernst. 
Is hij liever lui dan moe? Spora
disch licht zijn groot talent nog 
even op maar ook die flitsen, die 
de wielerliefhebbers aan zijn be
staan herinneren, worden almaar 
zeldzamer. Het is spijtig en triestig. 
Want in 1981, toen Fons in de Tour 
debuteerde met een elfde plaats, 
zagen kenners In hem een mogelij
ke Tourwinnaar. Nu weet iedereen 
beter... 

Toewijding, vakliefde, ernst en 
goede begeleiding kunnen noch
tans wonderen verrichten. Dat be
wijst Rudy Matthijs die op zijn 
zesentwintigste plots internationa
le roem vergaart. Matthijs uit Ade-
gem verslaat twee dagen na el
kaar de beste spurters met onmis
kenbaar overwicht Leg dat maar 
eens uit. Waarom heeft die man 
zijn talenten zo lang onaangeroerd 
gelaten? Waarom bond hij nooit 
eerder de strijd aan met de snel
sten? Ontbrak het hem aan zelf
vertrouwen of deskundige bege
leiding? Of verdiende hij naar ei
gen oordeel genoeg zonder zich 
tot het uiterste hoeven in te span
nen? Het is gewoon onthutsend 
en het sterkt ons vermoeden dat 
velen van onze renners beter en 
meer kunnen dan algemeen wordt 
vermoed. We maken van Matthijs 
geen superkampioen maar zijn 

erelijst had nu al langer en'mooier 
moeten zijn. Is het een toeval dat 
ook hij rijdt voor De Kimpe? De 
meest onberekenbare ploeg van 
het wielerpeloton. Vandaag lossen 
ze in blok op een molhoop en 
morgen schuiven ze een wereld
kampioen naar voren. 

Hinault 
Hoe zou de wielersport eruit

zien met een Peter Post aan het 

hoofd van elke ploeg? We mogen 
er niet aan denken. Er lopen an
ders niet minder dan achttien 
ploegleiders rond in de Tour '85. 
Honderdtachtig deelnemers, ja
wel. Omdat de Ronde nu eenmaal 
een overgelijkbare publiciteits-
waarde bezit en met ophoudt zich
zelf voortdurend te verkopen. Een 
sponsor met zelfrespekt inves
teert in de Tour die nochtans 
almaar hogere deelnemingskos-
ten voorlegt. Maar voorlopig mort 
niemand. De baten overtroffen 
nog steeds ruim de lasten. Zelfs 
voor wie niet kunnen volgen. Want 
loslaten en opgeven is ook 
nieuws. Aan dat laatste denkt Ber
nard Hinault zeker niet. De intro
verte Breton begon verduiveld 
sterk. In de proloog demonstreer
de hij een nummertje „intimidatie
rijden". Hij joeg iedereen de schrik 
op het lijf. Hinault wil de Tour naar 
zijn hand zetten. Van stonde af 
aan. Geen gekke buitelingen. Het 
ergste wat hem kan overkomen is 

een strijdlustig peloton. Hij moet 
zijn krachten sparen voor de be
slissende gevechten. Daarom ging 
hij met zijn maats ook in de ploe
gentijdrit tot het uiterste. Een ge
ïmponeerd peloton IS een rustig 
peloton. Het procédé werd in het 
verleden door alle kampioenen 
(met sukses) toegepast. 

Blijft natuurlijk de vraag of de 
Panasonics willen „meespelen". 
Daarom is het niet kwaad bekeken 
Vanderaerden al vroeg in het geel 
te steken. Zo oogst de ploeg Post 
veel publiciteit (en daar komt het 
dus op aan) en helpt zij mee de 
wedstrijd gesloten houden. 

Wie zei weer dat de belangen 
van de hevigste konkurrenten in 
de wielersport gelijklopend kun
nen zijn? De Tour nam evenwel 
een aantrekkelijke en veelbelo
vende start. De ogen van de sport
wereld zijn drie weken lang naar 
Frahknjk gericht en dat is maar 
goed ook. 

Binnenlandse spelersmarkt gesloten 

Transfereren mét 
gesloten portefeuille 

Op 25 juni sloot in ons voetbal de binnenlandse 
transfermarkt De balans was verre van positief De 
betere voetballers blijven uitwijken. Op zoek naar 
méér én waardevast geld. 

s PEKTAKELSPELERS als 
Grundel en Kabongo zijn 
wellicht voorgoed vertrok

ken. De hard werkende James 
Bett keerde naar Schotland terug 
en Eddy Voordeckers zal voort
aan de Bretons met zijn kunsten 
verblijden. Nood breekt wet en dat 
ervaren onze klubs nu wel erg 
nadrukkelijk. 

Lokeren en Waterschei die 

eens van het Europees voetbal 
proefden hebben hun internatio
nale aspiraties wellicht voorgoed 
opgegeven. De klub uit het Waas
land werd in de voorbije twaalf 
maanden wel ongemeen hard ge
troffen. Eerst door het overlijden 
van mecenas-voorzitter Rogiers 
en nu onlangs door het afsterven 
van de onvergelijkbare en onver
getelijke Aloïs De Rijcker. Eén van 

Europech komt u snet halen Europech is dé specialist m het samen 
repatriëren van u zelf, uw gezin, uw wagen, 
uw bagage en eventueel ook uw caravan of 
aanhangwagen. Die repatriërmg voeren we 
uit met eigen mensen en eigen veilig materieel 

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

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

Dank zi| Europeen kunt u een heel |aar 
lang met een gerust gemoed overal in Europa 
(behalve in Turkije) rondreizen: de VAB-
Europechcentrale is 24 uur op 24 bereikbaar 

Verkrijgbaar bij de VTB-VAB-kantoren 
en vertegenwoordigers, bi) de Kredietbank-
filialen en de agentschappen van de ASLK 

Ook bi) de VKT en WW-afdelingen, bij 
Vakantiegenoegens en de ATB Natuurvrienden. 

de weinige managers, misschien 
wel de laatste, die nog méér met 
voetbal dan met geld bezig was. 
Een klubleider die ook voetbal 
kende. Hij was een prototype van 
een uitstervend ras. Een man van 
de basis. Met waardering voor de 
sponsor, voor de ploegafgevaar-
digde van het derde miniemen
team, voor de betalende toe
schouwer achter het doel. 

Lokeren en Waterschei koeste
ren blijkbaar geen illuzies meer en 
we betwijfelen dat Cercle Brugge 
en Club Luik, die nu ook het 
Europese podium op mogen, dat 
wel doen. Beide klubs bleven afzij
dig op de spelersmarkt. Er vertrok 
méér dan er aankwam. Niemand 
wil blijkbaar nog verder springen 
dan het stokje lang is. Ook Ware-
gem niet, maar dat wekt minder 
verwondering. De Westvlamingen 
voeren al jarenlang een zuinig en 
koel beleid. Ze varen daar wel bij. 

Weinig illuzies 
Eigenlijk haalden maar drie 

klubs echt geld boven. KV Meche-
len, dat een vaste plaats bij de sub
top (de eerste zes) wil opeisen, 
Beerschot, dat spektakelman Dirk 
Goossens terughaalde en met 
Wim Hofkens ook meer organiza
tie in het spel wil leggen, en... 
Standard dat door het florerende 
Club Luik wordt opgejaagd. De 
Rouches trokken Czerniatynski 
aan voor vijfentwintig miljoen dn 
Anderlecht verkoopt men pakjes 
frieten voor de prijs van een de-
gustatiemenu in een driesterren
restaurant...), wierven een be
kwaam Joegoslavisch internatio
naal aan en spekuleren nu ook 
nog op de overkomst van Nico 
Claesen die zou uitgekeken zijn 
op het Duitse voetbal. 

De drie voornoemde klubs te 
buiten gelaten probeerde ieder
een (en blijkbaar met redelijk suk
ses) méér te ontvangen dan uit te 
geven. Er werd ook veel geruild. 

De toeschouwers maken zich 
dan ook beter geen illuzies. De 
spelkwaliteit zal er in het komende 
seizoen vermoedelijk niet op ver
beteren. 
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David-Schuermans in eer hersteld 

Algemeen Vlaamsch 
Idioticon heruitgegeven 

17 

Bij de uitgeverij Flandna Nostra te Torhout werd 
onlangs het meer dan een eeuw geleden verschenen 
Vlaams woordenboek van pastoor Schuermans her
drukt Deze anastatische reprint zal in de eerste plaats 
dialektkundigen interesseren Maar ook de leek zal 
zich vermeien in deze buitengewoon rijke verzameling 
Vlaamse woorden en uitdrukkingen. Prettig is dit 
woordenboek ook, omdat bij ieder woord of uitdruk
king, na de verklaring ook de streek waar het woord 
werd aangetroffen staat vermeld. 

HET „Algemeen Vlaamsch 
Idioticon" verscheen tus
sen 1865 en 1870, met 

nog eens een bijvoegsel in 1883, 
op 700 exemplaren in aflevenn-
gen Grote bekendheid heeft deze 
verzameling ca 1300 biz dik, 
nooit genoten Het boek is haast 
totaal onvindbaar Daarom komt 
een heruitgave dubbel op z'n tijd 
Om zijn dokumentaire waarde en 
als eerherstel van het werk van 
pastoor Schuermans 

Johan Kestelier schetst in zijn 
inleiding de historische achter
grond van dit idioticon Cdialekt-
woordenboek) 

Jan-Baptist David 
Als eerste stap in de wordings

geschiedenis heeft hij het over het 
ontstaan van het Woordenboek 
der Nederlandse Taal (WNT) Op 
een ogenblik namelijk dat er nog 
geen Nederlands woordenboek 
bestond, dat alle onderwijs in 
Vlaanderen Franstalig was, ont
stond er in de schoot van de 
Vlaams-Hollandse Taal- en Letter
kundige Congressen het initiatief 
voor een algemeen Nederlands 
woordenboek, met het taaleigen 
van zowel Noord als Zuid samen 
te stellen Langs Vlaamse zijde 
vond het plan voor het WNT ech
ter geen bijval Veel Vlamingen 
verkeerden toen in de waan, dat 
het Vlaams en het Hollands twee 
verschillende talen waren Spoe
dig werd dit woordenboek dan 
ook een louter Hollandse aangele
genheid 

Een tweede stap van het initia
tief was prof Jan-Baptist David 
Toen deze Vlaamse mederedak-
teur van het WNT het gebrek aan 
medewerking in Vlaanderen vast
stelde, lanceerde hij in 1859 het 
plan voor een Vlaams woorden
boek Dit initiatief genoot wel bijval 
en van overal in het land stroom
den lijsten toe met dialektische 
woorden en uitdrukkingen (toen 
„idiotismen" genoemd) 

Vermoedelijk was het de oor
spronkelijke bedoeling van David 
om uit deze rijk gevarieerde lijsten 
een soort bijgeschaafde, alge
meen Vlaamse woordenschat te 
distilleren De gezondheidstoe
stand van de 60-jarige David liet 
zulks echter met meer toe en 
gedurende enkele jaren bleef het 
ingezamelde materiaal onaange
roerd en onbesproken liggen 

Lodewijk Schuermans, toen on
derpastoor in het Brabantse Wil-
sele en vriend van David, begon 
de woordenschat te ordenen, 
daarbij wel ervoor zorgend steeds 
de plaats waar het woord geno
teerd werd te vermelden 

Heruitgever Kestelier deelt ons 

ook mee waarom en hoe deze 
rijke Vlaamse taalschat in de ver-
geetput is gesukkeld Slechts 320 
voonntekenaars worden door 
Schuermans in het woordenboek 
vermeld En elders zegt hij, dat het 
boek op 700 exemplaren werd 
gedrukt Maar bij deze getallen is 
het gebleven Van een tweede 
druk IS nooit sprake geweest De 
toenmalige pers, voor zover zij 
van het boek gewag maakte, be
handelt het verschijnen als een 
gewoon fait divers, geenszins als 
een grote „gebeurtenis" 

Wat IS nu de waarde van dit 
woordenboek na 120 jaar"? 

Johan Kestelier , Onze twintig-
ste-eeuwse dialektologen kijken 
met een zekere minachting neer 
op het werk van Schuermans, ook 
al wegens de foutieve etymologi
sche verklaringen, waaraan de 
man zich meer dan eens bezon
digd heeft" Maar in zijn inleiding 
brengt Kestelier met overtuiging 
een aantal elementen naar voor, 
die deze fotomechanische her
druk meer dan wettigen Hij ziet 

het boek als een „mozaïek van 
Vlaams taaleigen, zoals het zich 
honderden jaren lang heeft ge
handhaafd zonder nivellenng door 
onderwijs of verkeer, een stuk 
erfgoed dat alleen hier zijn schnf-
telijke neerslag vond" Voor de 
helft, zo geeft hij toe, zijn deze 
bonte woorden en uitdrukkingen 
uit de spraak verdwenen, voor de 
andere helft oordeelt hij „redding 
mogelijk en wenselijk" Heemkun-
digen en folklonsten nodigt hij uit 
deze onmetelijke goudvoorraad 
aan te boren Toch blijft het aldus 
Kestelier, een boek voor iedereen 
die zich ook maar enigszins door 
de volkstaal voelt aangetrokken 
(en die schare geïnteresseerden 
blijkt iedere dag aan te groeien) 

Van en voor 
het volk 

Nogmaals Johan Kestelier- „Dit 
lexicon laat zich stukken gemakke
lijker lezen en raadplegen dan vele 
recente wetenschappelijke dia-
lektmonografieen, zoals die ge
schreven worden aan onze uni
versiteiten Een boek dus met de 
taal van het volk, maar ook voor 
het volk'" 

BIJ deze heruitgave werd ook 
grote waarde gehecht aan het 
uitwendige Op het voorplat van 
beide volumes werd de volledige 
tekst van de titelpagina uit 1870 
overgedrukt De lijst met 320 voor
intekenaars en hun woonplaats 
werd integraal overgenomen De 
drie voorwoorden van Schuer
mans werden behouden, maar 
door een deskundige inleiding 
voorafgegaan En omdat de uitga-

Pastoor Schuermans poserend bij zijn Vlaamsch Idioticon 
en met ganzeveer 

ve van 1870 en het Bijvoegsel uit 
1882 ongelijke volumes vertegen
woordigen, werden beide edities 
geïntegreerd in 2 identieke ban
den, namelijk een eerste met alle 
trefwoorden tot de letter N en een 
tweede met alle van O tot Z 

Johan Kestelier die zich biezon-
der inspande om deze heruitgave 
mogelijk te maken en te duiden 
dient gelukgewenst met het initia
tief 

Tot slot durven wij het Alge
meen Vlaamsch Idioticon ondanks 

zijn met gennge prijs (2 750 f r ) ten 
zeerste aanprijzen bij onze lezers 
die van hun streektaal houden en 
er met groot heimwee aan terug
denken Zeker in een tijd waarin 
onze dialekten door een gekuist 
Vlaams en een half-Nederlands 
worden verdrongen 

Algemeen Vlaamsch Idioticon 
(1985) Uitg Flandna Nostra, Korte-
markstraat 20, 8100 Torhout (tel 
051-566592) Ingebonden 23 cm x 
15 cm Pnis2750fr + 105 fr verzen
dingskosten 

Rudi Hermans bevestigt debuut 

„De duivel waarschijnlijk'' 
Van Rudi Hermans verscheen in 1983 een debuut

roman „Duizend dagen regen" waarover de kritiek 
sprak als opmerkelijk en waarbij het talent van de 
auteur bij opbouw en zin voor detail werd onder
streept Met zijn nieuwe roman „De Duivel waarschijn
lijk" bevestigt de auteur dit oordeel 

H ET gegeven van deze nieu
we roman is anders voor 
een jong auteur zeker 

nogal riskant en de wijze van 
benadering, opmerkelijk objektief. 

zal hem wel met overal in dank af
genomen worden Waarover gaat 
het? 

Over kollaboratie en repressie 
De fabel"? De vader van het vertel
lende personage sterft Om meer 
over diens verleden te weten te 
komen, gaat hij naar zijn oom, 
vaders broer 

Zo verneemt hij een en ander 
over beider oorlogsverleden De 
ene komt in het verzet uit haat Bij 
de vlucht in 1940 kwam zijn vader 
om, bij een beschieting door Duit
se vliegtuigen Maar de andere 
zoon gaat naar het Oostfront, 
keert terug met een been en 
wordt in 1944 aangeboden door 
zijn eigen broer Rond dit gegeven, 
wordt het verhaal stukje bij brokje 
door de zoon van de verzetsman, 
na diens dood, samengebracht 
Wanneer de oom een foto toont 

een vrachtwagen, een vrouw op 
een stoel die de haren afgescho
ren wordt een man met krukken 
ervoor, en een andere met een ge
weer in de arm, vraagt de jongen 
, Wie IS dat? Is dat mijn vader?" De 
oom antwoordt daarop „De duivel 
waarschijnlijk 

Dit antwoord is de titel van het 
boek geworden De hele proble
matiek van het geweld dat ook de 
individuele mens in dergelijke si
tuaties in zijn greep krijgt wordt 
samengevat in het motto vooraan 
het boek, een tekst uit een roman 
van Sven Hassel „De tirannie, de 
terreur de oorlog zelf hadden hen 
gemaakt tot wat zij waren Bees
ten, aan beide zijden" 

De poging tot objektieve bena
dering van de menselijke verwor
ding in dergelijke situaties is zeker 
geslaagd te noemen, en de manier 
om het via een derde naar voren 
te brengen schept een zekere 
afstandelijkheid Wat opvalt is de 
zorg om het detail bij beschnjving 
van mensen en dingen tot kleding 
en bewapening toe Wat minder 
uit de verf komt, is de motivering, 
vooral die van de oom De pas
toor, die de strijd tegen het kom-
munisme predikt tijdens de oorlog, 
moet wei een uitzondenng zijn 

Voor de oorlog kon het met erg 
genoeg wij horen kanunnik Du
bois van de KSA in het St-Lie-
venskollege te Antwerpen nog uit
roepen „In de toekomst zal het 
van geen belang zijn met hoeveel 
en hoe bloeiend je studiekringen 
zullen zijn maar wel hoevelen van 
jullie met een geweer zullen kun
nen omgaan, en bereid zijn het op 
te nemen tegen het kommumsme" 

Heeft de auteur de vooroorlog
se Dubois' in deze oorlogspastoor 
willen personalizeren? Hoewel 
men ook die invloeden met mag 
overschatten 

De motiveringen waren van di
verse aard Aan beide zijden Dat 
de bestialiteit er ook aan beide 
zijden was, dat wil de auteur met 
dit verhaal illustreren en daann is 
hij geslaagd 

De erkenning van die waarheid 
doet mets af aan de eerlijkheid en 
de oprechtheid van diegenen die 
zich met tot het bestiale lieten 
verleiden en die uit het vuur geko
men zijn met een onbevlekt ba
nier Ook aan beide zijden 

Jos VINKS 

— De duivel waarschijnlijk, door 
Rudi Hermans Uitg Alfa te Genk, 
142 bIz. 

4 JULI 1985 

• • 



18 wr 
Het VU-partijbestuur deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 1 juh heeft 
algemeen voorzitter VIc Anclaux volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers 

Ijzerbedevaartvoorzitter Daels 
heeft zich ondubbelzinnig uitgespro
ken over de poltieke aktualiteit en de 
toekomst van Vlaanderen Hij heeft 
een duidelijke strategie ontwikkeld 
voor de Vlaamse Beweging Daarin 
wordt het unionistisch federalisme be
graven Een radikaal maar toch realis
tisch en toekomstgencht konfederaal 
programma wordt voorgesteld, waann 
met alleen de Vlaamse staatsvorming 
voorop ligt, maar tevens geopteerd 
wordt voor een maatschappijmodel 

Een Vlaamse maatschappij namelijk, 
die gesteund is op een positieve ver
draagzaamheid en een aktieve vredes-
wil De VU vindt zich volkomen terug in 
deze politieke doelstellingen van de 
IJzerbedevaart 

IJzerbedevaart 
Namens het partijbestuur verheug 

ik mij over het grote sukses van de IJ-
zerbedebaart, het verloop ervan en 
vooral over de ingenomen standpun
ten 

VNOS brengt 
Vlaams Kruis op tv 

De 11 de aflevering van fiet tv-
nnagazine '85 van de Vlaams-Na-
tionale Onnroepstichting staat 
dinsdagavond 9 juli aanstaande in 
het teken van 11 juli, met onder
meer een reportage over fiet 
„Vlaams Kruis" Afstemmen dus 
op BRT 1-TV, omstreeks 21 u 30 
De kijker kan er op rekenen, dit 
wordt een ecfite 11 juli-uitzendingi 

CVP-aanwezigheid 
WIJ verheugen ons ook over het feit 

Vorige week donderdag greep in het majestatische kasteel Tudor te 
Brugge een ontmoeting plaats tussen enerzijds bedrijfsleiders en 
personeelschefs van dit arrondissement en anderzijds VU-politici Het 
konstruktieve gesprek werd geleid door VU-arrondissementsvoorzitter 
Erwin Van Driessche, na een uiteenzetting door minister Hugo Schiltz en 
senator Oswald Van Ooteghem Later op de avond was er nog een 
volksvergadering met dezelfde sprekers en opgeluisterd door de 
kabaretier Rik Gorissen Beide programmaonderdelen mogen geslaagd 

worden genoemd 

dat de CVP zich dit jaar bij de IJzerbe
devaart heeft aangesloten De voor
waarden die voorzitter Daels heeft 
geponeerd inzake een regeringsvor
ming gelden bijgevolg met alleen voor 
de Volksunie, maar ook voor de CVP 

Tot alle Vlaamse partijen wil ik uit
drukkelijk zeggen dat de VU bereid is 
te marcheren samen met gelijk welke 
partij, die het programma dat op de 
IJzerbedevaart werd afgekondigd wil 
onderschrijven en uitvoeren 

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

Voor ml zich wenden tot Volksver
tegenwoordiger Dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 
• Gevraagd helpsters (gezinshelp
sters, familiale helpsters, sanitaire 
helpsters), gespreid over 8 part-times 
voor gezins- en bejaardenhulp over 
het ganse arrondissement Kortrijk en 
leper In dienst treden vanaf 1 juli 
Inlichtingen en plaatsaanbiedingen bij 
Franz Van Steenkiste, Volksverte
genwoordiger, Zeger van Heulestraat 
40, te 8710 Kortrijk-Heule (tel 
056-357992) 

Merelbeke - te koop 
Bouwgrond met oude gebouwen 

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

11 juli om 20 u. 
op de Grote Markt 

Ter ondersteuning bij het tema „Een reuze hart voor Brussel" werd een 
zelfklever op de markt gebracht Deze kost 50 fr en is te verknjgen op 
tiet adres Guldensporenkomitee Brussel, Rijkeklarenstraat 45, 1000 
Brussel, tel 02-5119565 

Guldensporenviering te Brussel 
Onder het tema „Een reuze hart voor Brussel" gaat donderdag 11 

juli de grootse Guldensporenherdenking door op de Brusselse Grote 
Markt. Hieronder het rijkgevulde programma dat ook dit jaar honder
den Vlamingen zal aanspreken. Hopelijk vinden velen op 11 juli de 
weg naar onze hoofdstad! 

Geniet van het Zwin 
en win* 

^ n a u t o 1 

/. Xzi 

Toeristische Autozoektodit 
in de Zwinstreek» 
Georganiseerd door de 
verzekeringsniaats<^ppij 
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 T M T ^ 

Deelnemingsbrochures 
zijn vrijblijvend verkrijgbaar 
bij iedere sportieve 
verzekeringsmakelaar of-agent 

Adressen in de Gouden Gids MMI 

Mauretus 

Voorprogramma vanaf 19 uur 
Jeggpap New Orleans Jazzband 

Programma Ouverture door Krea-
to „Mechlin's Tower" van Jan Segers, 
tekst „Brussel, klein hart aan de Zen-
ne" van Gijs van Rhode door Ronny 
Waterschoot, lied „Een reuze hart voor 
Brussel" door Kabaret Komma en Mi-
meteater Sabbattini Samenzang 

Jazzballet door Rijksmuziekakade-
mie Anderlecht Koorzang Vlaende
ren dach en nacht door een Brabants 
gelegenheidskoor Tekst „Brussel, oud 
hart aan de Zenne" van Gijs van 
Rhode door Ronny Waterschoot, lied 
„Een reuze hart voor Brussel" door 
Kabaret Komma en Mimeteater Sab
battini Orkestnummer Kreato derde 
deel uit suite voor blaasmuziek „Ron
deau" van Ret Stalmeier Ernest Claes-
evocatie door Alex Wiiequet en toneel
groep Etekerlyc Samenzang 

Tekst .Brussel, nieuw hart van de 
Vlaamse Gemeenschap" van Gijs van 
Rhode door Ronny Waterschoot, lied 
„Een reuze hart voor Brussel", deel 
door Kabaret Komma en Mimeteater 
Sabbattani Koorzang. Ballet Olivia 
Geerolf danst op ,Jupiter" uit de suite 
voor orkest „The Planets" van Gustav 
Holft Optreden van Willem Vermande-
re 

Optocht fanfare „De Katolieke Gil
de" uit Hekelgem, de steltenlopers van 
Merchtem, de volksdansgroep De 
Garve en de Brusselse reuzen van de 
Meyboom Dansen en zingen op „Reu-
zegom" Tekst „Een reuze hart voor 
Brussel" van Gijs van Rhode door 
Ronny Waterschoot Lied „Een reuze 
hart voor Brussel" door Kabaret Kom
ma en Mimeteater Sabbattini Samen
zang en volksdans door De Garve De 
Vlaamse Leeuw en stemmige muziek 
door de fanfare ,De Katolieke Gilde" 
besluiten de vienng 

Regisseur is Herman Slagmulder de 
artistieke medewerking berust bij het 
ANZ eahet decor is van Bert De Key-
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11 juli gemeentel i j lTgevierd 

Mortsel en Beringen 
verbroederen 

Na de betoging in Hasselt waren 
onze vnenden uit Mortsel en omge
ving te gast in Benngen Het werd een 
gezellige namiddag in Thierbrauhof Na 
spijs en drank in overvloed werd de 
geplande wandeling vervangen door 
een bezoek aan onze geklasseerde 
dekanale kerk 

Onder leiding van Lowieke Tielens 
werd het interieur bestudeerd Alleen 
aan de lambrizenng reeds werd gedu
rende drie generaties gewerkt 

Na dit bezoek werd door onze 
gasten vastgesteld dat onze afdeling 
nog geen vlag bezat Een korte rond-
haling georganizeerd door onze gas
ten bracht de som op van ± 3000 fr 

vu-Hulshout 
op wandel 

Op 7 juli organizeert de VU-afdeling 
Groot-Hulshout een wandeltocht in het 
Westmeerbeekse Goor Om 14 uur 
wordt verzamelen geblazen op het 
Kerkplein van Westmeerbeek 

Vong jaar is onze wandeling meer 
uitgegroeid tot een soort „neteltocht" 
Dat zal dit jaar met het geval zijn Alle 
natuurlijke obstakels zullen voorko
men worden 

In ieder geval, een wandeling door 
het Goor is zo interessant dat we 
iedereen kunnen aanraden deze met 
te missen 

Meteen nam Mortsel het peterschap 
van onze vlag 

Die van Antwerpen waren fijne 
mensen en onze beste dank Ze zijn 
een tegenbezoek waard 

ll-juliviering 
De kulturele raad organizeert net 

als vong jaar, in de gemeentelijke 
feestzaal in de deelgemeente Koersel 
een herdenking van de Sporenslag op 
onze nationale feestdag 11 juli 

Samenkomst op het Marktplein om 
19 u De koninklijke harmonie brengt 
ons in stoet naar de feestzaal 

Het programma ziet er uit als volgt 

Welkomstwoord door de voorzit
ster van de werkgroep, schepen van 
Feestelijkheden, mevr Jacobs-Cole-
mont 

Feestredenaar is leraar Juul Van-
derbiezen, hij behandelt de aktualiteit 
De harmonie uit Beringen luistert het 
feest op met haar speciaal repertoire 
Daarna volgt een optreden van klein
kunstenaar Luc Vanlaere Hem voor
stellen IS overbodig 

Afwisselend treden de vendelzwaai-
ers uit Kaulille op Frank Bijnens zal in 
opdracht van de jeugd „het gebed van 
Limburg" van Louis Verbeeck voordra
gen 

Dit alles zal aan elkaar worden ge
praat door Betty Das Tenslotte knjgt 
schepen Jan Caubergs het woord in 
naam van het schepenkollege Harte
lijk aanbevolen en toegang gratis 

Provincie 
Antwerpen 
Gemeente Lint 

BERICHT 
Het gemeentebestuur van Lint 

maakt bekend dat volgende be-
trekkmg te begeven is 

VELDWACHTER 
(man of vrouw) 

De aanwervings- en benoe
mingsvoorwaarden zijn te ver
krijgen m het gemeentesekreta-
riaat, tel 4552001 

De schnftelijke aanvragen zijn 
te richten aan het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen, Ge
meentehuis te 2548 Lint, bij een 
ten laatste op 14 augustus 1985 
ter post aangetekend schnjven 

Lint, 26 juni 1985 
Namens het Gemeentebestuur 

De Gemeentesekretans, 
A. Van de Kelft 

De Burgemeester, 
J Roets 
(adv. 1161 

ANTWERPEN 
JULI 

5 
6 

10 

10 
11 

11 

14 

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 
BOOISCHOT-SCHRIEK Feest in parochiezaal van Pijpelheide met 
orkest 'De Castello's' Aanvang 21 uur Toegang 80 fr 
BOECHOUT-VREMDE Jaarlijkse amnestie-mis te 10 uur in de kerk 
van Vremde 
BOECHOUT-VREMDE Gemeentelijke Guldensporenvienng in de 
parochiezaal van Vremde, aanvang 14u30, m m v voordrachtkunste
naar Jan Verschaeren en volksmuziekgroep 't Kliekske" gastspre
ker Maunts Coppieters Organisatie VU-Boechout-Vremde 
MOL: Vanaf 11 u 30 doorlopend restaurant in zaal Malpertuus, 
Turnhoutsebaan 15, Mol Innchters VU-Mol 
KONINGSHOOIKT Guldensporen fietszoektocht Vertrek Paro
chiezaal, Mechelbaan, Komngshooikt Inschrijving 50 fr Vertrek 
tussen 13 uur en 14 uur Iedereen pnjs Orgamzatie VU-Konings-
hooikt 
WOMMELGEM 11-juli-vienng in zaal Keizershof m m v Koperenen
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 VI -Nat vere
nigingen Mol 
WOMMELGEM Vlaanderens Hoogdagi 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 vong jaar zal de Vlaamse 
Knng afdeling Mol in het kader van de 
11 -julivienng, ook dit jaar tal van fees
telijkheden orgamzeren 

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

aan een karig bereide tafel 

H Let 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 beiangnjke zakenrelaties enz 

Het IS volkomen logisch 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 

a ' e ' Dits Feest Hoeve is een van die uit
zonderlijke restaurants waar het net zo fijn tafelen 
IS met z n tweeen als met zijn tweehonderd 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 
GnII 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", 
wj[itiig*JHl&^ 

IVIeiboomstraat 7, 
Tel. (015)51 13 67 

p v b a 

2830 Rijmenam 
Telex 21.776 

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 

Dlksmulde 
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 rijden naar Diksmuide 
Deze fietstocht start op vrijdag 28 juni 
om 2 u aan zaal Malpertuus De on
kosten (maaltijden, overnachtingen. 

Wommelgem 
feest 

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 georgani
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-Maartensfonds 
Scheldekoor uit Antwerpen o l v Jan 
Fossey, het Gemengd Koor Kandon-
klaar o 1 v Agnes De Smet het Sint-Ce-
cilia Koor o 1 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 O 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 

verzekenng en inkom tot de IJzerbe-
devaarO inbegrepen bedragen 700 fr 

Op vnjdag 5 juli om 19 u zal er een 
plechtige eucharistieviering 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 
om het ntme 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 verknjgen 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 d m v 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 

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

• 23-jange dame, bediende, grondige 
kennis van Ned en Fr, noties van Eng 
Beheersing van alles aangaande socia
le wetgeving, wedden en lonen, gezien 
haar 8 jaar ervanng, zoekt een gepaste 
betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator, A Lonquestraat 
31 9219Gentbnjgge tel 091-307287 

• Jonge Heer regent Nederlands-
geschiedems-godsdienst met be
kwaamheidsbrevet bibliotekans zoekt 
f jnkt ie in biblioteek archiefwezen, 
eventueel onderwijs Is bereid ook 
andere funkties te aanvaarden 
Plaatsaanbiedingen enkel via het kan
toor van volksvertegenwoordiger 
Franz Van Steenkiste, Zeger van Heu-
lestraat 40 te 8710 Heule (tel 056-
357992) 
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20 M^ 
VU vraagt inrichting 
containerpark te Haacht 

In een open brief aan de burge
meester vraagt de Volksunie van 
Haacht dat men zou overgaan tot de 
innchting van een containerpark te 
Haacht 

Het dekreet op het beheer van 
afvalstoffen geeft hiertoe de mogelijk
heid en voorziet in een subsidie aan de 
gemeenten die een park inrichten De 

Aarschot 
viert 11 juli 

Samen met het Pnester Daens-
fonds vierden w/ij reeds 11 juli te 
Aarschot Naar jaarlijkse gewoonte 
gaan wij ook dit jaar naar de 11-
julivienng in Brussel 

BIJ voldoende belangstelling zal een 
bus ingelegd vy^orden waarbij ook de 
andere afdelingen zich kunnen inschrij
ven Graag een telefoontje voor 6 juli 
aan Fik Meulenbergs, tel 016-569334 

7de Gulden-
sporenviering 
te Rotselaar 

Het 11 -julikomitee van Rotselaar 
heeft een nieuw programma samenge
steld om 11 juli feestelijk te herdenken, 
op zaterdag 13 juli om 19 uur 

Het prachtige domein van de Paters 
Móntfortanen, waar ook tijdens vroe
gere" Sfeuwen de dorpsgemeenschap 
van Rotselaar en Wezemaal samen 
feest vierden, werd zoals vorig jaar 
uitgekozen Het Volksorkest en de 
Volksdansgilde van Erps-Kwerps, de 
zanger Frans Jacobs van Moorsel 
(AalsO, Ballero Rotselaar en de Jeugd-
band Edelweis treden op Feestrede
naar IS Henri Storms, burgemeester 
van Rotselaar 

De hongerigen en de dorstigen ko
men ook aan hun trekken 13 juli, 
domein Paters Montfortanen, 19 u, 
waar Rotselaar 11 juli viert i Gratis 
inkom 

Volksunie heeft een lijst van firma's die 
afval verwerken in totaal gaat het om 
twintig produkten 

ZIJ verklaart zich bereid mee te 
werken aan de uitbouw van een con
tainerpark en wil de persoon kontakte
ren die desaangaande studiedagen en 
studiereizen innchten 

De voordelen van een container
park zijn, aldus de Volksunie bespa-
nng doordat minder afval moet ver
werkt worden en doordat veel afval 
kan verkocht worden, tewerkstelling, 
sensibilizering van de bevolking, ener
gie- en grondstoffenbespanng, natuur
behoud 

De Volksunie zal de innchting van 
een containerpark op de eerstvolgen
de gemeenteraad plaatsen 

Meer inlichtingen desaangaande 
zijn verkrijgbaar bij Rudie Bollaerts, 
Grote Baan 124 te 2990 Wespelaar 
(016-605917) 

Guldensporen-
praatshow 
te Halle 

Volksunie Halle ncht op vrijdag 
12 juli a s haar eerste Guldensporen-
praatshow in Deze vindt plaats in zaal 
Concordia, Steenweg naar Bergen 36, 
om 20 u 

Programma welkomstwoord door 
Jan Camiel Cornells, voorzitter VU-
Halle, het Europa der Volkeren door 
Willy Kuijpers, Europees parlements
lid, optreden van Enk Van Neygen met 
orkest politiek overzicht door senator 
Bob Maes, huldebetoon en slotwoord 

Kaarten in voorverkoop kosten 
50 frank en zijn te verkrijgen bij alle be
stuursleden Kaarten aan de ingang 
kosten 60 frank De Volksunie Halle 
heet iedereen van harte welkom Uw 
aanwezigheid betekent een geweldige 
steun voor de Vlaamse stnjd te Halle' 
Er IS drankgelegenheid en mogelijk
heid tot het bekomen van belegde 
broodjes 

Deze week 
in Knack Magazine 

Martens V gewogen 
De Leuvense hoogleraar Paul de Grauwe publiceerde enkele 

opvallende studies over het sociaal-ekonomische 
regeringsbeleid sinds 1960. Knack onderzocht met hem de 
recente overheidspolitiek. Hoe ziet de politieke ekonomie 

van het kabinet Martens V eruit? Wat valt er van de 
toekomst voor ons ekonomisch en bugettair bestel te 

verwachten? De antwoorden zijn niet altijd even 
bemoedigend. 

Speken met v a k a n t i e 

De hele zomer door publiceert Knack 
een reeks vakantieverhalen over niet al 
te verre bestemmingen, waar iets bie-
zonders mee aan de hand is, waar mis 
schien nog spoken ronddwalen De 
eerste aflevering van de serie gaat over 
het boekendorp Hay-on-Wye, in 
Wales 

Reinaer t en tmoskerd 

Iedereen kent wel het middeleeuwse 
dierenepos over Reinaert de vos Al ja
ren onderzoekt Luk Wenseleers de sa
tirische dubbele bodem van dit ver 
haal In een nieuwe serie in Knack 
komt hij tot verrassende onthulligen 
de metamorfoze van Hendrik de 
Leeuw 

Teur de France 

Vorige vrijdag ging in Plumelec naar 
jaarlijkse traditie de Ronde van Frank 
rijk van start Knack onderwierp het 
deelnemerspeloton aan een kritisch on 
derzoek en wikt ieders kansen Zal 

Bernard Hinault dit jaar zijn vijfde 
Tour zege behalen'' 

Knack Weekend 

V r e u w e l i | k e managers 

Aan de top van het bedrijfsleven zijn 
vrouwen veruit in de minderheid Dus 
moeten ze zich aanpassen, de regels le
ren van een spel d#t door mannen al 
sinds jaar en dag wordt gespeeld Han-
ny van den Horst schreef daarover, uit 
eigen ervaring, een handleiding 

Wande len en f ietsen met Knack 

Ontdekt België al wandelend of op de 
fiets U kiest daarvoor de dag die u het 
best uitkomt, wij bezorgen u de rou
tes en de vragen voor een wedstrijd, 
waarmee prachtige prijzen te winnen 
zijn Negen weken lang We plaatsten 
de wegwijzers voor deze week in Knok-
ke en Zeeuws Vlaanderen 

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 teone voor bronn-
fietsbewijs. Ook rijles op auto
matische wagen. 

Plaatsaanbiedingen 

• Gevraagd universitair, menswe
tenschappen, uitkenngsgerechtigd, bij 
voorkeur wonend in arrondissement 
Kortnjk Dnngend gevraagd 
• Gevraagd bediende-opsteller, ho
ger middelbaar onderwijs, uitkenngs
gerechtigd, bij voorkeur wonend in de 
omgeving van Kortrijk x)f Waregem 
• Gevraagd personeel poetsdienst, 
vijf voltijdse en 10 halftijdse betrekkin
gen, uitkenngsgerechtigd zijn, twee 
jaar werkloos in de laatste vier jaar, bij 
voorkeur wonend in de arrondisse
menten Kortnjk of leper Dnngend 
• Gevraagd jonge heer, maximum 
40 jaar, voor funktie als vertegenwoor
diger, dynamisch en bereid ernstig te 
werken 
Alle plaatsaanbiedingen mogen gebeu
ren via het kantoor van volksvertegen
woordiger Franz Van Steenkiste, Ze-
ger van Heulestraat 40 te 8710 Heule 
(tel 056-357992) 

• 19 j 3-talige (Nederlands, Frans en 
Engels) juffrouw, met diploma hoger 
secundair onderwijs, bedrijfsekonomi-
sche informatica, zoekt een gepaste 
betrekking in Brussel of op de as 
Brussel-Halle 
• 20 j ongehuwd meisje met diploma 
van geaggregeerde voor het lager 
secundair onderwijs, afdeling Mode-
Kleding zoekt een gepaste betrekking 
in het Brusselse of eender waar in 
Vlaanderen 
• 23 j gehuwde tweetalige dame met 
diploma 3 j handel en 3 j sociaal 
technische, zoekt een betrekking in 
het Brusselse of op de as Brussel-Ni-
nove 
• 18 j juffrouw met diploma hoger 
secundair onderwijs, kantoorwerken 
zoekt een gepaste betrekking in het 
Brusselse of ten westen van Brussel 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 
• Dame, 23 jaar en wonende in de 
omgeving van Lier zoekt werkt Diplo
ma hoger secundair onderwijs, ekono
misch en noties van informatica Ref nr 
nr 0776 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers via het Vlaams Nationaal 
Centrum Ontvoenngsplein 1 te 2800 
Mechelen tel 015-209514 Gelieve 
het refnr te vermelden 

BRABANT 
JULI 

5 LENNIK 1ste Zomerbarbecue in P J I A C , Markt 15 te Lennik Aan
vang 18u 30 Inschrijven voor 30 juni (02-5320959) 

6 JETTE Guldensporenvienng in de zaal van het Sint-Pieterskolkege 

Aanvang 14 uur Inkom 40 fr, -f3-pas 20 fr Organizatie VBG-Jet-
te 

13 KRAAINEM: 11 juli-fuif in jeugdklub „De Villa" te Kraainem Aanvang 
20 uur Organisatie VUJO-Kraainem-Wezembeek-Oppem 

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-
sekretanaat (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 
19 u 30 De kulturele raad heeft vol
gend programma 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 

11 -juliviering 
te Jette 

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

Programma welkomstwoord door 
voorzitter M De Ckioman, 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" 

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 ojDStap-
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 4527977,EtienneKeymolen, 
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 

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-
ring, witte en zwarte pensen Samen
zang met akkordeonist Staf Cogneau 
vanaf 22 u , volksmuziekgroep „Zak
doek" vanaf 2;i u 15 

• 25-jange bediende, diploma A6 /A3 
steno-daktylo, talenkennis Ned en F 
spreken en schrijven, kennis van Eng, 
met 6 jaar ervaring, 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 

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 alles over tv. 
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OOST-VIAANDEREN 
JULI 

11 

12 

GENT: Vlaams-Nationale Guldensporenviering om 19 u. 30 op het 
pleintje Mageleinstraat-Volderstraat Met Maurits Coppieters en 
kunstgroep Alkuone. 
LEDE: Reuze 11-juli-kaarting „Grote Prijs Schepen en Provincie
raadslid Jules Henderickx, om 19u. 30 in zaal Hemelrijk (ex-Edel-
weiss), Impedorp. Vooruit: 10.000 fr. + inleg (100 fr./persoon) + tro
fee. 
ERTVELDE: Tentoonstelling „Maxim Van den Buicke" in „De Vel-
bloem", Hoge Averijstraat 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: eucharistieviering ter nagedachtenis aan onze 
Vlaamse vrienden en verwanten uit het Hechteniskamp te Lokeren. 
20 uur: op de binnenkoer van de Paters, grillfestijn met drank en zang. 
Inrichters: A. Verbruggenkring. 
ZOTTEGEM: Gezellige 11 juli-bartjecue in de Bevegemse Vijvers. 
Bevegem-Zottegem. Dooriopend van 12 tot 22 uur. Prijs: 250 fr., 
kinderen tot 12 jaar 150 fr. Inrichters: Vlaamse vriendenkring. 
LEDE: 11 juli-kaarting „Grote prijs Jules Henderickx". Belottewed-
strijd om 15 uur. Vooruit: minimum 10.000 fr. 
NEVELE: Grote 11 juli-viering op de mari<t Aanvang 20 uur. 
Optreden dansgroep en .blaaskappelle „De Ware Vrienden". Toe
spraak door Paul Van Grembergen. Gratis toegang. 
ASSENEDE: 11 juli-viering. 
HAMME: 11 juli-viering in zaal „De Opkikker", Veldstraat te Hamme. 
Aanvang 20 uur. Gastspreker Erwin Brentjens. Inkom 100 fr., kinde
ren tot 12j.: gratis, ledere Vlaams-Nationalist op post! 
GERAARDSBERGEN: 11 juli-viering 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). 

-4Mj 
N.a.v. 10 jaar FW 
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Met honderd naar Straatsburg 

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. 

Vlaams - Nationale 

Gulden 
sporen 

viering 

Gent 5 Jiüi 
met medeweiking van 

Mounts Coppieters 
gastspiekei 

en optreden van de 

Kunstgroep Alkuone 
te Gent op Vrljdasr 5 )uU 1985 
om 19.30U op hot pleintje aan 
de Magelelnstiaat - Voldoistiaat. 
ni ilvcbt «*•! gaat (to TtoiUQ dooi la do taal 
voa do VTJ VJLB ooa do Paddoohook. 

Hovtoron kon. In ooo gosolUoo iloot la do looU 

Zang door het parochiaal koor van 
Impe 0.1.v. 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. 

De kanselrede wordt gehouden 
door prof. H.A. Mertens, hoogleraar 
K U L Eindteksten worden verzorgd 
door Frieda Doelman. Verzekerde 
deelname van KSA en VNJ. Na de mis 
toespraak op het dorpsplein door de 
heer Kerel de Meulemeester, direkteur 
van de Vlaamse Toeristenbond. 

Er is gelegenheid tot middagmalen in 
het Gasthof Godefroid, Langehaag-
straat 2 te Impe. Hiervoor inschrijven 
bij fam. Godefroid, Essestraat 176, 
Impe, tel. 053-21.29.24. 

Organizatie: Gewestelijk 11 juli-ko-
mitee Impe-Lede met medewerking 
van het Davidsfonds, Vlaamse klub 
Lede, VTB-VAB, AOW, Priester 
Daensvrienden Aalst V W G Broeder
band, Sint-Maartensfonds, VVB, Snel-
Pede, het gemeentebestuur en de So-
ciaal-Kulturele Raad Lede. 

Dienstbetoon 
vu-Lede 

Gedurende de voorbije periode 
werden door schepen en provincie
raadslid Jules Henderickx met de hulp 
van talrijke medewerkers, meer dan 
700 belastingformulieren ingevuld. Pro
ficiat voor die prestatie en dank aan 

I alle medewerkers! 

L̂  lustrerje 
25 jaar d e v f j e s e 
I..I 
WW 

betaalbare prijzen! 
- 20 o/o 
— 10 o/o op spotarmaturen 
baron ruzetteiaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan richtte de Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen — in samenwerking met de EVA-funktie in het Europese 
Pariement — een reis naar Straatsburg in. In een mum van ti jd was de reis 
volgeboekt en ongeveer honderd deelnemers maakten zich klaar om van 11 
tot 14 juni de Elzas en haar Europese hoofdstad te verbli jven. 

W e leerden Europa uit haar Europe
se irwtellingen kennen: even stoppen 
voor een gestroomlijrKl gebouw te 
Brussel, dineren op de tweeëntwintig
ste verdieping van de Europese buil
ding te Luxemburg en met vertsazing 
de vete gangen doodopen van het 
Europese Parlement in Straatsburg. 
We konden de „Europeanen" gade
slaan, zetelend in de vergaderzaal, nog 
vlak voor de uittxeWingswerken ter 
gelegenheid van de toetreding van 
Spanje en Portugal. Het debat dat we 
de tvwede dag meemaakten, leerde 
ons niet zoveel nieuws: voor zover we 
konden volgen, debatteerden de heren 
en — vete — dames over het vrij 
handelsverkeer tussen de verschillen
de landen-lid-staten. 

Konfrontatie 
Maakten we kennis met gebouwen, 

en werden abstrakte begrippen wat 
konkreter, dan hebben we gedurende 
deze reis vooral mensen ontmoet Ui
teraard leerden we elkaar beter ken
nen: dat is het grote nut van samen op 
tocht te gaan. Maar we werden ook 
vriendelijk onthaald door de twee VU-
Europariementsleden, Willy Kuijpers 
en Jaak Vandemeulebroucke. Beiden 
hebben een kleurrijk en levendig beeld 
gegeven van hun EVA-fraktie, van hun 
inzet voor de kleine volkeren in de 
Europese gemeenschap die voor hun 
bestaan vechten. We t)eseften hoe 
machtig wij Vlamingen in feite zijn, 
over welke mogelijkheden wij beschik
ken... en hoe weinig wij ervan gebruik 
maken. Maar door de konfrontatie met 
de strijd om het overieven van ver
schillende volkeren, zagen we des te 
beter het wonder van de Vlaamse 
opstanding in, en zo heeft deze Euro-
pareis ons misschien nog meer in onze 
overtuiging gesterkt Wanneer wij dan 
vernamen welke pioniersrol de Volks
unie op Europees vlak vervult — o.m. 
door zelfs via het Europese Pariement 
het financieel ondersteunen van bij 
voorbeeld de Oksitaanse nationalisten, 
zodat zij verkiezingen kunnen winnen 
— dan waren we fier te behoren tot 
dezelfde politieke strekking. Wij ervoe
ren ook hoeveel werk de beide parie-
mentsleden afleggen en hoe zij hun 
medewerkers ook in 't gareel spannen. 
Jammer dat het vele goede wat zij in 
Europa presteren, zo weinig bekend is. 

Aan den lijve. 
Wij maakten kennis met Ferdinand 

Mosschenroos, de voorzitter van de 
Elzass-Lothringischer Volksbund. 
Sommigen onder ons hadden de in
druk dat hij een hopeloze strijd uit
vecht Toch behaalt hij met zijn partij 
zeer behooriijke resultaten in de Elzas. 
Maar Straatsburg doet haar uiterste 
best zo Frans mogelijk te lijken, en 
slechts als je hardnekkig Duits blijft 
spreken, krijg je een antwoord in de 
voorvaderiijke taal, zij het met aksent 
en met tegenzin. We kuierden ook 
door de markt in Colmar en daar kon je 
aan de kraampjes horen dat de au
tochtone bevolking ergens de taal van 
vroeger trouw gebleven is. Straats
burg zelf gaf een mooie, maar soms 
onheilspellende indruk. Geen stad in 
Frankrijk heeft immers zoveel alkoho-
listen, zoveel clochards en zo'n krimi-
naliteit Dat laatste ervoeren we „aan 
den lijve": tijdens onze rondvaart op de 
lil, de rivier waarrond Straatsburg ont
stond, kraakten dieven één van onze 
autobussen, tijdens de korte tijd dat 
die onbeheerd op een openbaar plein 
waren achtergebleven. Gelukkig was 
iedereen zo verstandig geweest alles 
van waarde mee te nemen, zodat 
slechts een aantal schoenen, laarzen 
en jassen onrechtmatig van eigenaar 
veranderden... 

Wat Europa voor de vrouw bete
kent? Dat wisten we vóór de afreis: de 
vele Europese richtlijnen hebben voor 
daadweri^elijke gelijkere behandeling 
van de vrouwen in Europa gezorgd. 

Samen met de EVA-verkozenen op de trappen van „Straatsburg"... 

schoppen en door Duitse bouwmees
ters opgetrokken. De Duitse geschie
denis blijft overal aanwezig: in de grote 
kastelen aan de rand van de Vogezen, 
in de Fachwerk-huizen van Riquewihr, 
in het Isenheimer-retabel van Mathias 
Grünewald, en in de parelende wijn die 
we in een klein Vogezendorpje moch
ten proeven. 

De „Antwerpse" bus heeft dan ook 
met mooie liederen en kracht van 
geschoolde vrouwenstemmen, de reis 
doorgezongen. 

Onze dank gaat naar de twee gid
sen, die vol toewijding de „honderd' tot 
bij de twee Euro-parlementsleden 
loodsten, ons in kontakt brachten met 
de kranige oude heer Columbu uit 
Sardinië, ervoor zorgden dat we de 
wachttijd in het Parlement met koffie 
konden doorbrengen, ons zonder pro
blemen onze hotelkamers aan de hand 
deden en alle kleine problemen met de 
glimlach oplosten. Rudy Bollaerts zal 
bij de Antwerpenaars en Brabanders 
vrienden hebben gevonden en hetzelf
de geldt voor Gilbert Vanoverschel-
den voor de West- en Oostvlamingen, 
Uit Limburg waren dames uit Tessen-
derio gekomen, zodat in onze reis gans 
Vlaanderen vertegenwoordigd was. 

We hadden vernomen dat de zoge
zegde „vrouwenkommissie" echter 
was opgeheven. We maakten van de 
gelegenheid gebruik om onze verte
genwoordigers hierover om uitleg te 
vragen Zij waren voorstanders van 
het afschaffen van de speciale werk
groep, omdat alle „vrouwenproble
men" daarheen werden versast en 
verder geen oplossing kregen. Het is 
beter de situatie van de vrouw in alle 
kommissies te laten bespreken. We 
moesten toch denken dat wij in eigen 
land tot de bevinding gekomen zijn dat 
er nodig een „ministene voor de 
Vrouw" moet opgencht worden, om
dat het werken in verschillende parie-
mentskommissies zonder koördinatie 
en efficiëntie verioopt voor wat de 
vrouwenvraagstukken betreft We 
drongen dan ook bij onze parlements
leden aan op een koördinatie van de 
nu gescheiden werking. 

Zo gleden we na vier dagen inten
sief indrukken verwerken terug het 
gewone leven in. We zijn met veel 
goede herinnenngen uit Straatsburg 
vertrokken en wat geeft meer intensi
teit aan het leven dan goede herinne
ringen? 

Huguette DE BLEECKER-INGEIJkERE 

Geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging 
in het arr. Kortrijk 

Door het Vlaams Ziekenfonds 
West-Flandria werd vanaf maart 11. ge
start met de studie van de geschiede
nis van de Vlaamsgezinde verenigin
gen in het arrondissement Kortrijk. 

Voor dit studiewerk werd, in het 
kader van een BTK-projekt, de heer 
Rik Veriinde, licenciaat geschiedenis, 
ingeschakeld. 

De aktiviteiten liggen op twee vlak
ken: het interviewen van personen die 
het meegemaakt hebben en die infor
matie kunnen verstrekken over de 
Vlaamsgezinde kulturele en politieke 
verenigingen die na de Eerste Wereld-

ooriog in het arrondissement Kortrijk 
bestonden. Het aanleggen van een 
archief over de Vlaamse Beweging 
(verkiezingspamfletten, affichen, tijd
schriften, foto's, brochues e.dJ. 

Personen die op een of andere 
manier hun medewerking willen verie-
nen worden graag verwacht 

Kontaktpersonen: R. Veriinde, p/a 
West-Flandna, Graaf Gwijde van Na-
menstraat 7, 8500 Kortrijk Ctel. 056-
22.56.98). 

W. Deconinck, Loncinstraat 15,8500 
Kortrijk (tel. 056-21.26.99). 

Vrouw in Europa 
De reis was leernjk op vele vlakken: 

we bekeken vol bewondering de 
prachtige gotische katedraal, Franse 
gotiek, in opdracht van Duitse aartsbis-

Guldensporen-volksfeest 

te Middelkerke 
Op zaterdagavond 13 juli organi-

zeert V O V O een Guldensporen-volks
feest Dit grote gebeuren heeft plaats 
op de weide naast camping Viking, 
Oostendelaan 111 te Middelkerke. Een 
uniek volksfeest; niet enkel voor de 
Vlamingen van bij ons maar tevens 
voor alle geïnteresseerde toeristen! 

Wat er allemaal op het programma 
staat voor dit grandioze volksfeest? Er 

is een optreden voorzien van de muzi
kanten van de volkskunstgroep Den 
Uyl, tal van volksspelen, lekkere hapjes 
maar tevens ook een barbecue, een 
verfrissend glas bier, je kunt ook een 
danspasje wagen op de dansvloer, 
natuurlijk wordt ook de zangstonde 
niet vergeten... 

De inkom bedraagt 30 fr. Afspraak 
op de weide vanaf 18 u. 

_ J 
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Izegems schepen Geert Bourgeois: 

Samenwerking tussen overheid 
en privé voor 
stadskernherwaardering 

W i e „schepen Bourgeois" noemt, weet over wie het gaat in Izegem. Hij is zowat de verpersoonli jking van 
een nieuwe stijl in de politiek in Izegem. Zi jn stevige dossierkennis gaat samen met een zakeli jke aanpak 
van de problemen. Hij weet rustig te luisteren naar wie zich opwindt, of bij de meest explosieve materies. 
Achter die schijnbare afstandeli jkheid gaat een enorme werkkracht schuil. Reken er ook maar een gepas
sioneerde inzet bij voor de gemeenschap, voor wat recht is, voor alles wat de medemens vooruithelpt. Dat 
is geen toeval : in de V U is hij al aktief vanaf zijn zestiende. 

Geert Bourgeois is eerste schepen 
van Izegem Tot zijn bevoegdheden 
behoren o a openbare werken en 
ruimtelijke ordening, traditioneel be
langrijke aangelegenheden Onder zijn 
toezicht is voor de eerste keer echt 
werk gemaakt van de zgn „stadskern-
herwaardenng" in Izegem We vroe
gen hem daarover meer uitleg 

WIJ. Wat verstaat men eigenlijk 
onder „stadskernherwaardering"? 

Geert Bourgeois „Het gaat er om, 
de oude, verkrotte stadscentra weer 
bewoonbaar te maken, nieuw leven in 
te blazen Stadsinbreng is een idee dat 
de VU reeds lang nauw aan het hart 
ligt Toen de Vlaamse Regenng met 
subsidies over de brug kwam, hebben 
WIJ er dan ook op ingepikt Izegem is 
immers een typisch voorbeeld van een 
industriestadje, dat vooral in de 19de 
en de eerste helft van de 20ste eeuw 
een hoge vlucht nam, en waar her en 
der, in volle centrum, fabrieken en 
ateliers werden neergepoot Sedert
dien zijn echter vele daarvan failliet 
gegaan, ofwel werden de gebouwen 
verlaten omdat hun infrastruktuur on
aangepast was, en de eigenaars kon
den uitwijken naar de industrieterrei
nen, met al hun faciliteiten en voorzie
ningen Het dient gezegd dat de mees
te private panden in dergelijke, voor 
herwaardering vatbare gebieden, zeer 
oud en bouwvallig zijn, en dat de 
bevolking er gemiddeld tamelijk oud of 
„vergnjsd" is" 

WIJ: Heeft men in Izegem geop
teerd voor een globale, of een eerder 
gediversifieerde aanpak? 

Geert Bourgeois „Duidelijk het laat
ste In de loop van 1984 werden drie 
gebieden afgebakend, het „Marktcen-
trum", de „Melkmarkt" en de ,Maan-
dagmarkt" Voor wij tot die definitieve 
afbakening kwamen, is er voortdurend 
overleg geweest met de leden van de 
zgn .stuurgroep" — in het leven ge
roepen voor elk van deze dne projek-
ten —, d w z een aantal politici, ambte
naren, vertegenwoordigers van instel
lingen die met stedebouw te maken 
hebben, en vooral inwoners van het 
betreffende gebied Het moet mij van 
het hart dat er werkelijk een zeer 
goede samenwerking is geweest, en 
dat alle deelnemers er duidelijk van 
overtuigd waren dat snel en efficient 
moest worden gehandeld 

De aanpak d m v het selekteren van 

drie gebieden biedt uiteraard het voor
deel dat WIJ ons kunnen toespitsen op 
de specifieke noden en wensen van 
elk gebied De struktuur is immers 
telkens anders, maar vertoont wel al
tijd dezelfde negatieve punten Een 
paar ervan heb ik al kort aangeraakt 
hoge leeftijd van de inwoners, veel 
leegstaande panden (Ik geef een voor
beeld in de zone „Melkmarkt" is er 13 
% leegstand O, zeer oude panden 
Daarnaast is er de zeer lage woon-
dichtheid (veel alleenstaanden, enz), 
de slechte bouwfysische toestand van 
de woningen, gebrek aan groenvoor
ziening en handelspanden, 

WIJ Waar ligt nu eigenlijk de 
klemtoon bij die nagestreefde „ver
nieuwing" of „herwaardering"? Bij het 
overheids- of privé-initiatief? 

Geert Bourgeois „Wel, hierin zit 
precies het eigene van deze projekten, 
speciaal ook in Izegem Wij streven 
naar een zo intens mogelijke samen
werking tussen overheid en priveper-
sonen Wij gaan er immers van uit, dat 
de mensen die reeds in deze gebieden 
wonen, en die ergens zin voor initiatief 
hebben, het eerst aan de beurt moeten 
kunnen komen Hier spelen natuurlijk 
de toelagen mee vanwege het Vlaam
se Gewest, waarvan prive-initiatiefne-
mers kunnen genieten Wie voor 

VU-schepen Geert Bourgeois 
„Stadskernherwaardering is met 
alleen een taak van de overheid, 
zoveel mogelijk mensen moeten 
daarbij betrokken worden" 

Modelkontrakt tussen overheid 
en privépersonen 

Door de Izegemse gemeenteraad werd, met het oog op de verdere realizatie 
van de stadsinbreiding, een modelkontrakt goedgekeurd, een zgn „overeen
komst van ingebruikgeving van grond" Het is de bedoeling van het stadsbestuur 
van Izegem om optimaal samen te werken met pnve-initiatiefnemers, aannemers, 
enz 

Het plan is, dat die privépersonen zouden bouwen op grond die stadseigendom 
IS Daartoe wordt die grond aan hen in gebruik gegeven door het stadsbestuur, 
met de verplichting dat ze er binnen een termijn van twee jaar na de 
ingebruikneming voltooide gebouwen op zullen hebben geplaatst Anders 
moeten bepaalde schadevergoedingen worden betaald 

De voltooide gebouwen en de gronden waarop ze staan, kunnen nadien 
worden verkocht In die zin moet er nauwe samenwerking zijn tussen de stad en 
die derde partijen Het stadsbestuur zal ook recht van voorkoop hebben op de 
gebouwen 

De privepartijen moeten er anderzijds zelf wel naar streven, het gebouw te ver
kopen Hier kan de stad evenwel zelf derden kandidaat-kopers aanwijzen In 
overleg met het stadsbestuur zullen verkoopprijzen worden vastgesteld Indien 
geen verkoop heeft plaatsgehad binnen een jaar na het einde van de werken, kan 
de pnve-initiatiefnemer de stad verzoeken om — onder voorbehoud van 
goedkeuring door de gemeenteraad — het getiouw weer aan te kopen Indien de 
stad dat met wil zal de pnvepartij de grond aankopen op het eerste aanzoek van 
het stadstiestuur 

60000 fr verbouwingen of aankopen 
doet, kan al zo'n toelage krijgen, die 
kan gaan tot 50 % van de kostprijs, 
dan nog telkens met 25 % verhoogd 
per kind ten laste Die toelage be
draagt 30 % indien het belastbare 
gezinsinkomen lager ligt dan 400000 
fr netto per jaar 

Ik wil het hier wel nader hebben 
over de handelaars, en de handels-
funktie W I J konstateren dat verschil
lenden van hen met beter vroegen dan 
zo'n herwaarderingsoperatie Al te 
vaak immers zitten zij ingebed in een 
beperkte ruimte, onvoldoende uitge
rust met nutsvoorzieningen, met te 
weinig of ontoegankelijke uitwegen, 
enz ZIJ zijn dan ook graag ingegaan op 
onze vraag tot medewerking Wij stel
len hen b v voor om braakliggende 
grond — d w z grond die braak ligt na
dat WIJ het opstaande pand of krot 
hebben gesloopt — te kopen, met de 
verplichting om er nadien op te bou
wen Ook een aannemer kan een pand 
optrekken, en kan dat dan zelf aan een 
handelaar verkopen Het is wel dege
lijk een pnmaire bekommernis ge
weest, om zo veel mogelijk de woon-
en handelsfunktie te stimuleren, en om 
de eigen zin voor initiatief van de 
mensen te prikkelen Tot onze voldoe
ning hebben wij tot nu toe al een zestal 
percelen op die manier kunnen verko
pen We zitten dus op de goeie weg 

Wat de overheidsinbreng betreft wil 
ik nog kwijt dat wij er links en rechts 
naar streven, om openbare gebouwen 
in die gebieden te inkorporeren, maar 
dan wel openbare gebouwen die zeer 
„persoonsintensief zijn gencht en die 
voor heel wat leven in de binnenstad 
kunnen zorgen Ik denk hier vooral aan 
de Izegemse biblioteek Er is een plan 
om een nieuw biblioteekgebouw op te 
trekken aan de rand van het gebied 
„Marktcentrum" De gebruikers zullen 
op die manier voor of na hun bezoek 
aan de biblioteek onmiddellijk in een 
kleinschalig opgevat winkelcentrum te
rechtkomen 

Ik wil die term „kleinschalig" nog 
speciaal in het licht stellen Onder het 
vonge (CVP-Ot)estuur bestond ook 
een zogezegd herwaardenngsplan, ei
genlijk meer een monsterprojekt dat 
het uitsluitend zag in — zeer dure — 
nieuwbouw, toe te wijzen aan éen 
grote bouwpromotor Ongetwijfeld 
zou men daarmee heel wat mensen 
het stadscentrum uitgejaagd hebben 
W I J willen het tegenovergestelde 

Onmisbaar groen 
WIJ: Hoe zit het met het groen? 

Geert Bourgeois: „In de schoot van 
de stuurgroepen werden de gebieden 
afgebakend, en ter goedkeunng voor
gelegd aan de gemeenteraad Nadien 
werden de dossiers doorgespeeld 
naar Brussel, en twee ervan zijn intus
sen ook door de hogere overheid 
definitief goedgekeurd „Marktcen
trum" en „Melkmarkt" Nog wat geduld 
en WIJ krijgen zeker ook voor „Maan-
dagmarkt" het groene licht 

Voor ieder van die gebieden werd 
uiteraard ook een aktieplan opgesteld, 
gespreid over een termijn van een 
vijftal jaar, dat de vervulling van de 
plannen in verschillende fazes voor
ziet Daar zitten ook heel wat zaken 
tussen die zo efficient mogelijk zullen 
aangepakt worden met een minimum 
aan middelen, zoals aanleg van nutslei-
dingen, verbreding van voetpaden, 
enz 

Zoals gezegd, we zitten op de goeie 
weg en dat blijkt vooral uit de eensge
zindheid en de wil tot samenwerking 
van alle betrokken partners 

WEST-VLAANDEREN 
JULI 
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KORTRIJK- Geleid bezoek aan de rechtbank in werking o l v adv J 
De Schaepmeester Verzamelen om 9 u 30 bij mevr J De Schaep-
meester. Burg Nolfstraat 25, Kortrijk Organisatie FVV-Kortrijk 
GISTEL- In de feestzaal van het Sint-Godelievekollege om 20 uur 
Willem Vermandere Inrichting Sociaal fond van de Burgemeester 
t v v Weid en Wilgen Inkom 200 fr, voorverkoop 180 fr Kaarten te 
bekomen bij de bestuursleden 
KORTRIJK-BELLEGEM. 11 juli-vienng in de zaal „Het Gemeente
huis", Plaats te Bellegem, om 19 u 30 Gastspreker Guido Sweron, 
met diavoorstelling onder het tema „Voeren om van te houden" 
IZEGEM- 11 juli-vienng om 15 u 30 optocht van de jeugdverenigin
gen o IV de drumbank van de Scouts 16 u 30 Euchanstievienng in 
Kachtem, opgeluisterd door „De Kerels" 19 u 30 Feestavond in het 
Parochiaal Centrum te Kachtem Feestredenaar is Clem De Ridder 
Gezellig samenzijn met orkest Emiz Presentatie Lut Bogaert Org 
Stedelijke Kulturele Raad mmv Stadsbestuur en FVV 
DAMME: 11 julifeest in het Damse stadhuis Bloemenhulde aan het 
standbeel van Jakob Van Maerlant Alle nationalisten aanwezig In
richters Davidsfonds 
BRUGGE: 19 u 30 Hulde bij het standbeeld van Breydel en De 
Coninck op de Markt met neerlegging van bloemen Aansluitend om 
20 uur herdenking in de Stadsschouwburg Gelegenheidsrede door 
Koen Baert Org 11 julikomitee 
BRUGGE 9de Brugse Mettentocht — naar Zeebrugge en per boot 
terug Vertrek aan de Kruispoort 18 km inschnjvingen vanaf 16 u 
vertrek 17 uur 8 km inschrijvingen vanaf 17 u Vertrek 19 uur Deel-
namepnjs 50 fr Inlichtingen J M Bogaert (050/35 6413) Organisa
tie 11 julikomitee 
IZEGEM 11 juli-vienng Om 11 uur beiaardkoncert door Frank Deleu 
Om 19 uur officiële ontvangst op het stadhuis Toespraak door Enk 
Vandewalle, schepen van kuituur Organisatie stadsbestuur 
KORTRIJK- 11 juli-viering in West-Flandria, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, Kortnjk om 20 uur Feestrede senator Michiel 
Capoen Organisatie VU en FVK Kortrijk 
IZEGEM. Vlaams Huis vijfde kaarting Organisatie Kaartersklub 
Vlaams Huis Ook op 13 en 14/7 
OOSTENDE: 11 juli-euchanstievienng in de Dominikanenkerk, Chns-
tinastraat 95 om 17 uur Organisatie VVG-Oostende 
TORHOUT: 11 juli-vienng met tuinfeest in Ojsen lucht bij slecht weder 
in zaal Sparrenhove, wijk „De Goede Herder" Pnjs volw 300 fr, kind 
tot 1 2 j , 150fr Inschrijven bij W Baert 050-21 3652 
DAMME. Familiale uitstap Jong en oud bezoeken soldatenkerkho-
ven — picknick ergens te velde — tocht op de Kemmelberg Roden 
Berg en Zwarte Berg Daarna even een wipje over de schreve 
Organisatie VU-Damme 

Terugvaart vanuit Zeebrugge 

Brugse Mettentocht 
O p donderdag 11 juli gaat voor de 9de keer de Brugse Mettentocht 

door. Deze uitgave kent een aangename vernieuwing: de deelnemers 
aan de 18 km worden per boot vanuit Zeebrugge terug naar de 
startplaats gevaren. 

Een knap initiatief van VU-schepen Jean-Mar ie Bogaer t 
Zoals bekend gingen de Brugse 

Metten op 23 mei 1302 de eigenlijke 
overwinning van de Vlamingen op de 
Franse legers tijdens de Guldenspo-
renslag van 11 juli vooraf De Brugse 
gilden bereidden deze Brugse Metten 
voor vanuit Sluis en Damme, en vielen 
in de vroege morgen van 23 mei via 
een opening in de stadswallen tussen 
Dampoort en Kruispoort de slapende 
stad binnen De wandelaars die tijdens 
de voorbije jaren deelnamen aan deze 
Mettentocht legden een deel van deze 
histonsche weg tussen Damme en 
Brugge opnieuw af 

Zeebrugge '85 
De uitgave-'85 zal hierop een be-

langnjke uitzondenng vormen De 
band met de Brugse Metten blijft 
weliswaar behouden, aangezien start
en aankomstplaats gesitueerd zijn 
vlakbij de plek waar de gilden in 1302 
de stad binnenvielen De bestemming 
van het parkoers is gewijzigd, nl naar 
Zeebrugge toe 

Daarmee wil men uiteraard een ver
band maken tussen het belangrijke feit 
van de Brugse Metten in het verleden 
en het gegeven van de realisatie van 
een Vlaamse haven op wereldniveau 
in het heden Op 20 juli wordt de 
nieuwe haven trouwens officeel inge
huldigd onder het motto „Zeebrugge 
85" De 8 km tocht doorheen het 
prachtige Brugge blijft eveneens be
houden 

De 18 km wandeling, met als eind
punt de nieuwe zeesluis, slingert zich 
doorheen het landschap dat getuige is 
van de voortdurende strijd tussen na
tuur en industne Romantische plekjes 
en mastodonten van de nieuwe indus
trie volgen elkaar op langsheen de 
route Onderweg passeren we de res
tanten van de abdij van Ter Doest, 

waar de befaamde Willem van Saef-
tinghe als lekebroeder verbleef 

In de nieuwe zeesluis wacht een 
luxe-passagiersschip, de Benelux, die 
alle wandelaars terug naar Brugge zal 
brengen Aan boord ontvangt elke 
deelnemer nog wat dokumentatie en 
uitleg over het Zeebrugse havenge-
beuren Via het zeekanaal bereikt men 
opnieuw de Breydelstad Alleen deze 
boottocht loont de moeite om de 18 
km mee te doeni 

Praktika 
Start- en aankomst is voorzien aan 

de Kruispoort Voor de 18 km wordt 
het vertreksein gegeven om 17 uur, 
voor de 8 km om 19 uur De boot met 
de lange afstandwandelaars vertrekt 
omstreeks 20 30 uur in Zeebrugge en 
de aankomst aan de Kruispoort is 
voorzien tegen 22 uur De deelname
prijs bedraagt amper 50 fr Hiervoor 
krijgt men een wandelbrevet een par
koersbeschrijving, een frisdrank en 
een typisch Brugs aandenken, De 
boottocht is in die prijs begrepen i 

Het aantal deelnemers aan de 18 km | 
IS beperkt Dit noodzaakt tijdig inschrij
ven Men kan dit nu reeds doen Bij 
Jean-Mane Bogaert, Eikenberg 12, 
8310 Brugge 3 (tel 050/ 35 64 13, tus
sen 17 en 19 uur) 

Onze felicitaties voor dit originele 
initiatief, dat genomen werd door de 
VU'er Bogaert, in samenwerking met 
het Brugse 11-juli-komiteei Cpvdd) 

• Gevraagd gezins- en bejaarden
helpers, twee jaar uitkeringsgerech
tigd in de laatste vier jaar acht halftijd-
se betrekkingen verspreid over de 
arrondissementen Kortrijk en leper 
Dringend gevraagd 
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Vrijdag 5 juli in IVIalpertuus 

Paul Van Grembergen 
te Herderen 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft ook 
dit jaar in Riemst de Guldensporenvie-
ring plaats Vrijdag 5 juli om 20 u 30, in 
Hove Malpertuus te Herderen, is an
dermaal het trefpunt van Vlamingen 
die het feest van de Vlaamse Gemeen
schap willen vieren Zoals elk jaar is er 
weer een gevarieerd programma van 
sprekers, samenzang en bezinning 

Het optreden van Ria Geraerts zal 
niemand ontgaan Ze trad meermaals 
op voor radio en televisie en was 
onlangs nog te zien en te horen bij 
Mike Verdrengh Op het Vlaams-Na
tionaal Zangfeest was zij een van de 
twee solisten, een optreden waar zij 
zeker prat op gaat en waar zij een 
overweldigend sukses oogtte met 

twee eigen komposities Tot op heden 
heeft ZIJ reeds vier langspeelplaten 
uitgegeven 

Gastspreker van de avond is volks
vertegenwoordiger Paul Van Grem
bergen uit Ertvelde Van Grembergen 
IS momenteel fraktieleider van de VU 
in de Vlaamse Raad Het tema dat hij 
zal behandelen heeft betrekking op de 
belangrijkheid van de verkiezingen 
voor Vlaanderen 

Het optreden van Ria Geraerts is 
mede mogelijk gemaakt door de me
dewerking van de dienst Volksontwik
keling van de Vlaamse Gemeenschap 
Afspraak op vnjdag 5 juli 1985 om 
20 u 30 in Hove Malpertuus te Herde-

Speciaal voor toeristen 

In zomershort 
naar Brugge en Zeebrugge 

Op dinsdagen 9 juii en 13 augustus 
organizeert V O V O telkens een daguit-
stap naar de havenwerken van Zee
brugge en het romantische Brugge 
Het havenbezoek omvat een diamon
tage, een tentoonstelling, een korte 
uiteenzetting met als sluitstuk een 
rondnt in de Zeebrugse haven In de 
namiddag wordt nchting Brugge gere
den Er IS een bezoek gepland aan 
enkele oudheidkundige bezienswaar
digheden in het rustige en pittoreske 
Sint-Annakwartier 

Deze daguitstap gebeurt telkens 
per bus Er zijn opstapplaatsen voor
zien om 8 u te Middelkerke en om 8 u 
15 te Oostende Omstreeks 18 u is de 
terugkeer voorzien in Oostende 

De prijs voor deze dagtnp bedraagt 
500 fr (maaltijd, rondleiding en bus 

inbegrepen) Inschnjven vooraf is 
noodzakelijk en kan gebeuren via 
VOVO, Aartshertogstraat 4 te Oost-
ende-Manakerke of tel 059-508480 

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, 
Conservatoriumplein, Kortnjk, om 17 u 

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

11 juli 
te Bree 

De Volksunie-Jongeren van Bree 
nodigen uit op hun 11 -julivienng 

Programma — 17 u 30 samen
komst aan de stedelijke biblioteek 

17 u 45 bloemenhulde aan de ge
denksteen van pater Lambertus Van-
dermeulen Uiteenzetbng over het le
ven van pater Lambertus door e h J 
Neyens Korte 11-julitoespraak door 
M De Ceulaer, VUJO-voorzitter Bree 
Korte zangstonde o l v de heer J 
Geebelen 

18 u 30 aankomst feestzaal „El 
Tore" Toespraak door Erwin Brent-
jens, TAK-voorzitter (TAK) Korte toe
spraak door Jaak Gabnels, burge
meester en VU-volksvertegenwoordi-
ger Bekendmaking van de 11-julilau-
reaat Receptie 

20 u 30 het VUJO-bestuur stelt 
voor het 11-julikoncert bij te wonen, 
georganizeerd door de harmonie „De 
Verenigde Vrienden", op het Vnjthof 

Guldensporen-
voetbaltornooi 
te Dilsen 

Op zaterdag 6 juli heeft op de 
terreinen van voetbalklub Heidebloem 
in Dilsen het tweede Guldensporentor-
nooi plaats Acht ploegen schreven 
hiervoor in 

Wisselbeker 
senator Lowis 

De eerste aftrap is om 13 uur De 
tussenwedstnjd zal gespeeld worden 
door twee sportieve families en de 
Koninklijke Schuttenj Houtissen-Dil-
sen zal de finale luisterrijk voorafgaan 

Na al dit klauwend sportief geweld 
verwachten we sportevelingen en 
sympatizanten in de kantine voor een 
gezellig samenzijn met barbecue en 
voor de pnjsuitreiking Iedereen is van 
harte welkom 

Het terrein is gelegen dicht bij het 
kanaal, d w z vanuit het centrum van 
Dilsen voor de brug links indraaien en 
dan aan de rechterkant waar de leeu
wen wapperen Tot zaterdag 

LIMBURG 
JULI 

RIEMST: Guldensporenvienng in Hove Malpertuus, Herderen-
Riemst Optreden van Ria Geeraerts, gastspreker Paul Van Grem
bergen Aanvang 20 uur Organizatie VU-Riemst 
BILZEN. Hommelenfeest VU-afdeling Eigenbilzen-Hoelbeek en 
Hees-Mopertingen-Rosmeer organizeren een groot familiefeest op 
Hommeien 
EIGEN BILZEN: Hommelenfeesten op de boerdenj van Hommeien, 
met afdelingenspel, Vlaamse kermis, Jonkholt (bezoek ruïne), optre
den wereldrekordhouder „geldstukken oprapen met de mond", 
openluchtbal Inkom 70 fr Organisatie VU-Èigenbilzen-Hoelbeek-
Mopertingen-Hees-Rosmeer 
GENK. Provinciale raad VU-jongeren Limburg om 10 uur in de Slag-
molen, Slagmolenweg, 3600 Genk 

Zondag 7 juli op Hommelenhof 

Hommelenfeesten 
te Eigenbilzen 

De VU-afdelingen Eigenbilzen-Hoel
beek en Mopertingen-Hees-Rosmeer 
organizeren voor de derde keer een 
groot feest op de boerderij van Hom-
melen te Eigenbilzen 

Hommeien was in de Middeleeuwen 
een heerlijkheid, zoals er toen in deze 
streek verschillende waren De vorm 
en de grachten die er nu nog zijn, to
nen een grote gelijkenis met de nu nog 
bestaande „heerlijkheden" 

Het nabunge „Jonkholt" Fs een ruïne 
van zo'n heerlijkheid, waar op dit ogen
blik opgravingen bezig zijn 

Het programma van deze feesten 

Om 15 u afdehngenspel een spel 
zonder grenzen tussen de VU-afdelin-
gen van Groot-Bilzen Hier wordt ge
streden voor de wisselbeker „Sche
pen Fneda Brep)oels" 

Vlaamse kermis attrakties voor 
groot en klein, o a eendjes vissen 
marmotten, sjoelbakken kegelen, na
gel kloppen 

Jonkholt er is de mogelijkheid om 
een bezoek te brengen aan de opgra
vingen van dit middeleeuws kasteel en 
dit onder leiding van gidsen 

Om 19 u optreden van de wereldre
kordhouder „geldstukken oprapen met 
de mond" Deze Limburger slaagt erin 
meer dan 200 eenfrankstukken op te 
rapen 

Om 20 u openluchtbal een uniek 
evenement in deze prachtige omge
ving van Hommeien Orkest De Dan
sende Vingers 

De ganse tijd is er een verzorgd res
taurant met Eigenbilzerse specialitei
ten, barbecue en buffet Inkom 70 fr 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie te r 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswerken 

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

Tel na 19 u 03-23888.40 

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 

Vakantiehuls REIGERSNEST 
Pr Boudewijnlaan 39 

8460 KOKSIJDE 
058-512925 
folder op aanvraag 
Het huis waar VLAMINGEN 
THUIS zijn. 

(Adv 96) 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

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. 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-58213.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q z T i STUDIO 
J - j y DANN 
02-4286984 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorsiraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

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 

KLEDING LENDERS 

Sint-Oamiaanstraal 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 G^raardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

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 

054-33 11 49 
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Topatlete Betty Vansteenbroek: 

„Sport moet 
puur blijven'' 

TESSENDERLO — Ze is knap, intelligent en jong. In 
1981 werd Betty Vansteenbroek Europees kampioe
ne bij de junioren op de 1500 meter Ondertussen won 
zij tientallen wedstrijden en verpulverde zij twee 
Belgische rekords. 

Zij is de hoop van atletiekminnend Vlaanderen. 

THUIS geboren, in '63 te 
Schoot (bij Tessenderio) 
„Ik was er toen al rap bij," 

verklaart zij lachend Na de huma
niora ging zij naar Heverlee en 
werd regentes lichamelijke opvoe
ding en biologie Betty Vansteen
broek was een jaar stagiair, stem
pelde enkele maanden en nu 
werkt ZIJ in een BTK-projekt van 
de Looise atletiekvereniging 

Het Belgische rekord op de 
1500 en 3000 meter pnjkt op haar 
naam en zij won talrijke andere 
Belgische kampioenschappen De 
schouw van het salon bij haar 
thuis staat vol bekers en herinne-
ringsplakketten 

Een gesprek over haar leven, de 
topsport en de verwachtingen 

Het begon 
als 'n spel 

WIJ: Hoe komt iemand ertoe 
atletiek op topniveau te gaan 
beoefenen? 

Betty Vansteenbroek: „Dat is 
gegroeid Toen ik 8 jaar was liep ik 
reeds mijn eerste cross In het spel 
met kinderen uit de buurt bleek 
spoedig dat ik vlugger kon lopen 
dan mijn mannelijke vriendjes Een 
kennis van ons thuis nam me mee 
naar een wedstrijd en die won ik 
Ook in de schoolkoersen haalde ik 
verschillende prijzen, en zo kwam 
ik langzaam in het milieu terecht Ik 
sloot mij bij de Looise atletiekver
eniging aan toen ik 10 was' 

WIJ. U was dus niet het type 
meisje dat met de poppen 
speelde_? 

Betty Vansteenbroek. „Zo 
scherp zou ik het met stellen Als 
kind hoef je nog met veel te 
trainen Het was veeleer een spel, 
rondjes lopen op de piste Pas een 
heel stuk later ging ik dagelijks 
trainen" 

WIJ ' Was dit naderhand alle
maal te kombineren: hogere stu
dies én een zwaar trainingspro
gramma? 

Betty Vansteenbroek: „Neen 
In feite was dit met te kombineren 
Toch heb ik daar bewust voor 
gekozen In '81 werd ik Europees 
kampioene bij de junioren op de 
1500 meter en nadien ging ik toch 
studeren Ten dele omdat ik atle
tiek toen een beetje zat was, maar 
ook omdat ik een diploma wou 

„Ik realizeerde me dat er een tijd 
komt waarop het atletiek beoefe
nen op hoog niveau een einde 
neemt Voor iedereen Ik kan mor
gen een ongeval meemaken, en 
dan*!" Een diploma halen betrof 
voor mij eveneens een soort van 
zelfbevestiging ik kan nog iets 
anders dan lopen" 

WIJ: Hoe ziet een doorde
weekse dag eruit? 

Befty Vansteenbroek: „Alle da
gen verschillen eigenlijk Nu train 
ik slechts éénmaal per dag, maar 
tijdens de trainingsstage wordt dit 
tempo uiteraard opgedreven 

„Gewoonlijk ziet het er echter 
zo uit opstaan, eten, naar het 
werk, training geven aan de leden 
van de atletiekvereniging,, rond 
11 u even lopen en dit nogmaals 
om 18 u Thuis komen, verfnssen, 
televisie kijken en oncler de wol 
kruipen" 

WIJ: Moet u daarbij een streng 
uitgemeten dieet volgen? 

Betty Vansteenbroek: „Eigen
lijk met Ik ontzeg mij weinig Als je 
hard traint heb je immers veel 
nodig Je verbruikt veel energie, 
bijgevolg heb je veel suikers no-
d ig" ^ ^ „^ 

WIJ : Verveelt dat nooit: dage
lijks urenlang lopen en trainen? 

Betty Vansteenbroek: „Dat is 
met alles zo Als je iets wil berei
ken, dan moet je d'r keihard voor 
werken Wanneer ik een dag niet 
kan trainen, dan voel ik me 'sa-
vonds niet goed Misschien ook 
omdat ik dan gekweld wordt door 
een schuldgevoel Want ik voel me 
pas echt tiptop na een training 
Trouwens, mag ik u eens vragen 
of u altijd uw werk even graag 
doet?" 

WIJ: -(stilte). 
Betty Vansteenbroek: „Juist op 

die dagen dat het je niet gaat 
moet je doorzetten" 

Uitputtende weg 
naar de top 

WIJ ' Lopen lijkt me een eenza
me bedoening. In voetbal ben je 
toch in een ploeg en kun je op je 
medespelers terugvallen. Maar 
als loopster moet u het alti jd 
alleen klaren-

Betty Vansteenbroek: „Eigen
lijk wel, ja Toch is atletiek nog ech
te sport Zodra je een minder 
dagje hebt, ziet men het In voetbal 
kun je je dan een beetje wegste
ken, maar m onze sporttak is dit 
met het geval Bij ons kan je 
tenminste tonen wat je écht waard 
bent" 

WIJ: Alti jd alleen? 
Betty Vansteenbroek: „Ik heb 

een goede trainer, die steeds 
meeloopt En indien dit met gaat, 
dan loopt mijn hond mee Dat 
breekt een beetje Ik zou het inder
daad met volhouden om steeds 
alleen de lange weg af te leggen" 

WIJ. Wat vindt u nu zelf het 
moeilijkste, het lastigste aan 
deze s p o r f 

Betty Vansteenbroek: „Naar de 
training vertrekken is vaak lastig 
Of als 't minder goed gaat, de weg 
terug 

„Vorig jaar, na mijn operatie aan 
beide achillespezen, moest ik een 
zware inspanning leveren om te
rug te komen Eenmaal dat je de 
top hebt moet je gewoon je kondi-
tie onderhouden Maar de weg 

WIJ : En het geld? 
Betty Vansteenbroek: „Dat 

speelt pas mee als je echt aan de 
wereldtop prijkt Toch vraag ik me 
af waarom atleten geen profs mo
gen worden? In tegenstelling tot 
bv voetbalspelers" 

Ik ben vrij 
WIJ: Zou u volti jds sport gaan 

doen indien u daartoe de kans 
kreeg? 

Betty Vansteenbroek: „Ik denk 
het wel Voor enkele jaren, waar
om met? Ik heb immers een diplo
ma op zak, zodat ik nadien terug 
kan" 

WIJ: U zei net iets over die 
„halve mannen". U vormt daar 
een aangename uitzondering o p -
Vaak vraag ik me af of sportbe
oefenaars nog iets meer zijn dan 
een hoop goed ontwikkelde 
spierblokken? 

Betty Vam teenbroek Ah atlete bijf je zo kwetsbaar. Een goede ver
zorging IS ononioeenijK" 

naar de top is uitputtend, veelei
send En soms is er de pijn Maar 
als het lukt, dan is er die immense 
voldoening" 

WIJ: Eigenlijk gaat het met de 
topsport niet goed. Bijna weke
lijks horen we berichten over 
korruptie, geweld, geld, doping-

Betty Vansteenbroek: „Dat is 
spijtig, heel erg spijtig Sport moet 
toch puur blijven I Zonder al die 
middelen en truuks 

„Maar dit maakt het voor ons, 
Vlamingen, ook moeilijk om op te 
boksen tegen bv de Russen en de 
Oostduitsers Zij beschikken over 
andere „mogelijkheden", zodat het 
met meer zuiver is Veel van die 
Oosteuropese vrouwen zijn als 
halve mannen 

Betty Vansteenbroek: „Dit 
geldt voor vele sporttakken In 
wezen maken zij toch zelf die 
keuze Alhoewel ik daaraan twijfel 
voor de Oostbloklanden 

WIJ: Hebt u vaak de kans om 
op internationale kampioen
schappen met kollega's te pra
ten? 

Betty Vansteenbroek: „Dit blijft 
heel beperkt Afgezien van de 
taalbarrière is er nog het gebrek 
aan tijd Bovendien worden b v de 
Oostduitsers en de Russen nogal 
afgezonderd" 

WIJ: Krijgen de Vlaamse atle
ten volgens u voldoende moge
lijkheden om door te stoten? 

Betty Vansteenbroek' „Dit ver
betert jaar na jaar Want ik vind het 

evenzeer belangrijk dat men je vnj 
laat, vrij laat beslissen In principe 
kan ik er — indien ik dat wou — 
morgen mee kappen Dat is goed" 

WIJ: Wat hoopt u nog te berei
ken? U hebt toch reeds een 
aardig palmares? 

Betty Vansteenbroek. „Eigen
lijk nog heel wat Dit jaar betekent 
slechts een overgangsjaar Er zijn 
geen echte kampioenschappen, 
wat goed is voor de stress Vol
gend jaar zijn er de Europese 
kampioenschappen, daarna de 
wereldkampioenschappen en dan 
in '88 IS er Seoel met de Olympi
sche Spelen Dit wil ik wel meema
ken, aangezien het vonge keer 
met kon door die heelkundige in
greep 

„Tenzij ik ziek zou worden Dit 
kan een hele streep door de reke
ning betekenen Je blijft als atlete 
toch zo kwetsbaar Eenvoudigweg 
je voet omslaan kan alles in het 
water doen vallen" 

WIJ: Hoe voelt u zich de laat
ste minuten vóór het startschot? 

Betty Vansteenbroek: „Heel 
veel zenuwen, en 't gevoel dat het 
met zal gaan Deze nervositeit 
slaat je soms op de benen" 

WIJ: En na de wedstrijd? 

Betty Vansteenbroek: „O, die 
stress valt dan zo van je af 't Is 
voorbi j" 

Frankofone 
begeleider 

WIJ: Eén van de fijne kanten 
zijn toch de vele reisjes die u 
kunt meepikken? 

Betty Vansteenbroek: „Ja, 
maar stel u daar toch met te veel 
van voor Gewoonlijk betekent dit 
vertrekken daags vóór de wed
strijd, met de kans van een hele 
dag op het vliegtuig en in de 
luchthavens te moeten doorbren
gen 's Avonds kom je bekaf in je 
hotel en 's anderendaags is er de 
kompebtie Om vlug daarna weer 
te vertrekken 

„Je krijgt zelden de kans om 
eens een dagje in de stad erop uit 
te trekken. Vonge week in Firenze 
was dit gelukkig wel eens het 
geval" 

WIJ: Hoe Is de sfeer onder de 
Vlaamse atleten? We horen al 
eens geruchten over spanningen 
tussen de atletlekbond en de 
atleten? 

Betty Vansteenbroek: „Dat is 
gelukkig verbeterd. Vroeger wa
ren er soms wrijvingen omdat je 
dikwijls een begeleider opgedron
gen kreeg, die niet je eigen trainer 
was en die je bovendien amper 
zag Ook viel het al eens voor dat 
je een eéntahg franstalige mee
kreeg die geen woord Nederlands 
begreep 

„De sfeer oncler elkaar is door
gaans wel prettig De konkurren-
tiespanmngen zijn veeleer het ge
volg van de omgeving rond de 
atleet 

WIJ: WsCnneer vertrekt de vol
gende jet met Betty Vansteen
broek aan boord? 

Betty Vansteenbroek: „Volgen
de week dinsdag naar Stockholm 
Met de mogelijheid om vandaar 
nog eens door te reizen naar 
Helsinki" 

Goede reis en veel suksesi 
(pvdd) 

MENSEN 
1»ONS 

\ 
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