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Donderdag 11 juli 1985 - 31ste jaar - Nr. 28 - 33 fr. 

NIaams Nationaal M/eekblad 

„De premier zal niet meedoen aan het spel van de wisselmeerderheden 
(bij het opstellen van de lijst van voor herziening vatbare 

grondwetsartikelen). De eis die op de IJzerbedevaart scherp werd gesteld 
door voorzitter Daels krijgt bij Martens geen gehoor." 

(Hugo De Ridder in „De Standaard", 3 juli 1985) 

De leeuwevlag halfstok? 
Vlaanderen feest, het is 11 juli. Deze feestdag gaat gepaard 

met allerhande manifestaties en happenings, tot en met een 
grootse viering in het hart van Brussel. Sinds vier jaar heeft 
Vlaanderen opnieuw — en dit keer door iedereen erkend — een 
eigen Raad, met daarenboven een soevereine regering. Vlaan
deren wordt stilaan weer een begrip in de wereld. Vandaag wor
den ons volkslied en onze vlag zeüfs officieel afgedrukt in het 
Belgisch Staatsblad! Een „eer" die de Brabanfonne vooralsnog 
niet te beurt viel... 

Het wierooksvat wordt duchtig heen en weer gezwierd over 
ons land en volk. De zoete geur werkt gevaarlijk bedwelmend. Te 
vaak, en door sommigen verdacht nadrukkelijk, wordt ver
klaard dat de Vlaamse Beweging haar einddoel bereikt heeft 
Enkele „kwalijke" feitjes niet te na gesproken, voegt men er dan 
haastig aan toe. Nogal wat flaminanten schijnen voldaan en be
kijken genoegzaam de prestaties. 

Deze gemoedelijke indruk is volkomen misplaatst. In wezen is 
er weinig reden om onbezorgd de feestneus op te zetten en de 
vlag hoog te laten wapperen. Misschien zouden we het leeuwe
vaandel beter halfstok hijsen, met een rouwlint rondom de vlag-
gemast. l l-juli moet een moment van bezinning over het voorbije 
én een blik naar de toekomst bevatten. Deze evaluatie is niet van 
aard om uitbundig te gaan juichen. 

Het afgelopen werkjaar is andermaal een opeenhoping van 
Vlaamse vernederingen en ontgoochelingen geworden. De zo 
schamele Vlfiamse bevoegdheden, toegekend tijdens de slechte 
hervorming van '80, werden stelselmatig en op bijna perfiede 
wijze uitgehold, terwijl de financiële middelen bespottelijk 
beperkt bleven. Alle hete kommunautaire dossiers werden 
stelselmatig naar de bartensvolle Belgische ijskast verwezen, be
halve uiteraard wanneer het Waalse prioriteiten betrof. De mil-
jardentransferten van Vlaanderen naar Wallonië duurden 
onverminderd voort en bij de verdeling van kredieten werd de 
Vlaamse gemeenschap meermaals bedot, bedrogen en beroofd. 

Tot ovennaat van ramp en schande moesten de Vlamingen 
zich nog de pesterijen van een fanatieke bendeleider laten 
welgevallen en dienden zij hoofs te buigen voor de hautaine 
grillen van frankofone excellenties. Onenigheid in eigen 
Vlaamse rangen was het kenmerk dat ons ook nu weer tekende. 
Dit in schril kontrast met de f ranstaligen die, wanneer het vol
gens hen nodig was, steevast één front vormden. Zoals nogmaals 
gebleken is tijdens de voorbije dagen van politieke hoogspan
ning in en rond het Paleis der Natie. 

De alarmbel tegen de Limburgse onderwijsbelangen werd 
geluid door alle f ranstaligen, meerderheid en oppositie samen. 
Een soortgelijke Vlaamse eensgezindheid schijnt onmogelijk. De 
chantage werd op het oorlogsveld van de Belgische politiek door 
de Walen met stijgend sukses tot strategie nummer één gepro
moveerd. De vrees voor het eigen jobke, gekoppeld aan het wel
lustig verlangen naar de macht in heel België, primeerde bij de 
meeste Vlaamse gekozenen op de rechtmatige eisen van het ei
gen volk. Zelfs wanneer het om de centen ging, en dus om ar
beidsplaatsen, verkwanselden CVP en P W schaamteloos de 
hoop van honderdduizenden Vlaamse jongeren. 

Herhaalde malen is wetenschappelijk en onomstotelijk aange
toond dat een zelfstandig Vlaanderen de krisisuitdagingen 
beter zou kunnen beantwoorden. De overtuiging dat zes miljoen 
Vlamingen samen het hoofd kunnen bieden aan deze aanslepen
de, uitputtende sociaal-ekonomische ontwrichting is gewettigd. 
Dit gegeven kan ons hoopvol en entoesiast stemmen op deze 
Vlaamse hoogdag, met het zicht op morgen. 

De recente politieke gebeurtenissen doen ons echter twijfelen. 
Te veel ronkende verklaringen werden al ingeslikt, te vaak 
hoorden wij het goedkope excuus van „ met de dood in ons hart", 
te dikwijls bleken dure eden naderhand geveinsd. Een eerstvol
gende test op de eerlijkheid van vele 11-juli-boodschappen wordt ~ 
de verklaring tot grondwetsherziening. Het antwoord op de 
vraag of men aan de officieel erkende Vlaamse symbolen méér 
dan een heraldische of folkoristische inhoud wil geven. Zal er 
gehandeld worden — zoals de middeleeuwse kroniekschrijver 
de financiering van de Guldensporenslag motiveerde - „om het 
land, ons land, Vlaanderen, te beschermen"? (nvdd) 
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België, een 
huwelijksbureau 

Belgische regeringen fungeren als slechte huwe
lijksbureaus. De meest uiteenlopende zaken worden 
hier aan elkaar gekoppeld. Nu paart men zelfs liberale 
zoethoudertjes aan de lijken van de Heizei 

HET is een bewuste taktiek. 
Terwijl de meeste bur
gers van dit land reeds 

toe zijn aan de jaarlijkse vakantie 
(of er toch al van dromen), is juli 
steevast een maand van hoge 
politieke koorts. Heel belangrijke 
dossiers werden niet zelden tij
dens hete zomerdagen doorge
drukt Denken wij hierbij maar 
even aan de slechte staatshervor
ming van '80, die in augustus van 
dat jaar gestemd werd. Bijna dage
lijks ondervinden we nu de nefas
te gevolgen van dit geklungel. Ook 
de begroting wordt telkens afge-
haspeld tijdens de vakantieperio
de, op een ogenblik dat de ministe
riele reiskoffers reeds uitnodigend 
lonken. De resultaten daarvan zijn 

^-j—genoegzaam bekend. 

Dit jaar hoopt men opnieuw de 
dinosaurus door het sleutelgat te 
kunnen sleuren. Er ligt nog van 
alles op de wetgevende en uitvoe
rende plank. Bovendien is daar, tot 
groot ongenoegen van de voor
standers van de Ijskastpolitiek, 

nog kommunautaire heibel bijge
komen. In plaats van een poging te 
doen om voor één en ander rustig 
een oplossing te bedenken vervalt 
men altijd weer in die ergerlijke 
Belgische koppelings-ziekte. 

De blokkering door de franstali-
gen van het Limburgse onderv/ljs-
vraagstuk wordt gehecht aan alle 
andere hangende onderwljsdos-
siers, zoals het waarborgfonds en 
de problematiek van de vnje inter
naten. De nasleep van het Heizel-
drama, en vooral het wankele lot 
van minister Nothomb, wordt vast-
gekluisterd aan het ontwerp van 
fiskale herstelwet De kristende-
mokraten willen immers niet dat er 

eerst over dit PVVontwerp wordt 
gestemd, alvorens er zekerheid 
bestaat over het voortbestaan van 
één van hun topministers. De libe
ralen hebben echter dringend een 
elektoraal uithangbordje nodig en 
eisen bijgevolg dat hun fiskale 
maatregelen spoedig goedge
keurd worden. Alhoewel zij er met 
zouden om rouwen dat het hoofd 
van Nothomb op de tafel wordt 
gezet. 

Het Belgisch kompromis laat 
zich makkelijk raden. Het onder
wijs, de Heizei én de fiskale maat
regelen worden aan elkaar ge-
naald. Van de parlementsleden 
van de meerderheid wordt ver
wacht dat zij dit bizarre „huwelijk" 
ondersteunen en de makelaars 
ervan feliciteren Ook al beseft elk 
zinnig mens dat dergelijke onzin
delijke kombinatles geen stand
vastigheid waarborgen en ooit 
eens op een scheiding moeten 
uitlopen. (pvdd) 

Vandaag 11 juli: 
Vlaanderen vlagt! 
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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 smaadbne-
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 lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

MET IJZERS EN 
SCHIETGEWEREN? 

Reeds jaren wordt de leeuwevlag. 
bij elke passende gelegenheid aan 
onze woning uitgehangen 

Ook op zondag 7 juli naar aanleiding 
van een plechtige eremis van een 
jonge pnester Er waren 2 leeuwevlag-
gen te bespeuren op ± 100 huizen en 
34 nationale vlaggen Over het alge
meen IS het hier een drukke straat 

Na de 11 juli-viering in Impe te 
hebben bijgewoond zijn wij rond 14 
uur thuis gekomen De leeuwevlag 
hing prachtig uit het raam op de eerste 
verdieping Een paar vrienden die ons 
naar Impe vergezeld hadden zaten 
rustig met ons in de tuin De poort, toe
gang tot de tuin en garage, stond 
volledig open Wagen stond op de 
opnt Rond 16 u 45 gingen onze 
vrienden weg Wij begeleidden hen tot 
aan de poort 

Groot was onze verbijstenng te 
moeten vaststellen dat onze prachtige 
leeuwevlag (2 meter op 2 meter) ver
dwenen was en dit tijdens onze aan
wezigheid en in volle dag Niemand in 
de straat heeft wat gemerkt 

Hoe IS het in godsnaam mogelijk dat 
er nog mensen zijn die allergisch zijn 
voor een simbool dat hen blijkbaar niet 
beval t ' Moeten wij dan onze vlaggen 
met „Ijzers en schietgeweren" bewa
k e n ' Moeten wij er „nu nog altijd" de 
wacht bijhouden? Op 11 juli hangt er 
terug een nieuwe vlag Wij houden die 
dag stellig een oog in het zeil 

Mevr V.d S., Appels 

TAALKLACHTEN? 
Taalklachtenbus P.B. 73 

9000 GENT-12 

MEDIABEELD 

Misschien te recht moet men minis
ter Poma op de vingers tikken over zijn 
opinie en voorstel rond het mediabe
leid Maar in de demokratie waarin wij 
leven (althans denken), is een vnjheid 
van mening en het recht geld te verdie
nen pnoritair Dat wil op de eerste 
plaats zeggen dat met alleen politieke 
partijen en krantenmagnaten enz het 
tweede monopolie moeten krijgen 

Het wordt stilaan tijd dat wij een me-
diabestel krijgen zoals in de VSA Als 

de bakker of beenhouwer een deel 
van zijn zuur verdiende centjes in een 
radio of TV-station wil investeren moet 
dit kunnen, zodoende schept men 
nieuwe banen en brengt men de nodi
ge fondsen in de staatskas Dit is beter 
dan inleveren, zo krijgt men een media
beleid vrij van politieke inmenging (ook 
geen krantengroepen die politieke bin
dingen hebben) In ons Vlaanderen dat 
toch maar aan zijn start staat is zoiets 
mogelijk, in de parlementaire diktatuur 
België is dat met meer te realizeren 
Naar eigen schatting zou de staat 
jaarlijks aan zulke media een miljard 
kunnen verdienen, laat ons er nog de 
BTW en personenbelasting bijreke-
nen, dan zou dit een welgekomen 
inkomst betekenen 

Maar dat men in ons landje zich met 
interesseert aan de put te dempen 
maar wel vergroten wisten wij al Din
gen die geld in de lade kunnen bren
gen zijn volkomen taboe, geen politie
ker zou daar geld aan kunnen verdie
nen en daarom zal dit wel met mogen, 
dunkt me De werkloosheid zou met 
zijn mediabeleid gediend zijn Het een
der genoemde miljard frank zou voor 
huur zijn der frekwenties, en alleen 
met de power werken zodat de lokale 

bevolking (gemeenschappen) er van 
kan profiteren 

Zo'n mediabeleid moet geen kom-
pensatie aan kranten en weekblad
magnaten geven maar alleen aan de 
vennootschappen die een radio- of TV-
vergunmng hebben Zij moeten maar 
zorgen dat zij genoeg reklame vinden, 
dat hebben de Noordzee-piratenzen-
ders jaren geleden al bewezen 

F.V., Wilrijk 

WAAROM? 

In het vooruitzicht van de grote 
vakantie schafte ik mij de vernieuwde 
VTB-gids voor Vlaanderen aan En wat 
lees ik onder Zaventem, mijn gemeen
t e ' „De nationale luchthaven of Brus
sel Nationaal 

Heeft de jarenlange verbeten stnjd 
tegen de inpalming van onze Vlaamse 
gemeente door Brussel dan echt mets 
opgeleverd ' Hoe hebben wij niet moe
ten vechten tegen de verfransende 
corndor Bruxelles-Evere (OTAN-
NATO)-Bruxelles National ' Wat heb
ben wij met moeten riskeren om Bru-
cargo van naam te doen veranderen' 
Is de VTB dat vergeten of dient zij hier 
andere be langen ' 

G.M., Zaventem 

NIEUW WOORDENBOEK? 

Het IS met meer mogelijk naar de 
nieuwsberichten te luisteren zonder 
zich te ergeren De jonge mensen 
zullen in de toekomst met meer zonder 
fouten kunnen schrijven met zo een 
verbasterde taal Met woorden als 
journaal, arriveren, distantieren, affaire, 
apart, etcetera 

Is dit in ons woordenboek ' Of is het 
om de Hollanders na te a p e n ' Wat er 
ons het meest ergert is dat geen enkel 
Vlaams-nationalist van enig verzet 
spreekt Ook „Wij" komt al met zulke 
woorden aandraven Zonder dan nog 
van de Engelse teksten te spreken 

Nu weten wij echt met meer voor 
wie WIJ zullen moeten kiezen, wanneer 
het allemaal frankofonen zijn Wanneer 
geen enkele partij voor de Vlaamse 
taal strijdt waaraan wij zoveel voet
stappen en uren besteed hebben Of is 
dit alles voor mets geweest ' 

l\^. D.W., Gentbrugge 
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lepel & vork... 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 600 a 800 fr. 
traiteurdienst 

Dortmnnder Ihier-Braii-lioTen 
Temiursev 60, Leuven - 016-22 86 72. 
Kon AstndL 85, Konüoh. • 03457 30 32. 
Brugse Baan 1, Hulste - 056-7115.36. 
Nieuw Brugstr 28, BrusseL - 02-218.74.89 

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

R E S T A U R A N T 

^ T O ; ] Wolvengracht 

1^^!^^^^7Z^ Leopoldstraat 
Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis z i jn-
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die y^'. 
Wynkroeg 

Fe koop 
• Handelshuis te koop op lijfrente in 
het centrum van Ukkel 3 a 40, gelijk
vloers, 2 verdiepingen en zolderka
mers Met tuin en bijgebouw 

KI 91 000 450000 fr -l- maandelijk
se huur ± 28000 fr 
Inlichtingen tel 7334548 

Te huur 
• Gelijkvloers te huur in de Planten-
straat te Sint-Joost-ten-Node, 3 door-
eenlopende plaatsen en een hofje 
Inlichtingen 056-51 1773 
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KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u to t midde rnach t 

ZATERDAG vanaf 1 Hi 
ZONDAG 

van U u l.lu / ISu - 19" 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij "UI! OAEPAtRT 

MOLENSTRAAT 45 9300 AALST 053-78 36 95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

De familiezaak met traditie (adv 23J 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-2135 33 Tel 03-236 56 54 
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Anciaux 

weerlegt 

Martens 

De besluiten 
VU-voorzitter Vic Anciaux trok 

de voor de hand liggende beslui
ten uit de scherpe Vlaams-Waalse 
konfrontatie die zich donderdag in 
het parlement voordeed. 

Premier Martens beklemtoonde 
onlangs drie stellingen. Vooreerst 
mogen de Belgische ministers niet 
het regionaal belang nastreven. 
Ten tweede dient een verklaring 
van grondwetsherziening de 
goedkeuring te dragen van alle 
meerderheidspartijen en kan er 
geen sprake zijn van een wissel
meerderheid. Tenslotte mag de 
federalizering van het onderwijs 
slechts doorgaan indien ook de 
franstalige kristendemokraten, de 
PSC, akkkoord gaan. Deze drie 
tesissen werden door de feiten 
van afgelopen week in de grond 
geboord. 

De Waalse ministers van de 
Belgische regering sloten zich im
mers bij de stemming over een 
Vlaamse aangelegenheid aan bij 
de parlementsleden van de Franse 
gemeenschap. Deze ministers na
men zelfs de leiding om de alarm
bel te luiden en haastten zch om 
de hulp van de Waalse oppositie, 
de PS, in te roepen! De aktie tegen 
de Vlaamse Ekonomische Hoge
school van Limburg ging uit van de 
PSC, die hierdoor duidelijk het 
unitair karakter van het onderwijs 
heeft benadrukt. 

Deze feiten verpulveren de poli
tieke strategie van de eerste mi
nister. Het door de premier gepre
dikte „unionistisch federalisme" is 
volledig achterhaald. Het blijkt in 
werkelijkheid enkel een paritair 
unitarisme te zijn, waarin de Walen 
vrij spel krijgen om hun chantage-
taktiek meesterlijk te spelen. Vic 
Anciaux besloot met te herhalen 
dat dit unionistisch federalisme ge
doemd is om steeds in het nadeel 
van Vlaanderen uit te draaien. 

Martelen 
in Spanje 

De mensenrechtenorganisatie 
Amnesty International herhaalde 
vorige week dat er in verschillen
de Spaanse gevangen nog steeds 
gefolterd wordt. En dit niettegen
staande Spanje nu een demokra-
tie heet te zijn en geleid wordt 
door een sociaal-demokraat. 

Verdachten worden geregeld 
geslagen, verbrand met sigaretten, 
met het hoofd naar beneden op
gehangen, krijgen elektrische 
schokken toegediend en worden 
soms gedeeltelijk verstikt'tijdens 
hun verhoor. Deze beweringen 
worden gestaafd met feiten en 
bewijzen. Ook blijft het mogelijk 
dat gevangenen gedurende tien 
dagen in volledige afzondering 
worden opgesloten zonder kans 
op een gesprek met hun advokaat. 
Amnesty International drong bij de 
Spaanse regering aan om aan 
deze onduldbare praktijken een 
einde te maken. Deze antwoordde 
dat de Spaanse wetgeving over
eenstemt met de grondwettelijke 
waarborgen inzake mensenrech
ten, maar zij ontkent de feiten niet! 

Het is nogal goedkoop te ver
wijzen naar een stukje papier zo
als de Grondwet. Ongetwijfeld 
staan deze „waarborgen" even
eens ingeschreven in de konstitu-
ante van talrijke Zuidamerikaanse 
en Oostblokregimes. Maar ieder
een weet wel beter... 

Dit rapport bewijst ook dat VU-
senator Walter Luyten vorig jaar 
gelijk had toen hij het kabinet-
Gonzales betichtte van folterprak
tijken. Is het niet de opdracht van 
bv. de Belgische regering om, nu 
Spanje toetreedt tot de EG, garan
ties te eisen opdat deze onmense
lijke toestanden ophouden? 

DEZE 
>MEEK pifgr 

Zwevegem is een gemeente, 
waar één bepaalde partij reeds 
jarenlang de plak zwaait Tot 
vóór de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen 
waren er zo vele in Vlaanderen. 
Vorige zaterdag wandelde ik er 
rond in de voornaamste straten. 
Op uitnodiging van de VUJO-
kern. Samen met de 
bestuursleden van de Volksunie
afdeling. Er was heel wat volk 
op de been ter gelegenheid van 
de jaarlijkse braderie van de 
middenstand. Mijn aanwezigheid 
deed de mensen hun koppen 
draaien. De Volksunie liep er op 
de tongen. Tot groot jolijt van 
de VU-getrouwen. Tot spijt en 
nijd van de plakzwaaiers. 
Verbaasd vernam ik hoe onze 
jongeren met hun initiatief kritiek 
en zelfs bedreiging hadden 
ondergaan. Precies alsof iemand 
kon beletten dat zij samen met 
hun partijvoorzitter aktief 
deelnamen aan een 
gemeentelijke manifestatie. Het 
leek me een middeleeuwse 
toestand. Het trieste verhaal van 
de machtige leenheer en de 
slaafse vazal. Ik besefte opnieuw 
de opdracht van de Vlaams
nationalisten: het volk een 
zelfbewustzijn bij te brengen. De 
mensen te leren hun kop 
rechtop te zetten. Gelijktijdig 
besefte ik dat vooral de 
jongeren in staat zijn deze taak 
te vervullen. Zij kunnen 

onbevangen optornen tegen het 
psychologisch geweld van een 
vaak verdrukkend gezag. Zij zijn 
ongecomplexeerd en 
ongevangen in een vervlakkend 
bestel. Graag wil ik de kleine 
kern van de Zwevegemse 
VUJO geluk wensen met hun 
niet-te-breidelen inzet. Ons volk 
heeft het dynamisme van 
jongeren nodig. 
Deze lokale gebeurtenis heeft 
meer dan een anekdotische 
waarde. De jeugd is onze 
toekomst. Dit klinkt als een 
afgezaagd spreekwoord. In de 
volksmond ligt echter veel 
wijsheid. Het zijn inderdaad de 
jonge mensen van vandaag die 
de wereld van morgen zullen 
maken. Wie daarover nadenkt 
— en ieder die 
verantwoordelijkheid draagt is 
daartoe verplicht — moet het 
belang inzien van de 
demografische ontwikkeling. 
Deze is dramatisch voor heel 
West-Europa, maar ook voor 
Vlaanderen. Wat voor zin heeft 
het te ijveren voor de 
zelfstandigheid van ons volk, als 
dit volk blijkbaar de moed mist 
te zorgen voor zijn 
voortbestaan. Als slechts de 
helft van de voorzichten 
bewaarheid worden, is het erg 
gesteld met de toekomst van 
ons volk. Want dit zou een 
omgekeerde demografische 
pyramide betekenen, met te 

weinig aktieve mensen om de 
sociale last van de ouderen en 
zieken te betalen. Dit zou 
meteen ook leiden tot een volk 
dat geen psychologische 
weerstand meer kan bieden. Een 
volk met weinig jongeren leidt 
tot een volk zonder jeugd en 
verdwijnt 

Het is de hoogste tijd dat we 
ons omhoog trekken uit de 
materiële moedeloosheid. Als 
nationalisten willen we ons volk 
bevrijden van het doemdenken, 
dat zowel van links als van 
rechts gepredikt wordt Wij 
staan een beleid voor dat hoop 
geeft. Dit veronderstelt meer 
dan een financiële benadering. 
Dit vereist een politiek met een 
menselijk gelaat en omvat de 
grootste zorg voor 
tewerkstelling, huisvesting, 
bescherming van de rijkdommen 
van de natuur en het historisch 
patrimonium. Dit betekent een 
aktieve vredespolitiek en een 
zorg voor Vlaanderen in 
Europees en wereldverband. 
Deze ruimere visie ontbreekt in 
dit onzalig land. Het is onze 
Vlaams-nationale plicht voorop 
te gaan en bredere horizonten 
open te gooien. 
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Vlag en lied van onze eigen Vlaamse gemeenschap worden vandaag in 
het Belgisch Staatsblad afgedrukt, nadat zij dinsdag officieel werden 
voorgesteld. De leeuw op de vlag gaat terug naar afbeeldingen uit de 
14de eeuw en ons volkslied werd muzikaal lichtjes aangepast: voortaan 
dienen we twee toontjes lager te zingen... Wij zijn integendeel van 
oordeel dat we heel dringend een toontje hoger moeten zingen, figuurlijk 
bedoeld weliswaar 

Cijfer-
gegoochel... 

VU-gemeenschapsminister 
Schiltz zet zich scherp af tegen de 
rekenkundige akrobatieën waar
mee de nationale minister Eyskens 
hardnekkig blijft pogen de werke
lijke verdeling van de overheids
hulp aan de nationale sektoren te 
verdoezelen. Andermaal tracht 
Eyskens de benadeling van Vlaan
deren in de hulp aan de nationale 
sektoren te verdoezelen (volgens 
het rapport-Matthijs 47,7 % voor 
Vlaanderen tegenover 52,1 % 
voor Wallonië) door dit op een 
ergerlijke manier om te rekenen 
tot een evenwicht 

Daarbij vergelijkt Eyskens zelfs 
appelen met peren door o.m. jaar
tallen van het rapport-Matthijs te 
verschuiven en bovendien niet be
staande intrestlasten van de Kem-
pische steenkoolmijnen in reke
ning te brengen. Om de verwar
ring nog groter te maken doet 
Eykens het voorkomen alsof de 
KS per jaar een cadeau krijgen 
van 8 miljard. Wat hij er niet bij 
zegt is dat de KS in ruil voor die 8 
miljard liefst 2 miljoen ton steen
kool leverde aan Cockerill-Sambre 
aan slechts 4 fr. per kilogram. 

Schiltz: 

regering 

onbetrouw 

baar! 

.van akrobaat 
Eyskens 

Minister Eyskens slaagt er op 
die manier in een mistgordijn op te 
trekken en blijft de werkelijke bud
gettaire kostprijs van de nationale 
sektoren en de regionale verde
ling ervan opzettelijk verzwijgen. 

Daarenboven „vergeet" Eys
kens te zeggen dat het voor 
Vlaanderen grotendeels om terug
vorderbare uitgaven gaat, daar 
waar het voor het Waalse staal 
gaat om definitieve, dus niet terug
vorderbare uitgaven betreft. 
Schiltz beschuldigt Eyskens ervan 
door dit voortdurende gefoefel 
voor de Vlamingen te willen ver
bergen wat ze feitelijk betalen in 
het België van vandaag. 

De 25ste! 
Vorige week werd eindelijk een 

oplossing gevonden voor de knel-
I ïnde kwestie van een burge
meester in Boechout Donderdag
avond werd de VU'er Fred Ent-
bouxk door de Antwerpse goe-
verneur tot burgervader aange
steld. Wij wensen deze 
Vlaams-nationalist veel sukses 
toe, want hem wacht de moeilijke 
taak van het Boechoutse koalitie-
schip tussen Volksunie en Ge
meentebelangen weer varend te 
krijgen. 

Fred Entbrouxk is kandidaat po
litieke en sociale wetenschappen 
en werkzaam als industrieel verte
genwoordiger. Als beleidsoptie 
neemt hij zich voor het VU-pro-
gramma mee te helpen realizeren. 
Meer konkreet denkt hij hierbij 
aan de verdere uitbouw van de 
Boechoutse kleuterschool, enkele 
belangrijke wegenwerken, de au-
tomatizering van de gemeentelijke 
diensten, de afwerking van enkele 
kleinschalige, milieuvriendelijke 
projekten... Hij wil vooral een bur
gemeester zijn voor alle inwoners. 

Ook dit weekblad wenst Fred 
Entbrouxk een suksesvol mandaat 
toe. Hij is de 25ste VU-burge-
meester van Vlaanderen. Proficiat. 

Fred 
Entbrouxk 
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Gulden Sporen 

Het IS de week van 11 juli 
Bijgevolg regent het Vlaamse ver-
kianngen, van braaf tot biezonder 
stoer Ook worden reeds weken
lang Guldensporenvieringen geor
ganiseerd op allerlei plaatsen in 
Vlaanderen en door de meest 
uiteenlopende verenigingen Op
merkelijk IS dat er zelfs 11-juli-
feesten gehouden worden net 
v'o'or 21 juli Wat hopelijk met tot 
verwarring of vermenging zal lei
den Het feit dat de Vlaamse 
hoogdag nog steeds met voor 
iedereen een erkende vakantie
dag is zal hier met vreemd aan zijn 

Een aantal Vlaamse bedrijven 
geven voor 11 juli wel een dagje 
vrij, maar de werknemers mogen 
zelf bepalen wanneer ze dit ex
traatje nemen, desnoods op 17 
oktober Wat natuurlijk nogal gek 
IS Het lijkt toch ondenkbaar dat 
men Kerstmis of het Feest van de 
Arbeid mag „nemen" op een dag 
naar keuzei' ' 

De grootste strijd- en kultuur-
veremging van Vlaanderen, het 
Davidsfonds, publiceerde vorige 
week reeds zijn eisenprogramma 
n a v Vlaanderens feestdag Dit 
liegt er met om Vlaanderen en 
Wallonië moeten de grootst moge
lijke bevoegdheden en middelen 
toebedeeld krijgen, Vlaanderen 

Bovenstaande foto's zijn uniek en exclusief de ontsnapping van de 
Sinus, het schip van de internationale milieuorganisatie Deze sierlijke 
boot lag vastgebonden aan de ketting van een Antwerpse kade, wegens 
het voeren van een aktie tegen het dumpen van titaandioxyde in zee 
Een tiental dagen geleden slaagde de bemanning erin dit schip los te krij

gen en bij nacht en ontij voer de Sinus bijna geruisloos de haven uit 

Zonder dat iemand iets opmerkte Op de tweede foto ziet men het aktie-
schip reeds in vrije wateren U ziet ook duidelijk hoe men de mast heeft 

doorgezaagd om onder de bruggen te kunnen doorvaren 

moet volledig bevoegd zijn over 
zijn grondgebied, Brussel moet 
een statuut knjgen waarbij de Vla
mingen gelijkwaardige rechten 
krijgen, enz Het DF waarschuwt 
ook om onze eigenheid met verlo
ren te laten gaan en benadrukt 
daarbij het belang van de kuituur 
Een Vlaamse openheid naar de 

wereld toe is evenzeer noodzake
lijk 

Zieke Walen? 
Enige tijd geleden stuurde de 

CVP felicitaties naar het Davids
fonds En onlangs was een CVP-
delegatie manifest aanwezig op de 

IJzerbedevaart Mooi voor het oog 
en klinkende verklaringen, maar 
wanneer volgen de daden"? 

De Vereniging van Vlaamse 
Ziekenfondsen (VVZ) heeft nog 
eens berekend dat er flagrante 
regionale verschillen bestaan in de 
uitkeringen voor absenteïsme en 
invaliditeit die betaald dienen te 

T/W levert bewijs: 

Nothomb is onbekwaam 
Drie muziekervaringen 

op evenveel dagen. Van 
totaal verschillende aard 
en toch telkens begeeste
rend. 

DONDERDAG was er Vero
nica's muziekdag, via de 
buis op Nederland 1 „Je 

bent jong en je wil wat" Uitdagend 
dansend Olijfje die Travolta over
treft, vooraf gegaan door een 
schitterend optreden van Bruce 
Spnngsteen in Rotterdam Met 
een groots slot een verrukkelijke 
fan door „de meester" op het 
podium getild 

Daags nadien een snikhete ont
moeting met Willem Vermandere 
Een interview dat soms op een 
diskussie lijkt, begeleid door klas
sieke koorzang op de achter
grond De Westhoekenaar 
spreekt verontwaardigd, over
tuigd en vaak ook fabelachtig-
aarzelend Over de liefde voor zijn 
volk, zijn evolutie en onzekerheid 
Volgende week vindt U de neer
slag van dit zomers gesprek in uw 
blad 

En dan zaterdag, de klap op de 
vuurpijl 60 000 rockliefhebbers op 
een licht glooiende festivalweide 
in Torhout Onstuitbaar ga je mee
springen of heupwiegen en zingen 
dat „je'r met genoeg kunt van 
krijgen" Een prachtige, urenlang 
durende en vredevolle happening 

Want Torhout/Werchter maak
te ook dit duidelijk Nothomb moet 
ophoepelen, want hij is onbe
kwaam 130000 muziekfans van 
allerlei pluimage, leeftijd, nationali
teit en overtuiging keken, luister
den en dansten gedurende twee 
dagen en stukken van de nacht 
broederlijk naast elkaar Twee
maal 700 medewerkers stonden in 
voor een vlotte en kordate organi
satie Geen agressie, geen ge-
drum, geen animals De innchters 

verdienen een dikke pluim voor 
het verloop van de 9de uitgave 
van dit dubbelfestival, dat uitge
groeid IS tot het grootste van het 
Avondland 

Het opgestampte stof wnemel-
de zich in de kameralenzen, tus
sen je tanden en gaf je slikorgaan 
een scheurend gevoel Aan de 
tentjes met Nederlands bier in 
plastiekbekers was het rijtje schui

ven Een situatie die nog nadruk
kelijker te ervaren viel ter hoogte 
van de 200 toiletten (tegen de 
avond nog bezwaarlijk die naam 
waardig) Het was warm, op het 
hete af Dit had zichtbaar gevolgen 
voor de hoeveelheid tekstiel bij 
veel festivalgangers Alhoewel 
weer met voor iedereen De leren 
jackets en aanverwante broeken 
of rokken bleven behouden, de 
zon trotserend De meesten ech

ter lieten de langverwachte warm-
tebol welig op hun vlezige lichaam 
tippelen, met pijnlijk-rode resulta
ten tegen valavond 

Eén van de aangename kanten 
van zo'n happening is nu juist dat 
niemand zich stoort aan de ver
schillende klederdrachten of ge
dragingen Swingende freules wip
pen naast neerliggende baardfilo-
sofen die zich verdiepen in zwaar
wichtige lektuur, terwijl anderen 
de examenstress van zich af 
schreeuwen of ongehinderd door-
vrijen Dit laatste gebeuren is on
getwijfeld een boeiende aangele
genheid, want sommigen blijven er 
uren door benomen. Heel onschul
dig, of tot op het randje af Je ziet 
er de nozem en de non, de Chiro-
knaap en de dolle mina, de lichtgrij-
zende vader met zijn vrouwtje uit 
de volksdansgroep De weiden 
van Torhout-Werchter zullen on
getwijfeld voor enkele maanden 
steriel zijn door de vele vertrapte 
bierbekertjes en dito frietzakjes 
Deze onvruchtbaarheid zal ver
moedelijk met gelden voor een 
reeks aanwezigen Daartussen 
beweegt zich het altijd ijverige 
Vlaamse Kruis, druk in de weer 
om verhitte toeschouwers af te 
koelen 

De muziek zelf, zult U misschien 
vragen"? Er waren uiteraard de 
heerlijke deuntjes, variërend tus
sen keihard en intiem Joe Cocker 
weet te ontroeren en U2 (spreek 
uit joe toe) kan een massa los
trekken Me dunkt is dit in wezen 
onbelangrijk Zo'n geslaagde hap
pening bewijst vooral dat jongeren 
met agressief zijn En dat muziek 
inderdaad de zeden verzacht, 
blijkbaar meer dan sportontmoe-
tingen 

Het wordt tijd dat Nothomb een 
jeansbroek aantrekt, zijn haar be
legt met een goedkope crème en 
vooral leert hoe je een entoesiaste 
bende rustig laat genieten Mis
schien heeft hij daar straks wel 
zeeën van tijd voor (pvdd) 

worden door de ziekteverzeke-
nng (RIZIV) 

De afwezigheids-graad ligt in
derdaad stukken hoger in Wallo
nië dan in Vlaanderen en wat de 
invaliditeit betreft is dit in verhou
ding zelfs meer dan het dubbele' 
Waaruit makkelijkheidshalve zou 
kunnen gekonkludeerd worden 
dat de Walen een ziek en gehandi-
kapt volk zijn De waarheid is 
natuurlijk anders in Wallonië 
wordt uit de RlZIV-pot veel meer 
geld gehaald dan bij ons 

De V V Z eist daarom dat de 
onafhankelijkheid van de medi
sche advizeurs beter gewaar
borgd zou worden De Vlaamse 
ziekenfondsen konkluderen dat al
leen een federalizering van de 
hele ziekteverzekenng deze onbil
lijke geldtransferten tussen Vlaan
deren en Wallonië kan doen op
houden Elke gemeenschap moet 
ook in deze aangelegenheid in
staan voor de eigen inkomsten en 
uitgaven De Brusselaars moeten 
de keuze knjgen tussen de Vlaam
se of de Waalse ziekteverzeke
nng, met alle daaraan verbonden 
konsekwenties 

Met gespleten 
tong 

De CVP spreekt met gespleten 
tong Zeker op Vlaams vlak Dit 
werd nog eens op schrijnende 
wijze aangetoond tijdens de voor
bije weken 

In „Zeg"-nummer van 28 juni, d i 
het ledenblad van de CVP, lezen 
we dat de CVP de eisen van de 
IJzerbedevaart kracht wil bijzetten 
en dat de leden worden opgeroe
pen om naar Diksmuide te gaan 
Twee dagen later waren inder
daad nkele CVP-ers en een hand
vol mandatarissen van die partij op 
deze manifestatie aanwezig Bij 
monde van voorzitter Paul Daels 
werd het konfederalisme als ultie
me kans voor dit land vooropge
steld 

In een interview enkele dagen 
later zei premier Martens, toch 
nog steeds het CVP-boegbeeld, 
dat er van konfederalisme onder 
zijn leiding niks in huis komt Ook 
de mogelijkheid van een wissel
meerderheid bij de verklaring tot 
grondwetsherziening, zoals door 
Daels gesuggereerd, werd door 
Martens afgewezen 

Wil de CVP nu eens duidelijk 
zeggen wat ze echt beoogt"? Of
wel werkt ZIJ effektief mee aan de 
Vlaamse staatsvorming, ofwel 
blijft de CVP zweren bij het unita
risme a la Martens Maar men kan 
met eindeloos twee heren dienen, 
zelfs met wanneer men zichzelf 
kristelijk noemt 
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Jaak Vandemeulebroucke: \ 

EG-steun wordt Vlaamse 
navorsers ontroofd 

Jaak Vandemeulebroucke: 

EG-steun wordt Vla 
navorsers ontroofd 

Schromelijke benadeling van de Vlaamse gemeenschap, ook op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek, is een oud zeer Met de gewiekste Wallingant 
Philippe Maystadt als minister voor Wetenschapsbeleid is de geldstroom voor on-
derzoeksprojekten de voorbije jaren nog overvloediger geworden ten voordele 
van Waalse centra. Maar nu blijkt bovendien dat ook financiële steun van de 
Europese Gemeenschap aan universitair wetenschappelijk onderzoek in ons land, 
op ergerlijke wijze de Vlaamse wetenschappelijke onderzoekers in de kou zet 

Door toedoen van, jawel, minister Maystadt Precies dezelfde minister van het 
kabinet Martens V die ook inzake overheidsbestellingen Waalse gegadigden, ook 
al hebben ze minder goede troeven, voortrekt 

Vlaamse navorsers worden door Belgische regering ook van behoorlijke EG-steun beroofd 

EUROPEES parlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke 
heeft, na tal van schriftelij

ke vragen aan de Europese Kom
missie, een dossier samengesteld 
over de benadeling van Vlaande
ren inzake de EG-steun voor het 
wetenschappelijk onderzoek aan 
onze universiteiten 

30-70 
De cijfers zijn onthutsend Van 

79 tot vorig jaar gaat het om een 
totale EG-steun van nagenoeg 647 
miljoen frank Globaal bekeken 
hebben de Vlaamse universiteiten 
hiervan minder dan 30 procent 
toebedeeld gekregen 

De 'Université Libre de Bruxel-
les' en de 'Université Catholique 
de Louvain' presteerden het sa
men bijna de helft van de totale 
EG-kredieten voor wetenschappe
lijk onderzoek op te strijken 

Méér dan 146 miljoen voor de 
UCL Haast 145 miljoen voor de 
Brusselse ULB 

Een kleine vergelijking de KU-
Leuven kreeg in die periode 64 
miljoen en de Brusselse VUB 30 
miljoen. 

Het komt er op neer dat Vlaam
se universitaire navorsers slechts 
30 procent van de EG-kredieten 
toebedeeld kregen tegenover 
meer dan 70 procent voor het 
onderzoek van wetenschappelijke 
projekten in WaPonie 

Terloops kan hier ook nog ver
meld worden dat in de rangorde 
van de EG-steun de Koninklijke 
Militaire School, na de UCL en 
ULB, de derde plaats inneemt Met 
meer dan 85 miljoen EG-steun 
Véél meer dus dan om het even 
welke Vlaamse universiteit 

Of, nog een andere vergelijking 
alle Vlaamse universiteiten samen 
kregen amper iets meer aan EG-
steun, sinds 1979, dan wat alleen 
aan de UCL in Louvain-la-Neuve 
werd uitbetaald' 

Diskriminatie 
Het hoeft geen betoog dat, wan

neer we de toegekende kredieten 
van de Europese Gemeenschap 
vergelijken met de studentenbe-
volking in Vlaamse of Waalse uni
versiteiten, een enorme diskrimi
natie vastgesteld wordt 

(Wat de 'studentenbevolking' 
betreft is er een verhouding van 
56 procent Vlamingen en 44 pro
cent ingeschrevenen aan f ranstali-
ge universiteiten Waarbij vanzelf
sprekend studenten uit het buiten
land in groter getale ingeschreven 

zijn aan franstalige universitaire 
instellingen) 

Nu IS het wel zo dat de EG-
steun voor wetenschappelijk on
derzoek aan de universiteiten met 
verleend wordt op basis van het 
aantal studenten 

De EG-steun wordt verleend 
voor, door een bijzondere selek-
tiekommissie weerhouden, ongi-
nele navorsingsprojekten 

HET VEV en het Vlaams 
Overlegcentrum pleiten 
met aandrang voor een 

nieuwe herziening van de Grond-
wet'die voldoende ruim moet zijn' 

Konkreet worden er vier eisen 
gesteld aan het adres van Mar
tens V 
Samengevat komt het neer op 

Het zou dus kunnen, je weet 
nooit, dat tal van projekten inge
diend door franstalige universitei
ten in ons land, bijzonder ongineler 
en meer waardevol zijn dan die 
van de Vlaamse universiteiten 

Het zou kunnen Er zijn tal van 
voorbeelden die het tegendeel be
wijzen Bijvoorbeeld een projekt 
met windturbines Er werd een 

deze volkswijsheid, wie A zegt 
moet ook B zeggen 

„Veel moeilijkheden met de huidi
ge staatshervorming vloeien voort 
uit enerzijds de gebrekkige be
voegdheidsafbakening, en ander
zijds de mogelijkheid om geregio
naliseerde bevoegdheden mini
maal te interpreteren" 

Vlaams en een Waals projekt bij 
de kommissie ingediend. 

De Vlaamse windturbine zou 
opgesteld worden op een terrein 
waar de windsnelheid doorgaans 
relatief hoog is (5 meter per se-
konde en een vermogen van na
genoeg 35 Watt per vierkante 
meter) De Waalse turbine zou 
opgesteld worden in een streek 
waar de gemiddelde windsnelheid 
één van de laagste is in ons land, 
hetzij 3 meter per sekonde, met 
een bijhorend vermogen van 1 0 
Watt p>er vierkante meter 

Zoveel IS duidelijk de rendabili
teit van het Waalse windturbine-
projekt IS zeer bedenkelijk, van 
ekonomische 'haalbaarheid' is in 
dit geval geen sprake 

GERV-klachten 
Maar, hoeft het nog met zoveel 

woorden gezegd, het Waalse tur-
bineprojekt kreeg EG-steun en de 

Zulks moet gedaan zijn,stellen 
VEV en Vlaams Overlegcentrum 
De oplossing ligt voor de hand 
Wat 'geregionaliseerd' wordt dient 
ook ten volle aan de bevoegdheid 
en de verantwoordelijkheid van de 
gewesten toegekend te worden 

Tweedens dient komaf gemaakt 
te worden met die tergende en 
verlammende overlapping van be
voegdheden Bijvoorbeeld inzake 
het onderwijs 

Zo wordt kordaat gesteld „De 
regionalisering van het onderwijs, 
inbegrepen het universitair onder
wijs, dient ook de regionalisenng 
van het fundamenteel weten
schappelijk onderzoek te omvat
ten" 

Zopas wees EG-parlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke er nog 
op voor hoeveel honderden mil
joenen EG-steun Vlaanderen be
roofd wordt door het feit dat het 

Vlaamse vorsers kregen geen 
cent 

En zo zijn er tal van voorbeel
den inzake disknminatie van 
Vlaamse navorsers via de EG-
subsidies 

Alle projekten bijvoorbeeld van 
de Gentse RUG inzake zonne-
energie werden afgewezen Ook 
een onderzoek op het gebied van 
genetica kreeg geen EG-steun 

Leden van de EG-kommissie 
hebben aan parlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke duidelijk te 
verstaan gegeven dat de fout voor 
de disknminerende verdeling van 
de EG-steun berust bij de Belgi
sche minister voor Wetenschaps-
beleid,Maystadt 

De grote oorzaak van de 
Vlaamse achterstelling bij dit soort 
EG-subsidies is de kwalijke onwil 
van het ministerie voor Weten
schapsbeleid om behoorlijke 
Vlaamse universitaire projekten 
gedegen aan te prijzen 

Er IS onmiskenbaar kwalijke on
wil mee gemoeid Zulks blijkt bij
voorbeeld uit het feit dat informa
tie over mogelijke EG-subsidies 
aan Vlaamse universitaire centra 
veel later wordt bezorgd dan aan 
de franstalige 

Officieel heet het dat 'elke na
tuurlijke of rechtspersoon, elke 
instelling of vereniging, gevestigd 
op het grondgebied van de Euro
pese Gemeenschap onderzoeks
voorstellen kan indienen bij de 
Europese Kommissie' 

In de praktijk is het evenwel zo 
dat het Belgisch kabinet voor We
tenschapsbeleid aanduit welke 
projekten voor EG-steun in aan
merking komen 

Zoals in menig ander dossier 
presteert Maystadt het hier ook 
ongeremd de Vlamingen schabou-
welijk te diskrimineren 

EG-parlementsmlid Jaak Van
demeulebroucke pleitte er dan op 
een perskonferentie ook voor om 
het wetenschapsbeleid integraal 
te federaliseren 

Zodat de Vlaamse regenng 
rechtstreeks projekten kan voor
dragen aan de EG-kommissie en 
het unitair kabinet slechts des
noods moet fungeren als 'door
geefluik' 

Precies op hetzelfde moment 
uitte ook de Gewestelijke Ekono
mische Raad voor Vlaanderen de 
dringende wens dat het 'instru
mentarium van het wetenschap>-
pelijk onderzoek' in handen van de 
gewesten zou gegeven worden 

(hds) 

wetenschapsbeleid in handen is 
van een Belgisch (Waals) minister 

Tal van andere voorbeelden 
kunnen aangehaald worden, zoals 
de disknminerende werking van 
de diensten voor exportbevorde-
nng 

VEV en Vlaams Overlegcen
trum pleitten voor een konse-
kwente financiële en politieke ver
antwoordelijkheid van de gewest
en gemeenschapsregeringen 

Het systeem van dotaties werd 
dan ook kategoriek verworpen 
Wie centen uitgeeft moet ook zelf 
in zijn eigen huishouden zorgen 
voor aangepaste inkomsten 

Konsekwente politieke verant
woordelijkheid betekent tenslotte 
dat de regionale parlementen 
rechtstreeks moeten verkozen 
worden en het systeem van het 
'dubbel mandaat' afgeschaft 
wordt (hds) 

Dringend Vlaamse staatsvorming 
Woensdagmiddag hebben in Brussel in een ge

meenschappelijke perskonferentie het Vlaams Ekono-
misch Verbond en het Presidium van het Overlegcen
trum van Vlaamse Verenigingen de Vlaamse ministers 
(vooral rdie van de centrale regering) ondubbelzinnig 
gewezen op hun grote plicht om de volgende parle
mentaire assemblees, na de komende nationale ver
kiezingen, als konstituante met uitgebreide staatsher-
vormende bevoegdheden aan het werk te helpen. 
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Kamerlid Frans Baert: 

„Het zou Nothomb 
gesierd hebben... # # 

Paleis der Natie — Terwijl op deze zonnige dinsdag de rest van het Belgenland 
er in een rustige vakantiestemming bijloopt, heerst hier een zenuwachtige sfeer 
van jewelste Zoals in de beste dagen gonst het van geruchten Scenario's worden 
uitgetekend De Kamer ontbonden De verkiezingen vervroegd 

Pas in de late namiddag krijgen we Frans Baert te pakken Na een zoveelste 
konferentie van de voorzitters Als aanvoerder van de VU-kamerfraktie maakt hij 
daar deel van uit En waar we hem eigenlijk opzochten in zijn hoedanigheid van 
ondervoorzitter van de Heizelkommissie konden we toch met nalaten te vragen 
waarom de kaderleden hun vakantie blijven uitstellen 

WANT er wacht de verko-
zenen nog heel wat 
dossiers Stuk voor 

stuk met een .addertje" in het 
gras Er is de integratie van de Lim
burgse Ekonomische Hogeschool 
met daaraan verbonden de Waal
se alarmbel Er is de omroeprekla-
me Er is de fiskale herstelwet En 
er IS nog het Heizeldrama 

Toch besloot de Kamer van
daag dinsdag 9 juli, met te verga
deren Plots bleken er geen versla
gen van de bevoegde kommissies 
beschikbaar te zijn Niets blijkt nog 
te kloppen Wat is er eigenlijk aan 
de hand"? 

Alles gekoppeld 
Volgens Frans Baert heeft de 

zenuwachtigheid van vandaag tal 
van kleinere oorzaken die allemaal 
onder dezelfde noemer terug te 
brengen zijn de verkiezingen van 
8 december naderen en elke partij 
wenst zich de beste startblokken 
aan te passen ,lk kan mij met van 
de indruk ontdoen dat PSC en 
PRL mekaar hartstikke beu zijn 
terwijl ook hun Vlaamse zuster
partijen mekaar elektoraal vliegen 
proberen af te vangen Voeg daar
bij de verscherpte Vlaams-Waalse 
tegenstelling en de grote lijnen 
van het wantrouwen zijn uitgete
kend 

Dit wantrouwen brengt mee dat 
op de duur alle dossiers aan me
kaar gekoppeld worden De PSC 
vecht voor het lijf van Nothomb 
maar de liberalen willen prioritair 
hun fiskale herstelwet Er is het on
derwijs waar na Limburg en Ber
gen nu ook het Waarborgfonds 
betrokken dreigt De Waalse 

alarmbel doet dan weer de Vla
mingen steigeren die het al moei
lijk hebben met het waterdossier 
de Happart-kwestie en noem maar 
op' 

De kohesie binnen de meerder
heid IS duidelijk zoek De VU-
fraktievoorzitter kan met nalaten 
cynisch te verwijzen naar de lof 
die premier Martens een paar da

gen geleden toezwaaide naar zijn 
.Belgische nationaal ingestelde 
ministers Dat sloeg blijkbaar enkel 
op de Vlamingen van zijn regenng 

De vice-premiers Golen Nothomb 
ronselden zelf de handtekeningen 
voor de alarmbel Een en ander 
voorspelt weinig goeds voor de 
verklaring van grondwetsherzie
ning tijdens het najaar 

Eens het tema van het Heizel
drama aangesneden valt Baert 
met meer af te remmen Voor de 
ogen ontrolt zich opnieuw het hele 
gebeuren omkaderd door wat er 
die avond omging bij voetbalbond 
politie en rijkswacht, kabinet en 
minister 

Zelfs de 
batterijen... 

De besluiten van de kommissie 
omvatten een 15-tal bladzijden 
Voorafgaand wil de Gentenaar 
evenwel kwijt dat de evidente en 
elementaire verantwoordelijkheid 
van de Britse supporters geens
zins verminderd wordt door de 
fouten van anderen ,Een dief blijft 
een dief, ook al was de wagen of 
het huis met afgesloten' 

Een eerste reeks van fouten 
moet vastgesteld worden bij de 
Belgische Voetbalbond en de 
UEFA Inzonderheid wijst Baert op 
de ongeschiktheid van het stadion 
voor dergelijke massa en op het 
gebrek aan kontrole bij de ver
koop van tiketten Voor de toe
stand van de Heizel is uiteraard de 
stad medeverantwoordelijk De 
projektielen lagen er eigenlijk voor 
het grijpen' 

Voor het ovenge komen burge
meester en politie vnj goed uit het 
onderzoek Althans voor zover 
het de avond zelf betreft De kom
missie verwijt wel een te laks 
optreden tijdens de dagen en uren 
die de match voorafgingen De 
zwaarste fouten komen op reke-

Het zou Nothomb gesierd hebben, mocht hij zelf zijn ontslag aangeboden hebben Nu moet in alle sereniteit 
zijn ontslag geëist worden omwille van zijn verantwoordelijkheid voor de rijkswacht en omwille van persoonlij
ke fouten Het opblazen van deze individuele ministeriele verantwoordelijkheid tot een regeringszaak zou 
getuigen van weimg demokratisch fatsoen 

F Baert ,De samenhang van de 
regering is duidelijk zoek' 

ning van de rijkswacht te vage or
ders slechte koordinatie te weinig 
manschappen zeer gebrekkige 
radio-verbindingen enz „ tot en 
met de batterijen bleken niet te 
werken 

...En Nothomb 
Alleen reeds op deze basis, 

voor het falen van de rijkswacht is 
de minister van Binnenlandse Za
ken op z'n zachtst uitgedrukt mo
reel verantwoordelijk ,Het zou 
hem dan ook' aldus Frans Baert. 
,gesierd hebben mocht hij zijn 
ontslag om die reden aangeboden 
hebben" 

Maar er is meer Er kunnen de 
minister ook persoonlijke fouten 
aangewreven worden Zelf ver
spreidde hij in februari 1984 een 
nota over het geweld in de voet
balstadions, met een ellenlange 
lijst van maatregelen ter bestrij
ding van dit geweld Maar met het 
oog op de belangnjke voetbal
match in de Heizel hebben noch 
de minister noch zijn departement 
ook maar eenmaal gevraagd of 
met de zelf opgelegde maatrege
len rekening was gehouden 

Bovendien was de permanentie 
op zijn kabinet slechts een .was
sen neus Zelf kwam hij pas opda
gen omstreeks 21 u 30 en dat dan 
nog op uitdrukkelijk verzoek van 
de Italiaanse regering die een Bel
gisch minister wenste te spreken 
Het plichtsbewustzijn en de ernst 
zijn hier wel ver te zoeken 

Voor Frans Baert duldt het dan 
ook geen twijfel dat in alle sere
niteit het ontslag van Nothomb 
moet geëist worden Dat er nu 
reeds gedreigd wordt met een 
regeringskrisis en dies meer, 
vindt hij minnetjes Dit is geen re
geringszaak, wel betreft het de 
individuele verantwoordelijkheid 
van een minister Mocht het toch 
hoger opgetild worden, dan moet 
besloten worden dat het met 
onze demokratie slecht gesteld 
IS 
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KIMER 
A/oe „nationaal" 
Gol en CS. zijn! 

Op dit ogenblik is het „Belgisch" 
kompromis nog in de maak, maar 
het is niet lastig gissen dat de 
Vlamingen een prijs zullen betalen 
voor de integratie van de Ekono-
mische Hogeschool Limburg in het 
Universitair Centrum. 

De communautaire kortsluiting 
rond dit dossier kwam volgens 
Luk Vanhorenbeek niet onver
wacht In de kommissie voor On
derwijs hing reeds enige tijd elek
triciteit in de lucht. De PSC lag bij 
zowat alles dwars. Niet zelden 
gesteund door de franstalige on
derwijsminister Bertouille. 

Wanneer dan de Limburgse In
tegratie ter sprake kwam, hing 
daar onlosmaakbaar de integratie 
van de Facuité Polytechnique van 
Bergen aan verbonden. Was het 
eerste een Vlaamse parlementair 
initiatief, het Waals tegeninitiatief 
ging uit van de regering zelf, door 
Bertouille ingediend en verdedigd. 

De Vlaamse minister Coens 
vond eigenlijk niets voor de inte
gratie van de Limburgse Hoge
school. Hij haalde zijn slag even
wel niet thuis in de senaat Wel be
kwam hij een gevoelige daling van 
de kostprijs tot zo'n 20 miljoen. 
Dat in tegenstelling met de Inte
gratie van Bergen, waar alle extra-
legale en andere voordelen be
houden bleven. Of hoe in dit land 
latten gelijk worden gelegd... 

Voor de PSC volstond dit niet 
De 400 Vlaamse miljoen van het 
Waarborgfonds zat haar erg 
dwars. Dus zette zij een georkes
treerde obstruktie op, daarin bijge-
sprongen door alle Waalse partij
en. Tal van amendementen wer
den ingediend. Het ene al gekker 
dan het andere. Alle franstalige 
ekonomische hogescholen wer
den geïntegreerd. De Limburgse 
werd ongedaan gemaakt.. 

De afloop van de story Is be
kend: de verenigde Waalse krach
ten trokken aan de alarmbel van 
het grondwetsartikel 38 bis. De 
Waalse ministers trokken mee. 
Gol en konsoorten ronselden zelfs 
de handtekeningen. 

... Martens stond mooi in zijn 
hemdje met zijn zgn. „nationale" 
ministers. Blijkbaar komt deze om
schrijving enkel nog brave Vlamin
gen als Eyskens, Tindemans enz. 
toe. Andere konklusie van Vanho
renbeek: „Wie kan er nog langer 
blind blijven voor de noodzakelijke 
federalizering van het onderwijs?" 

L Vanhorenbeek: „Onderwijsbe
leid niet langer mogelijk zonder 

federalizering". 

SENAAT 
ir Eerste lijn" 
in mooie doos 

Zelfs CVP'er Deleeck noemde 
het wetsontwerp „houdende so
ciale bepalingen" een slecht stuk 
wetgeving, heterogeen en onover
zichtelijk. Bovendien wordt niet 
zelden enkel de verpakking aan
geboden, een mooie doos. Maar 
naar de inhoud van de doos heeft 
men het raden. 

Zo biedt het ontwerp o.m. de 
mogelijkheid om thuisgezond
heidszorg door het RIZIV te laten 
financieren en schept het ruimte 
voor experimenten van alternatie
ve financieringswijzen en ver
strekkingen in de eerstelijnsge-
zondheidszorg. 

Voorwaar een pracht van een 

PARLEMENTAIRE 

SftOKKEIS 
R l A A S T de sociale herstelbepalin-
' " gen behandelde de senaat ook 
een aantal belangrijke wetgevende ini
tiatieven. Zo betreffende het wegne
men en transplanteren van organen. 
Een Initiatief dat zeker op z'n tijd komt 
maar Guido Van In toch niet helemaal 
bevredigde. Het bevat tal van slordig
heden en is ook te beperkt De geneti
sche aspekten, de opslag en bepaalde 
vormen van eigendomsrecht worden 
niet geregeld. Een aanvulling zal dra 
nodig blijken. 

P VEN belangrijk zijn de wijzigingen 
^ die aan de bepalingen over de af
stamming aangebracht worden. Aldus 
wordt volgens Van In eindelijk inge
speeld op de nieuwe maatschappelijke 
realiteit Leemten blijven nog wel be
staan op het vlak van de ontwikkelin
gen inzake kunstmatige donorinsemi
natie, draagmoeders en reageerbuis
baby's. 

OOK aan de provinciewetgeving 
werd gesleuteld In zoverre dat 

het ontwerp van de kamer in een 
belangrijke mate gewijzigd werd en nu 
naar de Raad van State voor advies is. 
Naar Rob Vandezande is het al te zeer 

een uiting van de tendens naar provin
ciale decentralizatie in een unitaire 
struktuur. 

l i l l ELDEN we nog de interpellaties 
' " ' • van Oswald Van Ooteghem 
over het vakbondsmonopolie bij de 
NMBS en van Rob Vandezande over 
de taalkaders bij het bestuur der lucht
vaart Twee tussenkomsten waarop 
we zeker terugkomen. 

I N de kamer ging de aandacht voor-
' namelijk naar het onderwijsdossier 
en de interpellatie van Hugo Schlltz 
over de nationale ekonomische sekto
ren. Hierover berichtten we vorige 
week uitgebreid. 

T W E E VU-initiatieven werden in 
' overweging genomen. Het eer

ste is een voorstel van resolutie van 
Johan De Mol. Het strekt ertoe aan 
het arrondissement Dendermonde het 
statuut van ontwikkelingszone toe te 
kennen. 

U E T tweede is een wetsvoorstel, 
• • waarmede Daan Vervaet wil ko
men tot een sociaal statuut voor de 
echtgeno(o)t(e)-helper(ster) van een 
zelfstandige. 

doos, vindt Walter Peeters. Maar 
wat dan nog? Vooral omdat de mi
nister hiermede Invreet op de be
voegdheden van de gemeen
schappen. Dit doet het ergste vre
zen: opvattingen en krachtlijnen 
inzake eerstelijnsgezondheids-
zorg verschillen grondig tussen 
zuid en noord. 

Zo is er duidelijk een verschil
lend konsumptiepatroon. Dat blijkt 
uit de cijfers (citeren we enkel dat 
wanneer de ziekteverzekering ge
middeld 100 fr per Belg uitgeeft 
voor technische prestaties en spe
cialiteiten, dit slechts 80 fr per 
Vlaming betekent, 134 fr. per Waal 
en 133 fr per Brusselaar^ en uit de 
mentaliteit In tegenstelling tot 
Vlaanderen opteert Wallonië veel 
meer voor een sterk specialistisch 
gestruktureerde gezondheids
zorg. De Vlaamse universiteiten 
stimuleren erg de huisartsgenees
kunde en eerstelijnszorg. 

Bovendien is de federalizering 
van de artsensindikaten een feit 
Binnen de Orde van Geneesheren 
is er zelfs een kommunautaire 
breuk. 

De doos van de eerstelijnsge-
zondheidszorg zou dus binnen de 
gemeenschappen moeten opge
vuld worden. Dit vergt echter de 
noodzakelijke middelen en instru
menten, „f^aar zullen de staatsher
vorming van '80 en de centralize-
rende aanpak van de centrale re
gering niet andermaal leiden tot 
versnippering en blokkering van 
het beleid?" 

Europa, 
ook 
een hoop 

Wie zich nog het kind herinnert dat hij was vóór de 
Tweede Wereldoorlog, de jongeling van tijdens de 
broederstrijd en de jongeman die mee opstapte met 
de kreet „Europa één", kan een meditatie over de 
veranderingen in en om Europa slechts in mineur star
ten. 

Het vooroorlogs Europa: zwaartepunt van de we
reld. De oorlog, een niets ontziende uitmoording en 
het ontwaken van twee niet-Europese kolossen. De 
naoorlog met de voorlopig-definitieve opsplitsing van 
het échte Europa en het verplaatsen van de zwaarte
punten naar Moskou en Washington. 

W. Peeters: „De eerste lijn moet 
door de gemeenschappen getrok

ken worden". 

DE spontane maar juiste 
doelbepaling van „Europa 
één" is niet onbeant

woord gebleven. Broksgewijs 
kwamen instellingen tot stand, 
maar de aandrift om hindernissen 
te nemen verflauwde. Europese 
topkonferenties worden steeds 
vaker „non events" en de betrok
kenheid van de burger bij de Euro
pese eenwording is miniem ge
worden. Hij geraakt niet meer wijs 
uit de voortwoekering van struktu-
ren en reglementen. Wel stelt hij 
vast dat Europa in belangrijke za
ken niet uit één stem spreekt en 
niet de rol speelt die uit z'n formi
dabel potentieel kan voortvloelea 

Naarmate de EEG In omvang 
toeneemt vermindert de samen
hang. En toch blijft Europa niet 
alleen een noodzaak. Het blijft ook 
een hoop. 

De recente ontwikkelingen wij
zen op een moeilijk te definiëren 
maar niettemin reële nieuwe men
taliteit die aan het groeien is. Zon
der veel omhaal wordt gaande
weg een nieuwe kaart van Europa 
getekend, waarbij uiteenlopende 
processen zich tegelijkertijd aan
dienen. Uitgangspunt is, dat bij de 
Europese opbouw gezocht moet 
worden naar een samenlevings
vorm die zo dicht mogelijk bij de 
bevolking staat en doorzichtig is. 
Die samenlevingsvorm mag niet 
beletten dat beslissingen op su
pranationaal niveau genomen wor
den. Alleen moet elke beslissing 
op het gepaste echelon vallen. In 
dat opzicht moet meer en meer re
kening gehouden gehouden wor
den met de heropleving van het 
regionaal feit De regionalizenng 
van Spanje en de steeds onafhan
kelijker opstelling van de Duitse 
Lander zijn er voorbeelden van. 

Hugo Schiltz 

Ook elders in de wereld steken 
nationale motieven de kop op. 

In de praktijk houdt dit in dat 
twee krachtlijnen zich ontwikke
len. Enerzijds staan centrale staten 
een deel van hun bevoegdheden 
af aan supranationale instellingen, 
terwii ze anderzijds bevoegdhe
den afstaan aan regionale bestuur
lijke entiteiten. Het Eurof)ees pa
rool moet dan ook zijn: „Meer 
Integratie en meer decentraliza
tie". 

De Vlaamse gemeenschap 
heeft hierbij een pilootrol te vervul
len. Juridische hinderpalen zijn er 
niet De Vlamingen moeten er ech
ter zelf mentaal toe bereid zijn. 

Hugo Schlltz, 
Gemeenschapsminister 
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Louis Verbeeck; 

,,ll< hou desondanks 
van dit leuke, 
vooral gekke, land," 

Maar, her worden zijn kursief-
jes niet geschreven Het is op dat 
kleine tafeltje, m de gezellige leef-
kamer, waar haast elke dag Ver
beeck 'de dingen des eigene om
gevende wereld' beschouwt 

Met meer dan een handvol mij-
merpijpen bij de hand Hoe zou hij 
het ook anders jarenlang kursief 
kunnen volhouden "^ 

Louis Verbeeck: „Inspiratie op
doen'? Telkens na vrije dagen of 
vakantie ben ik blij als een kind om 
opnieuw uiting te kunnen geven 
aan de gedachtenflitsen die al die 
tijd door mijn hoofd zijn gegaan 

Schrijven, uiting geven aan mijn 
mijmeringen, is voor mij een bron 

HASSELT— Die dag was het volgens Jan Bomans en andere Vlaamse weer
kundigen zomer Nochtans konden we ten huize van 'lichtvoeter' Louis Verbeeck 
geen straaltje zon ontwaren. Ook al doet Verbeeck nagenoeg elke dag bij zijn trek 
naar de grote stad, Hasselt, een hoofse groet aan Onze-Lieve-Vrouw van Banneux 
die in de nabuurparochie met blijvende bezieling geëerd wordt 

We kwamen geen moment te vroeg voor dit 'zomers gesprek'; even later zou 
Louis Verbeeck dit leuke landje ontvluchten voor een Zuiderse zomerse trip. 

Hij liet ons, thuisblijvers, zijn kursieve mijmeringen na over het wel en wee van de 
voorbije weken. Over veel Belgische kabaretsituaties en andere realistisch-ernsti-
ge lachedingen. ^ 

bezorgen Daar begin ik met aan 
Ik leef van nieuwe dingen die mij 
op korte tijd te beurt vallen Of die 
ik gretig aangrijp als ze mij bijwij
len in mijn beschouwend schrijver-
sleven, op mijn hazepad, kruisen 

De eerste boekjes die ik hielp 
volschrijven zagen het levenslicht 
dank zij samenwerking met Jos 
Ghysen Mettertijd werd ik wat 
overspoeld door aanvragen om 
her en der op de kursieve toer te 

Tpmeftb 
gaan Na 'De Bond' kwamen radio, 
voordrachten her en der Nog 
andersoortige pennevruchten" 

Niet op de pupiters 

Hét beste kursiefje dat Louis 
Verbeeck allicht ooit zal schrijven 
IS dat over zijn schrijftafel Hij 
heeft een prachtig-ouderwetslon-
kende 'pupiter', met veel pappe-
rassen derop en derom 
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Louis Verbeeck vermomd als mijnwerker op het Berings humorfestival 
Da's lang geleden' 

HOE lang is deze welbeken
de Limburger reeds bij
zonder bedrijvig als kur-

siefloper? Onvermoeid tot op van
daag, zulks IS alvast overduidelijk 

3.000 Kursiefjes 

Louis Verbeeck: „God man, ik 
heb er zelf geen idee van Zéér 
lang ben ik kursiefschnjver Bij een 
interview in het BRT-radio pro
gramma 'Het Vermoeden' werd 
mij gemeld dat ik zo'n 3000 kur
siefjes sinds het begin van de 
zestiger jaren zou bijeengeschre
ven hebben Dat zal dan wel zo 
zijn, neem ik aan 

Godfned Bomans, Simon Car-
miggelt, Annie MG Schmidt, ze 
waren voor ons, jonge Vlamingen 
'nieuw', een totvoorheen ongeken
de Nederlandstalige 'kolderver-
sende' bedrijvigheid We leerden 
ze kennen op het kollege Ze 
bleven, ik schroom er mij niet voor 

zulks te bekennen, jarenlang mijn 
lichtvoetige bespiegelende voor
gangers van onder en boven de 
Moerdijk En zo werd ook ik be
koord om 'kolderversjes' te schrij
ven Joernalistiek ben ik debutant 
geworden bij het weekblad 'De 
Bond', het blad van de Bond van 
de Kroostnjke Gezinnen, zoals de 
BGJG destijds nog heette 

Maar 'Leuven' was voorheen 
ook op dit gebied voor mij een 
prettige leerschool Ik schreef kor
te literaire bespiegelingen voor 
'Ons Leven' en 'Universitas' 

Het was veel meer dan een 
vingeroefening voor een student-
Germaanse Ik heb er leren schrij
ven Ik heb er vooral een bepaald 
literair genre leren kiezen 

Kursief schnjven is mijn groot 
genoegen tot op vandaag geble
ven" 

— Wanneer een prachtroman 
van Louis Verbeeck? 

Louis Verbeeck: „Dat is mets 
voor mij Een roman zou mij zeker 
een vol jaar lang nachtmerries 

Vijgen na 11 juli 

Slaap en doe je oogjes toe, 
want je vader is zo moe 
van het federale werk 
en het kalken voor de kerk. 

Slaap, o dietse hartedief, 
vader heeft een nieuwe grief, 
morgenvroeg om kwart voor negen 
moet hij weer Vlaams gaan bewegen. 

Tel tot dertienhonderd twee, 
murmel drie keer ,storm op zee!' 
droom een prettig rooms verhaal, 
maar niet al te klerikaal. 

Slaap, ik moet ook rusten gaan, 
morgen kraait weer vroeg de haan. 
'k Moet mijn grondwet nog herzien 
en het is al kwart voor tien. 

(Uit: Een droom met heel veel groen. Heideland. 1966) 

van zalig leven, 't ja, ik zal zelfs toe
geven dat het een vorm van pro
fessioneel amusement is 

Mocht ik met kunnen publice
ren, ik zou het met kunnen nalaten 
notities in dagboekvorm bij te hou
den 

Ik hou van die kleine dingen in 
het leven die uiteindelijk zeer be
langrijk zijn voor de mensen.de 
gezinnen,onze gemeenschap 

Maar, op èen uur of met veel 
langer moet voor mij de reflektie 
van de schrijver op papier kunnen 
staan Daar gaat dan wel veel 
hersenpijniging aan vooraf 

De mensen, die met gewoon 
zijn te schrijven of veel te schnj
ven, onderkennen de mentale in
spanningen vooraleer een 'stukje' 
geboren wordt 

Maar, ik houd van dit literair 
vingerwerk Ik werk (nog met) op 
een zogeheten 'personal compu
ter' Ik schrijf hier, op dit tafeltje, 
over mijn nieuwe hond, over een 
eerste barbecue ergens in onze 
Vlaamse familie" 

Navelpluisje 

— Is er dan echt nooit gebrek 
aan inspiratie? Veel kursief-
schrijvers hebben vroeg of laat 
af te rekenen met dit literair 
euvel-Met schrijfmoeheid. 

Louis Verbeeck: „Alle dagen 
gebeuren er zoveel boetende din
gen in mijn leven Niet allemaal om 
in het publiek te gooien natuurlijk 
Maar er zijn zoveel 'kleine dingen' 
die ons leven boeiend en uiterma
te belangnjk maken 

Veel mensen herkennen hun 
eigen handel en wandel, hun reilen 
en zeilen, in de dingen die ik 
lichtvoetig beschrijf 

Een pluisje in mijn navel dat mij 
dermate blijft irriteren dat ik me
zelf er met meer kan van weerhou
den er 'een stukje' aan te wijde-
n Op zo'n kursiefjes kan je dan 
plots onverwacht veel reaktie krij
gen 
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Verdorie ja, hoeveel van ons 

mensen zitten allicht met dat lastig 
jeukgevoel van navelpluisjes 

Toch machteloos 

— Schrijversinspiratie waarbij 
ons wel en wee gerelativeerd 
wordt is één zaak. Een andere 
verwachting ten aanzien van (al 
dan niet kursieve) schrijvers 
blijft het engagement. 

Louis Verbeeck: „ Wie mij 
graag leest.blijve mij volgen Ik zeg 
hier zonder blos op de wangen dat 
mijn kinderen mijn stukjes echt 
met als boeiende lektuur verorbe-

— Het is hier geen leuk land
je? 

Louis Verbeeck: „ Voor mij 

Maar ik zie natuurlijk ook de 
dingen die naast mij gebeuren, in 
mijn eigen gezin Een zoon van mij, 
jong dokter, vraagt zich af wat zit 

Citaat 
„Het beste kursiefje van Louis Verbeeck ' Dat moet nog geschre
ven worden.over zijn pupiter en vooral over zijn kursief living-
tafeitje dat realistische filosofische mijmeringen voor de komende 

gerenaties heeft verwerkt" 

wel.ik denk met dat ik elders een 
plezienger leven zou kunnen vin
den Ik ben als Vlaming geboren 
en men moet mij maar als dusda
nig 'verslijten' 

ik hier te doen? Hij studeert nu bij
komend tropische geneeskunde 

Meteen weet ik dat hij plannen 
heeft om uit te wijken Hier schie
ten de dokters met een kanon op 
een mug, zo mocht ik al eens 
horen We zijn zover gekomen dat 
er een ware jacht op patiënten is 
losgebroken Sommige dokters 
die het echt met meer nodig heb
ben blijven zich daarentegen naar 
een hartinfarkt toewerken" 

Trein der traagheid 

— Heeft U het ook lastig met 
onze kommunautaire miserie? 

Louis Verbeeck. „ Ik vrees dat 
mijn antwoord op deze vraag met 
lichtvoetig kan zijn, zoals nochtans 
de WIJ-zomergesprekken be
trachten 

Alles wat betreft de ontvoog
ding van ons volk verloopt veel te 
traag En alhoewel die boten en 
tremen zich met bekwame traag
heid verplaatsen, blijven wij ze 
voortdurend missen 

Er IS veel te doen over de 
verwezenlijking van een 6 0 - 4 0 
verhouding wanneer de kommu
nautaire fakturen gepresenteerd 
worden Ik heb nu stilaan de indruk 
dat uiteindelijk nog slechts de 
schuldenlasten zullen overgehou? 
den worden als nationaal belasten
de sektor 

Die kommunautaire miserie er
gert mij inderdaad mateloos De 
Vlaming (vooral de verkozene des 
volks) blijkt er nog immer geen 
problemen in te zien dat er zoveel 
vreemde spraakmakers over zijn 
erf blijven stappen 

Destijds waren er nog drie 
kraaiende hanen in ons toenmalig 
zelfs streng unitair gestruktureerd 
parlement Zo'n kerels vind ik van
daag nauwelijks, ik bedoel dan 
Vlamingen die over de partijgren-
zen heen ons volksbelang met 

ren Sommige kursiefjes worden 
trouwens zelfs als echt vervelend 
terzijde geschoven 

Maar zulks heeft dan echt wei
nig of mets te maken met het 
soms dwangmatig opgelegde en
gagement Wat betekent zulks 
trouwens"? Ik zou er veel van mijn 
stukjes moeten op nalezen " 

— Louis Verbeeck wordt, als 
vader van 'afstuderende kinde
ren', allicht zelf ook sterk gekon-
fronteerd met de aanslepende 
ekonomische en vooral bijlioren-
de sociale krisis? 

Louis Verbeeck: „ 't Is zeker 
met prettig als je kinderen recht 
van de schoolpoort, na enig opont
houd, naar het stempellokaal ver
wezen worden 

Maar die krisis van de jongste 
jaren •? Ik heb het nooit anders ge
weten Gezinnen met vijf kinderen 
of meer hebben het nooit gemak
kelijk gehad 

Een kenmerk van de huidige 
knsis IS ook dat er voor een grote 
hoop mensen van krisis geen 
sprake is Er worden nog immer 
enorm veel winsten gemaakt Men 
spreekt natuurlijk veralgemenend 
over verminderde 'kompetitiviteit' 
Maar inmiddels zijn er toch zove-
len die gretig en stilletjesweg de 
taart blijven afromen 

Daar sta je machteloos tegen
over Het IS allemaal met eerlijk 
verdeeld De politieke wil daartoe 
ontbreekt,heeft altijd ontbroken 

Ik kan slechts kleinschalig, kur
sief dus, onrecht aan de kaak 
stellen En intussen zend ik af en 
toe kleren naar een kameraad op 
een missie in Burundi 

Viervoeters 

Het IS wel nog wat meer dan je 
geweten sussen Als je denkt aan 
Ethiopië bijvoorbeeld 

Godfried Bomans wees er 
reeds zo lang geleden op met 
onze mentaliteit leven we op de 
maan Maar in realiteit kruipen we 
nog als viervoeters op onze pla
neet " 

Volgende week 

"Jhmeft^-^j^p'tek a 

aandrang willen verdedigen.in ge
zamenlijk overleg en met 'vereen
de' inspanningen 

Aan de andere kant van de 
taalbarrière in ons land wordt er 
wel meer solidair opgetreden Als 
gevolg daarvan lees je bijvoor
beeld de jongste tijd om de twee 
dagen in onze kranten een school
voorbeeld van hoe de Walen de 
kunst van het werken, op onze 
kosten, met bijkredieten preste
ren" 

— De Limburgers zijn niet al
tijd zo'n braaf volkje als wel 
algemeen wordt voorgehouden.. 
Neem nu Voerense burgemees
ter Happart bijvoorbeeld. 

Louis Verbeeck: „ Mij toch met 
beledigen zeker"? Happart een 
Limburger"? Mocht het met zo tra
gisch zijn, ik zou de Happart-story 
beschouwen als politiek kabaret 
Die man blijft enn lukken de Lim
burgse Deputatie ongestraft uit te 
dagen Ervoor te zorgen ook dat 
het gerecht met twee maten meet 

De 'zaak-Happart' wordt nog 
immer tragi-komedisch opgepept 
tot en met Het jammere is dat we 
er met alleen een kommunautaire 
pnjs voor betalen Winnen we zo 
mogelijk in Voeren, dan verhezen 
we meteen 'op het terrein' in Brus
sel of de randgemeenten Ver
schrikkelijk IS vooral dat we als 
bijkomende kompensatie ook nog 
telkens miljarden offeren op het 
altaar van het grote Belgische 
'vergelijk'" 

Show-bizz-drama 

met Willem Vermandere 

— Het toenemend geweld in 
onze samenleving zal U allicht 
ook niet plezieren.? Het Heizel-
drama bijvoorbeeld.De eindeloze 
reeks van bomaanslagen, en bij
horende al dan niet valse boma
larmen-

Louis Verbeeck: „ Die nage
noeg rechtstreekse uitzending 
van het moordend voetbalgeweld 
op de Heizel heeft enorm veel 
mensen getroffen 

Dat de Liverpoolse 'Hooligans' 
met de vinger worden gewezen, 
gezocht worden, is onmiskenbaar 
terecht 

Ook ik heb na het drama met 
wrang gevoelen desondanks naar 
de voetbalmatch gekeken En dat 
IS het juist wat me stoort aan de 
evolutie in onze gemeenschap 
We zien op het nieuws ook gere
geld stervende kinderen, in bij
voorbeeld Ethiopië, maar enkele 
minuten later kijken we met z'n 
allen naar de volgende aflevering 
van Show-Bizz-time 

Daar heb ikzelf veel moeite 
mee Ook dat auto's in onze ste
den 's avonds vermeld worden 
Dat apparatuur van artiesten en 
fotografen uit hun auto's gestolen 
wordt Dat fietsen, ook aan de 
ketting, met meer veilig zijn 

Onze media-kultuur zit hier voor 
veel tussen er wordt meer 'mee
geleefd' met de Dallas-helden, dan 
met de verhongerende medebur
gers op onze aardkloot 

En ik, kursiefjesschrijver Ver
beeck, troost mezelf met een zo
veelste anekdotisch verhaal Meer 
kan ik met Maar vluchten wil ik 
ook met" 

(Hugo De Schuyteneer) 

11 JUL11985 



•sw™ mfm 

10 m 
Reagan over terreur 

De zondebokken 
zijn gekend 

President Reagan had na de moord op één van de passagiers van de door twee 
Libanese sjiïetische extremisten gekaapte TWA-Boeing gezegd: „Dit zal niet verge
ten worden". Verschillende leden van zijn regering hebben eerder al met 
vergeldingsmaatregelen tegen anti-Amerikaanse terroristische akties gedreigd. 
Maar in de met enig omhaal aangekondigde rede van maandag jL van Reagan over 
terreur was er geen spoor van konkrete maatregelen tegen terrorisme, die 
trouwens moeilijk te vinden zijn. 

Deze week 
in Knack Magazine 
De hand van Philippe Maystadt 

Minister Maystadt is een sleutelfiguur in de reeks grote 
industriële kontrakten waarover de regering binnenkort moet 

beslissen: de telefooncentrales voor de RTT, de 
legerhelicopters, de F-16-elektronika, de deelname aan 

Eureka en Star Wars. Daarbij moet hij zich ook buigen 
over de spreiding van orders en kompensaties over de drie 

gewesten. Knack polste naar zijn inzichten. , 

R EAGAN beperkte zich er
toe zijn klassieke zonde
bokken aan te wijzen en 

zei dat vijf landen de aanstokers 
zijn van het internationaal terroris
me: Libië, Iran, Cuba, Nicaragua en 
Noord-Korea. 

Vogelvrij 
Die lijst wekte enige verwonde

ring. Van de Libische kolonel Kad-
hafi is bekend dat hij er niet voor 
terugschrikt tegenstanders van 
zijn regime in het buitenland te 
laten vermoorden, en het khomei-
nistische regime toonde dat het 
het niet nauw neemt met de inter
nationale gedragsregels door de 
Amerikaanse ambassade in Tehe
ran 444 dagen te laten bezetten. 
Dat Noord-Korea achter de zware 
bomaanslag in de Birmaanse 
hoofdstad Rangoon zat waardoor 
verschillende bezoekende Zuid-
koreaanse ministers en prominen
ten werden gedood lijkt ook vast 
te staan. Maar van Cuba en zeker 
Nicaragua zijn nog geen gewijzen 
geleverd dat zij internationale ter
reurdaden als de TWA-kaping 
steunen of aanmoedigen. , 

Dat die twee landen bijvoor
beeld het verzet in El Salvador 
steunen staat vast Maar als alle 
landen die openlijk of verdekt ver
zetsbewegingen, politieke of ge
wapende groepen in andere lan
den steunen ais aanstokers van 
de internationale terreur moeten 
worden gebrandmerkt moet Rea-
gans lijstje heel wat langer wor
den. Noch de KGB noch de CIA, 
noch andere geheime diensten 
zijn vies van de middelen die ze 
gebruiken, en het geweld bvb. dat 
de Nicaraguaanse „contra's", die 
door de CIA gesteund worden, 
tegen de burgerbevolking gebrui
ken IS ook moeilijk anders dan 
terreur te noemen. 

Het zet weinig zoden aan de 
dijk om, zoals Reagan, alle vormen 
van geweld over één kam te 
scheren en zonder meer vijf „vo
gelvrije landen" daarvoor verant
woordelijk te stellen. 

Het geweld in Centraal-Amerika 
bijvoorbeeld vloeit voor een groot 
deel voort uit onhoudbare sociale 
en ekonomische ongelijkheden 
die in stand werden en/of worden 
gehouden door regimes die de 
volle steun van de VS kregen. De 
gewelddadige akties van nationale 
minderheden komen dan weer 
voort uit verzet tegen een centra
listisch bewind dat weigert hun 
eigenheid te erkennen. Autoritaire 
regimes zoals de Oosteuropese 
kunnen dat soort akties gemakke
lijker onderdrukken — hoewel 

ook daar, zij het vaker verzwegen, 
aanslagen plaatsvinden — maar 
loutere bestrijding van geweld en 
terreur neemt het echte probleem 
niet weg. Geweldbestrijding door 
loutere repressie is geen oplos
sing op lange termijn en hoort 
zeker geen „oplossing" te zijn 
waarmee demokratische landen 
vrede nemen. 

IJzeren hand 
Ook over de kaping van de 

TWA-Boeing hield een gewezen 
ClA-topman in een interview met 
de BBC de Amerikaanse regering 
enkele ongezouten waarheden 
voor. „Als Israël met Amerikaanse 
steun Libanon binnenvalt en daar 
het zuiden bezet, als het in zijn po

litiek van de „ijzeren hand" tiental
len sjiiten doodt tal van huizen 
opblaast meer dan duizend sjiie
ten gevangen naar Israël over
brengt (wat ook indruist tegen de 
internationale gedragsregels), en 
als het daarvoor door de VS niet 
bekritizeerd wordt maar integen
deel nog een miljard dollar nieuwe 
militaire hulp krijgt hoeft men niet 
verbaast te zijn dat de Libanese 
sjfiëten ons land als de grote vij
and beschouwen en Amerikaanse 
doelwitten aanvallen" zo zei hij in 
grote lijnen. Hij voegde er onmid
dellijk aan toe dat „uiteraard de 
TWA-kaping en andere dergelijke 
akties verwerpelijk zijn, en dat 
regimes die dergelijke akties zou
den aanmoedigen een onaan
vaardbaar spel spelen". 

Kongo voorbi| 

Koning Boudewijn werd biezonder 
hartelijk ontvangen in Zaïre, het 
land dat precies een kwarteeuw ge
leden ophield een Belgische kolonie 
te zijn. Knack reisde mee in het ko
ninklijke gevolg en brengt een oog
getuigeverslag. 

Het onbekende China 

China begint meer en meer kapita
listische manieren van doen over te 
nemen. Reklame maken voor eigen 
produkten is zo'n „modernizering". 
Een Belgische reklame- en marke-
tingspecialist vertelde Knack over 
zijn ervaringen met een wel heel bie-
zondere markt. 

Wimbledon 

Het befaamde tennistornooi van 
Wimbledon is weer achter de rug. 
Met de snelle uitschakeling van te
noren als Mats Wilander, Ivan 

Lendl of John McEnroe kon de fi
nale er alleen maar spannender op 
worden. Knack kijkt terug op de 
Wimbledonse gebeurtenissen. 

Knack Weekend 

Wandelen en fietsen 

Even achter de kust ligt een mooi 
stuk „bachten de kupe". Knacks zo
merse wandel- en fietstochten ver
trekken vanuit Beauvoorde en gaan 
naar Veurne en omgeving. Zoals el
ke week deze zomer zijn, voor wie 
zijn ogen open houdt, mooie prij
zen te winnen in een wedstrijd. 

Grace Jones exciwaief 

Patrick Duynslaegher had in Lon
den een interview met Grace Jones, 
de vrouw die in de nieuwe James 
Bond-film ,,A View to a Kill" Ro
ger Moore in de schaduw zet. 

Maar de grote boodschap van 
die man met ruime ervaring in de 
wereld van de geheime diensten 
was dat symptoombestrijding al
leen niet genoeg Is, en dat men de 

wortels moet aanpakken waaruit 
het geweld voorspruit Uit Rea-
gans rede viel niet te merken dat 
hij bereid is die les ter harte te ne
men. H. Oosterhuys 

Vragen rond 
Mugabes Zimbabwe 

Premier Mugabe van Zimbabwe en zijn ZANU-par-
tij hebben een overgrote meerderheid gehaald in de 
parlementsverkiezingen van zondag jl, de eerste 
sinds Zimbabwe in 1980 onafhankelijk werd en de 
ZANU toen ook al afgetekend de verkiezingen won. 

MUGABE heeft aangekon
digd dat hij er nu werk 
wil van maken om van 

Zimbabwe een één-partijstaat te 
maken en het socialisme in te 
voeren. Ook de 20 van de 100 par
lementszetels die voor de blanken 
(100.000 mensen op een kleine 
acht miljoen zwarten) zijn voorbe
houden in de onder Britse supervi
sie tot stand gekomen grondwet 
zijn hem een doorn in het oog Te
meer daar de gewezen leider van 
het blanke minderheidsregime, lan 
Smith, er daarvan vijftien in de 
wacht sleepte. 

Relatieve 
welvaart 

Het valt nu af te wachten of Mu
gabe van die plannen ook werk zal 
maken. In de afgelopen vijf jaar is 
zijn politiek veel pragmatischer ge
weest dan zijn retoriek. Ondanks 

zijn socialistische idealen is er in 
Zimbabwe niet op grote schaal 

lan Smith: nog goed voor 15 van 
de 20 blanke zetels! 

genationalizeerd. De grote bedrij
ven trokken niet weg en maken 
winst in Zimbabwe. De regenng 
volgde eerder een sociaai-demo-
kratische politiek waarbij door op
trekking van de minimumlonen en 
steun aan de kleine boeren een 
groter deel van de bevolking van 
de relatieve welvaart profiteert. 

De landbouwpolitiek, die is toe
vertrouwd aan de blanke technok-
raat Dennis Norman, is suksesrijk 
gebleken. Norman zette zijn beleid 
op twee sporen: handhaving van 
de grotere produktie van de meer 
dan 40.000 groot schalige blanke 
landbouwers, die van oudsher de 
beste gronden hadden ingepalmd, 
en steun aan de kleine zwarte 
boeren. In beide opzetten boekte 
hij sukses, en dat Zimbabwe nu 
één van de weinige zwart-Afri-
kaanse landen wiens voedselpro-
duktie hoger ligt dan tien jaar 
geleden, ondanks de zware droog
te waarmee ook dat land te kam-
|)en had, is o.m. te danken aan de 
betere p.-estaties van de kleine 
boeren. 

Schaduwzijden 
Er zitten ook heel wat schaduw

zijden aan Mugabes beleid. Eén 
van de grote klachten is de traag
heid waarmee de beloofde her

vestiging van landloze gezinnen 
op landbouwgronden verloopt. 

In de onrustige westelijke pro
vincie Matabeleland heeft het le
ger zich de afgelopen jaren schul
dig gemaakt aan wreedheden te
gen de burgerbevolking. Het leger 
werd daar ingezet om een eind te 
maken aan de gewelddaden van 
aanhangers van Joshua Nkomo, 
Mugabes gewezen medestrijder 
en huidige politieke vijand. De 
meerderheid van de bevolking in 
die provincie wordt gevormd door 
de Ndebele-stam waartoe Nkomo 
behoort en het was in die provin
cie dat diens ZAPU-partij al haar 
vijtien zetels haalde — Mugabes 
ZANU won er 62. 

Meer dan honderdduizend blan
ken hebben het land verlaten wat 
een verlies aan ervaren en ekono-
misch aktieve krachten beteken
de. Er zijn ook enkele geweldda
den tegen blanken geweest en het 
sukses van lan Smith vertolkt de 
bezorgdheid van vele gebleven 
blanken over hun toekomst in Zim
babwe. Maar gezien het beladen 
verleden — de onafhankelijk
heidsstrijd van de zwarten heeft 
hen meer dan 200.000 doden ge
kost en het regime van lan Smith 
toonde weinig respekt voor het 
leven en de waardigheid van de 
zwarten — is de overgang naar 
onafhankelijkheid in Zimbabwe op 
dat gebied niet al te slecht verlo
pen. 

Het valt nu af te wachten of Mu
gabe zijn pragmatisch beleid, dat 
Zimbabwe tot één van de hoop
vollere zwart-Afrikaanse landen 
maakte, zal voortzetten. Hij zal het 
moeten doen als hij buitenlandse 
investeerders, die tot nog toe, vol
gens sommige waarnemers ten 
onrqchte, afkerig bleken van in
vesteringen in Zimbabwe, wil aan
trekken. H.O. 
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11 juli 1302 was 
niet zomaar een 
krijgskundig hoog
standje, het was 
vooral een politie
ke gebeurtenis. 

Het Vlaamse 
hart heeft steeds te 

^ ^ * ^ J wild gebonsd om 
^ ^ B ^ ^ B ^33'' rustig over na 
^ ^ ^ ^ ^ ^ P te denken maar op 
^ ^ • ^ ^ die St.-Benediktus-

^ ^ ^ ^ ^ dag van het jaar 
m ^ ^ 1302 keek heel Eu-
^ ^ ^ ^ V ropa naar die roeri-

^ ^ ^ ^ ge driehoek bij de 
Noordzee. 

De Gentenaars, die afwezig waren 
gebleven, reageerden hartstochtelijk 
op de overwinning. Het bestuur liet 
felicitaties naar de leiders in Kortrijk 
brengen en nodigden hen uit op een 
triomftocht in de stad. 

De Oksitaanse steden Tolosa en 
Bordeu joegen de koningsgezinden 
uit hun poorten en langs de Rijn in 
Duitsland werd verteld dat de Vla
mingen nu ook Frankrijk zouden ver
nietigen en onderwerpen-

Zeven dagen na de slag bereikte 
een Vlaamse bode Rome en overhan
digde paus Bonifacius VIII de bood
schap. Het was reeds middernacht 
maar de paus kwam ervoor uit bed. 
Bonifacius had de Vlaamse opstand 
heimelijk gesteund want hij lag over
hoop met Filips de Schone. 

De Florentijnse geschiedschrijver 
Vollani noteerde dat de Vlaamse 
overwinning een giudicio divina was 
geweest Een godsgericht 

De dag nadien... 
Zo'n mengsel van geloof en bijge

loof was de Vlamingen op de Groe-
ningerkouter ook niet vreemd ge
weest Voor de strijd hadden zij teke
nen gezien die op een overwinning 
moesten wijzen. De Franse troepen 
werden namelijk door zwarte vogels 
(kraaien? eksters?) overvlogen. Het 
Vlaamse leger door witte, wellicht 
duiven. Maar het duidelijkste voorte
ken was wel een pad die naar de eer
ste rangen van de Fransen kroop. Een 
kroniekschrijver dichtte aldus: 
^daar stond ze en blies met den 
flanken. Op die Walen, een lang ter
mijn. Ende schoot op hen haar 
venijn".. 

Natuurlijk geloofden de meesten 
niet meer in deze tekenen toen de 
slag gestreden was en honger en 
dorst hun moede lijven teisterden. 
Op zon ogenblik hebben Vlamingen 
de neiging om realist te zijn. Vele 
jaren later zal een veteraan van Kort
rijk zich de eerste bete broods na de 
slag herinneren: ,_ uit de abdij van 
Eename kwam 't eerste brood". Onze 
jongens hadden het anders niet zo 
getroffen want 11 juli 1302 was een 
woensdag en dus geen vleesdag. De 
manschappen kregen dan ook vis 
(met zuring en mosterd) voorgescho
teld. Gelukkig was er achteraf nog de 
slok wijn-

Het pijnlijkst van al kwam de over
winning in het Hof te Parijs aan. 
Ontreddering alom. Maar ook daar 
geloofde men in een godsoordeel en 
de twijfel en de schande zouden de 
legerleiding nog tientallen jaren blij
ven achtervolgen. 11 juli werd er 
officieel uitgeroepen tot de dag der 
maledictie, 1302 tot ongeluksjaar Zo 
krijgt elk regime zijn Day After. • 
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Zaterdag 13 juli 
• BRT 1 11 30 
Ronde van Frankrijk 
• BRT 1 1525 
Ronde van Frankrijk 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1805 
S.O.S., jeugdfilm 
• BRT 1 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 2020 
De laatste partij, film 
• BRT 1 21 30 
Hoffnung-koncert, modem-klassiek 
• BRT 21250 
Live aid, rockfestival ten bate van 
Afnka tot 4 u 
• Ned 2 1945 
De moord op Sherlock Holmes, nieu
we sene 
• Ned 2 2115 
Speel's met licht klassiek 
• Ned 2 2245 
Alles in de hand, stnps 
• Ned 2 2300 
Haendel in Hyde Park, klassiek 

Zondag 14 juli 
1 1100 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 1445 
Ronde van Frankrijlt 
• BRT 1 1640 
De onderzeeër, strip 
• BRT 1 1700 
De filozoof van Haeghem, serie 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1810 
The tripods, SF-sene 
• BRT 1 1855 
Ontdekkingsreizigers en primitieven, 
dok 
• BRT 1 2005 
Sportvi/eekend 
• BRT 1 2035 
Pastorale 1943, film 
• BRT 1 2240 
Danser, laatste afl 
• Ned 1 1640 
Rotzooi, jeugdfilm 
• Ned 1 1910 
De kortste v»eg, om te lachen 
• Ned 1 1920 
l\^rs. Silly, film 
• Ned 1 2010 
Dagboek, dok. 
• Ned 1 2035 
WC. Fields, om te lachen 
• Ned 1 2055 
Nacht, moeder van de dag; film 
• Ned 2 1755 
Ontsnapt, jeugdfilm 

• Ned 2 2010 
Freud, nieuwe sene 
• Ned 2 2110 
Boedapest, dok 

• Ned 2 2200 
Marteling en ondervraging, dok sene 
• RTB 1 1200 
Faire Ie point, debat 

Sylvia Kristel in „Pastorale 1943", Nederlandse speelfilm van Wim Ver
stappen (1978) naar de roman van Simon Vestdijk Zondag 14 juli om 
20 u 35 op BRT 1 

Maandag 15 juli 
• BRT 1 1525 
Ronde van Frankrijk 

• BRT 1 1730 
Plons, de gekke kikker 

• BRT 1 1735 
Tom en Tina 

• BRT 1 1740 
Liegebeest 

• BRT 1 1800 
Tik tak 

• BRT 1 1805 
De Edison tweeling, sene 

• BRT 1 1905 
• BRT1 2010 
Reilly, meesterspion; sene 
• BRT 1 21 00 
Fresh fields, serie 
• BRT 1 21 25 
Een kind van foute ouders, dok over 
NSB-kinderen 

• Ned 1 1740 
Wie waagt, die wint; dok 

• Ned 1 1815 
Oma Fladder, sene 

• Ned 1 1920 
Televizier magazine, info 
• Ned 1 2028 
Sterrenslag-teletot, show 

• Ned 1 2200 
Avro's praatpark 

• Ned 1 2315 
Ontdek je plekje, dok 
• Ned 2 1927 
Popeye, stnp 
• Ned 2 1933 
Nils Holgersson, sene 
• Ned 2 2001 
De vijflmg, het eerste jaar; reportage 
• Ned 2 2031 
Picnic at hanging rock, film 

Dindsdag 16 juli 
• BRT 1 1500 
Ronde van Frankrijk 

• BRT 1 1730 
Plons, de gekke kikker 

• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1805 
Candy, Candy; sene 
• BRT 1 1850 
Frank Buck, sene 
• BRT 1 2025 
Bill Cosby show, serie 

• BRT 1 2050 
Revolutie in de Stille Oceaan, dok 

• BRT 1 21 50 
Lieve postbus, TV-film 
• BRT 2 2020 
Tenuto, koncert 
• Ned 1 1645 
Holiday eiland, sene 

• Ned 1 1810 
Alias Smith en Jones, sene 
• Ned 1 1900 
Ravioli, sene 
• Ned 1 1925 
Cijfers en letters, kwis 
• Ned 1 2028 
Dagboek van een herdershond, sene 
• Ned 1 21 35 
Brandpunt, info 
• Ned 1 2200 
De Nieuwe Pacific, serie 
• Ned 2 1912 
Anders in de Andes, kinderdok 
• Ned 2 1937 
Zomer in Egmond, show 
• Ned 2 21 00 
Nationale parken, in de VSA 

Woensdag 17 juli 
• BRT 1 1040 
Ronde van Frankrijk, 
• BRT 1 1425 
Ronde van Frankrijk 

• BRT 1 1615 
Ronde van Frankrijk, 

• BRT 1 1745 
Tik tak 
• BRT 1 1815 
Midas, sene 
• BRT 1 1915 
Gevaarlijke dieren, dok 
• BRT 1 2015 
Met Mike in zee, show 
• BRT 1 21 30 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 21 55 
De tuinen van Monet, dok 
• BRT 1 2220 
Los Angeles, dok 
• Ned 1 1635 
De wonderen van de Rode Zee, dok 
• Ned 1 1705 
Sons and daughters, sene 
• Ned 1 1740 
De eeuwig roepende natuur, dok 
• Ned 1 1950 
Enk, of het klein insektenboek, sene 
• Ned 1 2033 
De verdwijning van Azaria Chamber
lain, film 

• Ned 1 2245 
Hotel, serie 
• Ned 1 1912 
De rode boogie, film 
• Ned 1 2030 
Boulez-nu, portret van een dingent 

Donderdag 18 juli 
• BRT 1 1525 
Ronde van Frankrijk, 
• BRT 1 1730 
De Freggels, sene 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1810 
De kinderen van Chocky, serie 
• BRT 1 1915 
De gevangene van Zenda, sene 
• BRT 1 2020 
Dempsey and Makepeace, sene 
• BRT 1 21 05 
Panorama, info 
• BRT 1 21 55 
Dallas, sene 
• BRT 2 2020 
Tenuto, koncert 
• Ned 1 1900 
Countdown, pop en rock 
• Ned 1 2028 
Call to glory, sene 
• Ned 1 2115 
Veronica sport 
• Ned 1 21 45 
Reggie, nieuwe sene 
• Ned 1 2210 
Special Sylvester Stallone 
• Ned 1 2235 
Mike Hammer, sene 
• Ned 2 1912 
Al die jaren, kortfilm 
• Ned 2 2000 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned 2 2032 
Marco en Philip, kwis 
• Ned 2 21 07 
Mid-lotto live, show 

Vrijdag 19 juli 
• BRT 1 1600 
Ronde van Frankrijk 
• BRT 1 1730 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 1740 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 1800 
Tik tak 
• BRT 1 1805 
Star trek, SF-sene 
• BRT1 2015 
Salomon en de koningin van Sheba 
film 
• BRT 1 2210 
Elia Kazan, outsider; dok 
• Ned 1 1740 
De Carsons, sene 
• Ned 1 1830 
Ben-je-zestig-kwis 
• Ned 1 1925 
Hotel de witte raaf, sene 
• Ned 1 2028 
Bartje, sene 
• Ned 1 2115 
Hier en nu, info 
• Ned 1 21 55 
Hill street blues, serie 
• Ned 1 2240 
Cheers, sene 
• Ned 2 1912 
Op volle toeren, show 
• Ned 2 2000 
Annika, film 
• Ned 2 21 45 
Hemd van je lijf, praatshow 
• Ned 2 2330 
Young Tom Edison, film 
• RTB 1 21 00 
De proefkonijnen, Vlaamse film 

\ 

Een film 
per dag 

Zaterdag 
13 juli 

From here to eternity 

Mammoetversie van de klassieke 
film uit 1953 over het leven in Hawai'i 
tijdens de aanval op Pearl Harbour 
(Wordt in dne delen uitgezonden) Met 
o a Natalie Wood en William Devane 
(ARD om 20 u. 15 en om 22 u. 10, zon
dag om 20 u 15). 

Zondag 
14 juli 

The dentist 

Amenkaanse komische film met de 
legendarische WC Fields als een 
tandarts die achternagezeten wordt 
door bazige echtgenotes, schoonmoe
ders en brutale kinderen 
(Ned. 1 om 20 u. 35). 

Maandag 
15 juli 

Picnic at Hanging Rock 

Australische thnller uit 1975 Angst
wekkende en zwaarmoedige film die 
speelt in 1900, over dne schoolmeisjes 
en hun lerares die op mysteneuze 
wijze verdwijnen tijdens een uitstapje 
(Ned. 2 om 20 u. 31). 

Dinsdag 
16 juli 

Harum Scarum 

Muzikale komedie uit 1965 met o a 
Elvis Presley Johnny Tyroma, een ge
vierde zanger en akteur, wordt tijdens 
een toernee in het Midden Oosten 
ontvoerd en komt terecht in een ha
rem (RTL om 20 u.). 

Woensdag 
17 juli 

De verdwijning van 
Azaria Chamberlain 

Australische TV-film, gebaseerd op 
waar gebeurde feiten In een zomer
kamp wordt het dochtertje van domi
nee Michael en zijn vrouw Lily Cham
berlain vermist Volgens de ouders 
werd het meegesleurd door een wilde 
prainehond Een tweede onderzoek 
leidt naar de aanhouding van de 
ouders (Ned. 1 om 20 u. 33). 

Donderdag 
18 juli 

The wild geese 
Bntse avonturenfilm uit 1977 met 

o a Richard Burton en Roger Moore 
Spannende aktiefilm over een groep 
huurlingen die een ontvoerde Afri
kaanse politicus bevrijdt 
(RTBF 1 om 20 u. 10). 

Vrijdag 
19 juli 

Salomon en de koningin van Saba 

Amenkaanse spektakelfilm uit 1959 
met Yul Brynner en Gina Lollobngida 
ronddartelend in bijbelse dagen 
(BRT 1 om 20 u. 15). 
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Op 17 augustus 1585 — dus 400 jaar geleden — 
moest Marnix van St-Aldegonde, toen burgemeester 
van het sedert 1577 protestants bestuurde Antwer
pen, te Beveren-Waas de overgave van de maanden
lang belegerde en uitgehonderde stad tekenen, waar
mee veldheer Alexander Farnese, prins van Parma, 
zijn slag thuishaalde ten voordele van de Spaans-kato-
lieke vorst Filips IL Meteen was de „Scheiding der 
Nederlanden" een historisch feit 

Wie het woordje „wijn" onder ogen krijgt, denkt 
vrijwel meteen aan Frankrijk en Duitsland, al zijn er na
tuurlijk nog andere Europese en Noordafrikaanse 
wijnlanden met een grote en voortreffelijke produktie. 
Ook de Kaapse, Israëlische, Californische en zelfs 
Australische wijnen genieten een verdiend groeiende 
belangstelling. Maar Aziatische wijnen? Nee, die lig
gen met zo populair in de markt 
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Met de zomervakantie en de „ grote trek" is het wel
licht nuttig eraan te herinneren welke goederen 
mogen ingevoerd worden zonder daarvoor invoer
rechten te betalen. Eén grote voorwaarde: die goede
ren moeten in een ander EG-land zijn gekocht 

Wie het woordje „wijn" onder ogen krijgt, denkt 
vrijwel meteen aan Frankrijk en Duitsland, al zijn er na
tuurlijk nog andere Europese en Noordafrikaanse 
wijnlanden met een grote en voortreffelijke produktie. 
Ook de Kaapse, Israëlische, Californische en zelfs 
Australische wijnen genieten een verdiend groeiende 
belangstelling. Maar Aziatische wijnen? Nee, die lig
gen met zo populair in de markt 

NOCHTANS waren voor het 
tijdperk van auto's, came
ra's en micro-technologie 

de grote Nippon-fortuinen geves
tigd op twee peilers visvangst én 
sake En die Japanse wijn (toen 
nog een bier-variante) werd al 
verbouwd eeuwen voor er van 
een Europese wijnbouw sprake 
was Toch IS de sake altijd wel een 
buitenbeentje gebleven 

De nasmaak werd als het ware 
omgetoverd door de wijn in porse-

Wel moet de wijn vnj vlug ge
dronken worden om de alkohol-
verdamping te voorkomen Waar
schijnlijk ligt dit aan de basis van 
de legendarische dronkemansver-
halen in de Japanse literatuur (Ja
panners hebben over het alge
meen ook een genngere weer
stand tegen alkohol dan hun Chi
nese overburen of westerlingen) 
Sake IS met meteen de ideale 
gezel bij de meeste van onze 
kulinaire specialiteiten, maar be
slist wel een verrassend smaak-
verleggend aksent bij rauwe of 
gerookte vis 

lACURUTU 

Scoon int Heyselbosch de wilde beesten 
malkander beeten in den strot 
bleef insteede coomen uyl Nothomb 
sitten droomen op syn stock. 

E gaan dus niet meteen 
feestvieren, maar de 
Stad Antwerpen vond 

de toentertijdse gebeurtenis alles
zins belangrijk genoeg om ze te 
herdenken 

Aan, zeg maar stadsauteur, Jan 
Chnstiaens werd de opdracht ge
geven de dramatische feiten te 
verwerken tot een boeiend en 
tegelijk geschiedkundig verant
woord en toch eenvoudig te vol
gen toneelstuk, met de allerduide-
Itjkste titel „1585" 

De hoofdbrok van de herden
king wordt gevormd door een 
uitvoerig pakket tentoonstellingen 
In het Stadhuis van 17 augustus 
tot 29 september „Het Beleg en de 
Overgave van Antwerpen", in de 
tot museum gerestaureerde St-
Augustinuskerk (Kammenstraat) 
van 24 augustus tot 29 september 
„Leefgewoonten der Antwerpse 
Poorters in de 16de eeuw", in het 
Stedelijk Prentenkabinet (Vrijdag-
markt) nog tot 25 augustus „Pro
testantse Drukken en Prenten uit 
de Hervormingstijd te Antwer
pen", in het Hessenhuis (Falcon-
rui) tot 13 oktober „Sluiting en 

EENS boven de vijftien jaar 
mogen toeristen voor een 
waarde van 12 800 BF goe

deren met een met kommercieel 
karakter, belastingvrij invoeren 
Voor mensen onder de vijftien 
passen sommige lidstaten een 
verminderd tanef toe Voor België 
bedraagt het belastingvnje bedrag 
2700 BF Daarnaast mogen EG-
burgers ook nog rookwaren en 
alkoholische dranken belastingvnj 
invoeren die zij in een andere 
lidstaat hebben gekocht Voor 
rookwaren geldt een maximum 
van 300 sigaretten of 150 siganllos 
van meer dan drie gram het stuk 
of 75 sigaren of 400 gram pijpta-

Ontsluiting van de Schelde", in het 
Jordaenshuis (Reyndersstraat) 
van 17 augustus tot 29 september 
„Interieurarchitektuur te Antwer
pen uit de penode 1540-1640" In 
de wandelfoyer van de Stads
schouwburg gaat tijdens de voor
stellingen tot 31 december een 
expositie „Kindertekeningen rond 
de Scheiding van de Nederlan
den" 

In het Waaslandse Beveren, 
waar de noodlottige overgave dus 
getekend werd, herdenkt men 
mee, met van 31 augustus tot 
15 september, in het mooie Kas
teel (iortewalle de tentoonstelling 
„Tussen Reus en Geus het Land 
van Beveren en het Beleg van 
Antwerpen in 1585" 

Over het geheel van de herden
king werden door de Stad Ant
werpen enkele pubhkaties uitge
geven, die op de Stedelijke Dienst 
voor Toensme verkrijgbaar zijn 
(Gildenkamerstraat 9, achter het 
Stadhuis, 03-2322284) de bro
chure „Marnix van St-Aldegonde-
wandeling" (20 f r ) , een uitvoenge 
„Gids Scheiding der Nederlanden" 
(100 frJ en een fraaie, gratis p)Os-
ter 

bak of shag Aan alkoholische 
dranken mag een maximum van 
1,5 liter gedistilleerd met een alkol-
hoigehalte van meer dan 22° of 3 
liter zwak alkoholische dranken, 
mousserende wijn of likeurwijn 
belastingvnj worden ingevoerd 
Daarnaast mag elke reiziger nog 4 
liter gewone wijn invoeren 

Verder mag men eens boven 
de vijftien jaar nog belastingvrij 
750 gram koffie of 300 gram kof-
fieextract en 150 gram tee of 60 
gram tee-extract meenemen On
geacht de leeftijd mag verder nog 
75 gram parfum of 3/8 liter toilet-
water worden ingevoerd 

Sake IS een helderwitte, licht 
gearomatiseerde njstwijn met een 
rond de 18° schommelend alko-
holgehalte en een harmonieuze, 
tegelijk wat zoete en toch iets 
bittere smaak die soms neigt naar 
deze van madeira of sherry Op
merkelijk IS dat de sake een „rap
pe" wijn IS met een kiemtijd van 
nauwelijks een maand en een gis
ting van amper 20 dagen Al na 2 
tot 3 maanden fles is wijn „rijp" om 
gedronken te worden Hem echt 
lang koesteren heeft weinig zin, 
want zijn kwaliteit wordt er met be
ter om Sake is dus geen bewaar
wijn, twee jaar in een koele, donke
re ruimte wordt als een goed 
gemiddelde beschouwd Zoals 
ook ai onze witte wijnen schuwt 
sake het zonlicht 

Wanneer men sake koud of op 
kamertemperatuur dnnkt is de 
smaak vrij neutraal met wel een 
duidelijke nasmaak Daarop werd 
in de 17de eeuw wat gevonden 

In „Meespelen (87)" zochten wij de 
Franse schnjver Emile Zola, geboren 
in apnl 1840 en overleden in septem
ber 1902 Deze oplossing werd door 
een vijftiental WIJ-lezers gevonden 
De befaamde onschuldige hand haal
de er Noel De Smet voorzitter van de 
VU-Gent-Brugsepoort Slinke Molen
straat 46, 9000 Gent als winnaar uit 
Deze man ontvangt binnenkort ons 
boekenpakket Proficiati 

Natuurlijk gaan wij er mee door 
Hieronder volgt weer een puzzel In
dien U het antwoord meent te ken
nen, stuur dit dan onverwijld naar ons 
toe Misschien wint U een brokje 
stichtende vakantielektuur WIJ, 
„Meespelen (89)", Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel U kunt meespelen tot 
maandag 22 juji Veel geluk 

E zoeken de naam van 
de auteur van onder
staande brief Deze 

werd geschreven omstreeks 1860 
door een van de voornaamste 
bewerkers van de Italiaanse een
making Graag vernemen wij ook 
zijn geboorte- en sterfdatum 

„Wat mij betreft, ik heb geen 
vertrouwen in dictaturen en vooral 
met in burgerlijke dictaturen Ik 
ben van mening dat men met een 
parlement veel kan doen wat on
mogelijk zou zijn in een absolute 
regering Een onvervinding van 
dertien jaar heeft mij ervan over
tuigd dat een eerlijk en krachtda
dig mimstene, dat mets te vrezen 

lemen kannetjes te serveren, ver
warmd op een temperatuur die 
rond deze van het menselijke li
chaam ligt tussen 36 en 40 gra
den Al onze traditionele wijnen en 
distillaten zouden daarbij hun boe
ket en smaak verliezen De sake 
evenwel met zijn geurig aroma 
komt daarbij neusstrelend vrij 

heeft van de bekendmakingen van 
het spreekgestoelte en dat zich 
geen schrik laat aanjagen door het 
geweld der partijen, alles te win
nen heeft bij de parlementaire 
stnjd Ik voel me maar zwak wan
neer de Kamers gesloten waren 
Anderzijds zou ik mijn afkomst 
met kunnen verraden, noch de 
principes van heel mijn leven ver
loochenen Ik ben een kind van de 
vnjheid aan haar heb ik alles te 
danken wat ik nu ben Indien men 
de Italianen ervan zou kunnen 
overtuigen dat zij een dictatuur 
nodig hebben, dan zouden zij met 
mij, maar Ganbaldi kiezen En zij 
zouden gelijk hebben 

De parlementaire weg is langer, 
maar hij is veel veiliger De verkie
zingen in Napels en Sicilie schrik
ken mij met af De meerderheid 
van de natie is komngsgezind, het 
leger is met in de greep van 
Garibaldi, de hoofdstad is ultra
conservatief Indien wij met deze 
elementen ons met uit verlegen
heid zouden helpen, zouden we 
grote domkoppen zijn " 

OAAien 
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Onder de Cesarboom 

Lo, luilekkerstad 
Lo wordt niet ten onrechte de parel van het 

Westland geheten. Over dit stadje droomt de luister 
van een historisch verleden, vooral te danken aan de 
graven van Lo en de paters augustijnen, die er 
verbleven van de 12de eeuw tot Franse revolutie. 

Een idee voor een zomerse uitstap. 

DE naam „Lo" is afgeleid van 
het Germaanse „Lauka", 
wat betekent bosje op 

hoge zandgrond en wat wijst op 
het ontstaan van Lo op een duin 
aan de grens van de polders De 
eerste vermelding van de naam Lo 
komt voor in 1089 Iets later, in 
1093, treffen we een groepje vro
me lieden aan, onder leiding van 
pnester Thomas, wat de oor
sprong betekent van de Sint-Pie-
tersabdij 

Federalisme 
met twee... 
Naast dit klooster ontstond ge

leidelijk de stad tijdens de 12de en 
13de eeuw Er werd een merk
waardige bestuurlijke toestand ge
schapen omdat de proost sinds 
1093 grafelijke rechten had over 
zijn gebied Zo viel Lo, binnen de 
wallen, onder twee jurisdicties 
Noordover onder dat van de abt, 
Zuidover onder de graaf Beide 
gebieden hadden een baljuw en 
een burgemeester, maar Zuidover 
had 5 schepenen en Noordover 4 
De burgemeesters en schepenen 
zetelden samen in éen schepen
bank voor de hele stad, waarbij de 
burgemeester van Zuidover ver

antwoordelijk was voor de inkom
sten en die van Noordover voor 
de uitgaven Een merkwaardige 
vorm van federalisme, avant la 
lettre 

••UJiiiiijiiiiii iiiii imijiii i i i i iaiiiiiaii hiiii 

pjuivermien 
Cesarboom 

Het gebied buiten de wallen 
stond onder het bestuur van de 
kasselrij Veurne-Ambacht In 1269 
bestonden reeds stadsgrachten 
en -poorten, evenals de „Groote 
Straat" tussen Oost- en West
poort, die de scheiding vormde 
tussen Noord- en Zuidover De 
eerste vermelding van schepenen 
gaat terug tot halfweg de 13de 
eeuw 

De Franse Revolutie ontnam Lo 
zijn abdij en stadsnaam, maar met 
het gevoel een stad te zijn 

Van de Sint-Pietersabdij blijven 
enkel de pastonj, de duiventoren 
en de kapelanij (thans fungerend 
als gemeentehuis) over Deze dui
ventoren werd gebouwd in 1710 
De legende verhaalt dat toen de 
pasgekozen abt Patrius Fraeys in 
de 18de eeuw naar Rome trok, zijn 
monniken hem verzochten een 
verrassing te mogen verzorgen bij 

zijn terugkomst Toen hij terug
kwam stond daar de duiventil met 
liefst 1132 hokjes Zo'n duivento
ren was in feite enkel een status
symbool Alleen grootgrondbezit
ters of heren van een heerlijkheid 
hadden het recht duiven te hou
den 

Een andere legende wil dat ter 
plekke 11 gouden apostelbeeldjes 
en 1 zilveren Judasbeeldje begra
ven werden toen de paters in 
1797 hun abdij moesten verlaten 
Deze beeldjes werden nog steeds 
met teruggevonden 

Nog een bezienswaardigheid is 
ongetwijfeld de Westpoort, die de 
enig overblijvende is van de 4 
stadspoorten en zelfs één van de 
weinige, nog bestaande verdedi
gingstorens in West-Vlaanderen 
Natuurlijk is daar ook de Cesar
boom, waarvan beweerd wordt 
dat de Romeinse veldheer Julius 
Cesar op zijn tocht naar Brittanme 
zijn paard zou vastgebonden heb
ben aan de boom en onder de 
kruin ervan zou hebben uitgerust 
Het huis daar vlak naast, „het 
Damberd", herbergde de oudste 
bekende brouwerij van de streek 
en wordt aldus reeds vermeld in 
1499 Tot slot IS er het 16de eeuws 
stadhuis in renaissance-stijl 

Hooipiete in Finteie 
De plaatselijke VVV heeft een 

hele tnts programma's en formu
les uitgewerkt om het de toerist zo 
aangenaam en makkelijk mogelijk 
te maken Zo werden een reeks 
wandelroutes uitgetekend Eén 
daarvan heet het „Fintelepad", 
naar de gelijknamige gehucht Het 
telt amper 30 inwoners 

/-/ef stadhuis van Lo, uit 1556 

Fintele heette vroeger „Windhil-
le", van Winde en Hille of Ele 
(plaats) Reeds in de 13de eeuw 
maakt men melding van een wind
as, die de Lovaart met de IJzer 
verbindt Daar er toen nog geen 
sassen bestonden moesten de 
vaartuigen door middel van een 
windas of „slek" van de ene water
weg in de andere gehesen wor
den De winde of windael bestond 
uit twee grote wielen op een dikke 

Geniet van het Zwin 
, *j<\ - ^ { 

en Win* 
^ n a u t o 1 

'»''iS 

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

wanneer, maar voor 
30 september 1985 
100 prijzen, 
Ie prijs: een VW Golf 

Mauretus 
verzekert ons 

V 
Deelnemingsbrochures 
zijn vrijblijvend verkrijgbaar 
bij iedere sportieve 
verzekeringsmakelaar of-agent 

1 fc,r Adressen m de Gouden Gids Q 

as, die voor de IJzer en op de 
monding van de Lovaart stonden 

Aan die wielen waren plankjes 
waarop de vrouwen van Fintele 
liepen en zo de winde deden 
draaien Het schip, dat met koor
den aan het wiel was verbonden, 
gleed zo over de weg in een 
vetgemaakte „gote" De vaartui
gen die men kon opwinden had
den een laadvermogen van 12 tot 
15 ton en een diepgang van 
slechts 50 cm In 1826, tijdens het 
Hollands bewind, werd de winde 
afgebroken en vervangen door 
een sluis van Hollands model 

^ ^ ^ ^ ^ Kerstaa is 
^^^^K % verkoopsetiket 

^ ^ ^ ^ K t ^ % van de plaatse-
m M ^ ^ '<i><e VW. 
^^^^r ^ V ^ LUI, In de zeer 
^ ^ ^ ^ f ruime zin van 

het woord: zo
wel passief als aktief „niksen" is 
toegestaan. Lekker, omwille van zijn 
geroemde gastronomie van kaas, 
koekjes en smakelijke restaurants. 
Stad, wegens het rijke historische 
verleden en de unieke ligging in het 
vlakke land. Maar ook dankzij de 
hartelijke mensen! 

Verder inlichtingen kunnen steeds 
bekomen worden bij de VW, Oost
straat 1, 8180 Lo (tel.: 058/ 28 91 66) 

Tijdens de zomer is er in Fintele 
een vreemde brug te zien Over 
de IJzer ligt dan een houten brug, 
met losse planken Telkens een 
schip er met onder door kan, dient 
deze balk per balk „afgebroken" 
om de vaarweg vrij te maken Dze 
brug noemt men „hooipiete" 

U hebt het reeds begrepen Lo 
en Fintele zijn een paradijs voor de 
wandelaar én voor de liefhebber 
van hengelen 
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Na Coppi begon isolement 

Tour zonder 
Italianen 

De Ronde klimt en daalt en links en rechts worden 
de eerste zware klappen uitgedeeld. Op de Alpencols 
kan men niemand ontzien. Daar moet men duwen 
voor zichzelf. Een strijd om lijfsbehoud. De berekening 
komt pas na de inspanning. Is het daarom dat de 
Italianen andermaal ontbreken op de grote wieier-
bijeenkomst van het jaar? 

MEN kan er niet omheen: 
de Italiaanse wielrenne
rij zondert zich af van 

de rest van de wereld. Op het Ap-
penijns schiereiland wordt op de 
ifiets een andere sport bedreven 
dan in Frankrijk, Nederland en 
België. De Italiaanse coureurs zijn 
verwende kinderen die inspannin
gen schuwen en die zich graag op
sluiten in gewild isolement. 

Forza Italia 
Hoe kon het zover komen en 

waarom werd er nooit tegen ge
reageerd? De verre oorsprong 
van de huidige scheve toestand 
situeert zich vermoedelijk in de 
jaren veertig. Toen reed ene Faus-
to Coppi de wieierwereld over
hoop. Hij was een kampioen van 
buitengewoon formaat De voorlo
per van Eddy Merckx. Coppi werd 
een God voor de Italianen die 
maar moeilijk zonder idolen kun
nen leven. De campionissimo — 
daarrmee wordt ook nu nog, vij
fentwintig jaar na zijn plots overlij
den, de grote Fausto bedoeld — 
werd echt aanbeden. Hij reed een 
schitterende erelijst bij elkaar en 
liet een sportieve leegte na, die 
eigenlijk nooit meer kon worden 
opgevuld. Toen de jonge Gimondi 
zich in de tweede helft van de ja
ren zestig met veel verve aan
meldde, scheen de nieuwe Mes
sias geboren, maar de minzame 

Felice botste letterlijk en figuurlijk 
op de kanibaal uit Meensel-Kieze-
gem. Eddy Merckx verlegde de 
grenzen en hij was geen... Italiaan. 

Die frustratie trilt nog na. 

„Koningen' 

Loopkoers 20 km 

IstePAJOTATHON 
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 Vriie 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 wat niet past. 

De doorgedreven kommerciali-
sering van de wielersport was een 
andere belangrijke faktor. Italië be
schikte over de best georgani
seerde ploegen die door milde 
sponsors op de been werden en 
nog worden gehouden. Al onze 
grote kampioenen reden minstens 
enkele jaren in Italiaanse loon
dienst: Van Steenbergen, Van 
Looy, De Bruyne, De Vlaeminck, 
Merckx en zelfs Freddy Maertens. 
Enkel de grote Fransen (Bobet, 
Anquetil, Hinault en Fignon) weer
stonden aan de lokroep van de li
res. Onze cracks zongen om beur
ten de lof van het Italiaanse sys
teem. De kopmannen waren er 
koningen. Wensen werden ver
vuld voor ze waren uitgesproken... 
en met een minimum aan inspan
ningen kon men veel mensen te
vreden stellen. Die bevreemdende 
mentaliteit werd mede door de 
pers gecreëerd. Italiaanse journa
listen hebben slechts oog voor 
voorbestemde winnaars. Die krij
gen al de publiciteit. Zelfs wanneer 
ze verslagen worden! Koppen als: 
„Saronni geklopt" (naam van de 
winnaar wordt niet eens vermeld) 
en „Moser gevloerd door Argen-
tin" (wanneer de grote Francesco 
vijfentwintigste eindigt!) zijn geen 
uitzonderingen. Ze getuigen van 
een verziekte en voor de verdere 
ontwikkeling van de wielersport 
kwalijke instelling. Want daar ein
digt het natuurlijk niet mee. Ook 
de televisie doet aan opbod. De 
meeste wedstrijden (ook de zoge
heten nationale topkoersen) wor
den rechtstreeks op de buis ge
bracht. De laatste twintig of dertig 
kilometer. Voor de camera's in de 
koers verschijnen duwt dan ook 
niemand op de pedalen. De spon
sor wil zijn coureurs nu eenmaal 
op het scherm zien. In Italië begin
nen de wedstnjden op twintig kilo
meter van de streep. Vele massas
purten zijn daar een gevolg van 
Ondernemingszin, durf en lef wor
den zeldzame kwaliteiten bij Ita
liaanse renners. 

Wi\ 15 

Tussen al de Tour-drukte vindt Hinault toch even de tijd om met ploegmaten te kletsen Hij staat er goed voor! 

Een en ander heeft er toe geleid 
dat de Italianen in belangrijke inter
nationale wedstrijden „klop" krij
gen. De geperfektioneerde organi
satie ten spijt. Verliezen doet nie
mand graag en daarom worden 
die grote veldslagen ook zoveel 
mogelijk vermeden. Het gewilde 
isolement, gebaseerd op de waan
voorstelling van „het beter zijn". 
De kwalijke cirkel is rond. Meteen 
weet de lezer waarom slechts 
veertien Italianen, verdeeld over 
twee ploegen, in de Tour '85 aan
zetten. Ze verkiezen de eigen Giro 

die dan nog door een gereser
veerd rijdende Hinault wordt ge
wonnen. 

Houten been 
Het „door welvaart geteisterde" 

Italiaanse wielrennen is zwaar ziek 
Af en toe worden er „wetenschap
pelijke pleisters" op het houten 
been gelegd (het werelduurrekord 
van Moser) omdat nu eenmaal 
meer geld kan worden aange
wend. Maar in de breedte en de 
diepte woedt het sportieve on
kruid. 

Want zeg zelf, Baronchelli, Sa-
ronni, Bontempi en andere super-
cracks: hoe dikwijls hebben zij de 
wieierwereld verbaast met top
prestaties"? Zij werden kunstmatig 
tot kampioenen gepromoveerd. 
Op het grote slagveld van de Tour 
blijven ZIJ wijselijk afwezig. Niet 
deelnemen is voor hen belangrij
ker dan verliezen. 

Wie zei weer dat grote sport-
kampioenen pijn, lijden en armoe
de aan den lijve moesten ervaren 
alvorens het hoogste te kunnen 
bereiken? 

De nadelen van de roem... 

Europacup begint 
zonder Anderlecht 

In het voetbal van vandaag kan een stevige reputa
tie ook nadelen inhouden. Sporting Anderlecht onder
vond het aan den lijve. In Geneve werd de Brusselse 
klub vrij geloot in de eerste ronde om de Europabeker 
voor landskampioenen. Men mag aannemen dat daar
door miljoenen verloren gaan voor de vereniging. 

ANDERLECHT was reeks
hoofd en zou wellicht op 
geen „onmogelijke ploeg" 

zijn gevallen maar in soortgelijke 
omstandigheden wordt het Van
den Stockstadion toch al gauw 
door twintigduizend toeschou

wers bevolkt De rekening is dus 
vlug gemaakt. 

Reserves 
De enige die in zijn vuist zal ge

lachen hebben is Guy Thijs. De 
bondscoach zal er zich niet druk 
om maken dat de helft van zijn 
Rode Duivelsploeg twee bijko
mende rustdagen geniet. In sep
tember moet immers de beslissen
de veldslag tegen Polen worden 
uitgevochten. Bij die gelegenheid 
zal iedereen diep in de reserves 
moeten tasten. 

In Geneve hadden de andere 
Belgische klubs geen reden tot 
klagen. De moeilijkste opdracht 
wacht Cercle Brugge Dynamo 
Dresden is geen heuse topploeg 
maar de Oostduitsers zijn wel 
zeer ervaren in Europese duels. 
Cercle is dan ook nog met aan het 
einde van de rit. 

Merkwaardig, maar niet onlo
gisch, was wel dat vooraf schikkin
gen werden getroffen opdat Belgi
sche en Britse ploegen elkaar zou
den ontwijken. Een penode van 
afkoeling is inderdaad welgeko-
men en verder staat er nog steeds 
een door de regering uitgevaar
digd speelverbod overeind. Hoe 
verder de kompetities vorderen 
hoe moeilijker het zal worden om 
de klubs uit elkaar te houden Blijft 
natuurlijk de vraag hoever „de 
bloem" van ons voetbal nog ge
raakt Na de eerste ronde zal de 
balans nog wel positief zijn maar 
hoe het daarna verder moet blijft 
een open vraaag. En voor de 
landskampioenen én voor de Ue-
facupgegadigden. 
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500 jaar geleden te Roeselare geboren 

Adriaan Willaert 
en de Venetiaanse 
school 

>i.^MAtF 

„De jongste jaren stelt men een toenemende 
belangstelling vast voor de muziek uit de Middeleeu
wen en de Renaissance Zoals bekend bezaten de 
komponisten uit onze gewesten tijdens de Renaissan
ce (15de-16de eeuw) op muzikaal vlak de volstrekte 
hegemonie In binnen- en buitenland waren ze de 
meest gegeerde kapelmeesters aan de hoven en de 
kerken Vanaf het begin van de 15de eeuw werd Italië 
een echt „muzikaal wingewest" van de Nederlanders, 
en wanneer het schiereiland zelf op het einde van de 
16de eeuw de eersterangsplaats overneemt van de 
„lage landen bij de zee", zijn vele komponisten recht
streekse of onrechtstreekse leerlingen van Nederlan
ders " 

ALDUS leidt de KUL-prof 
muziekwetenschappen 
Ignace Bossuyt het jong

ste Vlaanderennummer in gewijd 
aan het leven en het werk van de 
Vlaamse komponist Adnaan Wil
laert 

Venetiaanse 
School 

Willaert die rond 1490 (sommi
gen zeggen 1485) te Roeselare 
geboren werd mag als de belang
rijkste leermeester stichter en lei
der van de Venetiaanse school 
gezien worden Willaert •MIeerde 
rechten te Parijs waar hij in kon-
takt kwam met hofkomponist Jo

hannes Mouton een Frans-Vla
ming Onder diens invloed stapte 
Willaert definitief naar de muziek 
over 

Vanaf 1515 werd Italië zijn 
tweede vaderland toen hij in 
dienst trad van de familie d Este te 
Ferrera een van de voornaamste 
muzikale centra in Noord-ltalie In 
1527 werd Willaert te Venetië 
aangesteld tot kapelmeester van 
de San Marco-basiliek die als 
„huiskapel van de doge dienst 
deed als het religieus en politiek 
centrum van de stad Talrijke, met 
muziek opgeluisterde plechtighe
den vonden er plaats Van zuiver 
liturgische (vb de mis -en de ves
pers) tot staatsbezoeken en de te 

Woordenboek van 
de Vlaamse Dialecten 

Een onmisbare bron voor 
taaiminnaars en heejnkundigen! 

De fotografische herdruk van het .Algemeen Vlaamsch Idioticon" 
van Lodewijk Schuermans is uit 

Het werk uit 1865 1883 is een bibliofiele ingebonden heruitgave in 
2 delen van elk ± 650 blz Voorzien van een uitvoerige taal-historische 
inleiding 

Pnjs 2750 t 

BON 
Naam 

Straat 

Gemeente 
Bestelt 

r + 150 fr 

* 

verzendingskosten 

' ^ ^ ^ 
^*ó 

eksempl van het Alg Vlaamsch Idioticon 
Handtekening 

Sturen naar Red „V îj" Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 

Venetië zo geliefde processies en 
optochten Met de komst van Wil
laert kon de San Marco op muzi
kaal vlak wedijveren met de beste 
muziekkapellen van West-Europa, 
zoals deze van de paus de herto
gen van Mantua en Ferrera van 
keizer Karel V en van de koningen 
van Frankrijk en Engeland Rond 
Willaerts imponerende persoon 
groepeerde zich een kring van 
leerlingen en vnenden die allen 
door hem werden beïnvloed — 
vooral Italianen en Vlamingen Als 
komponist is Willaert een van de 
veelzijdigste figuren uit de Renais
sance, die een essentiële bijdrage 
leverde tot de meeste genres van 
de meerstemmige muziek nl de 
Latijnse mis (8 of 9) het Latijns 
motet ( ± 175) het gesofistikeer
de Italiaanse madngaal ( ± 55) de 
lichtere volkse Italiaanse villanella 

( ± 15), het Franse chanson 
( ± 60) en het instrumentale ricer-
car (16 of 17) in totaal ongeveer 
400 komposities I 

„Ars perfecta" 
In 1537 maakte uitgever Fran

cesco Marcolini op volgende wijze 
publiciteit voor de Vlaming Wil
laert „ het grote beroemde genie 
van de schitterende Adriano, voor 
wiens wijsheid de meest wijze 
moet onderdoen" 

Prof Bossuyt verklaart waarom 
Willaert zo'n perfekte musicus 
was ,Hij slaagde er op een mees
terlijke wijze in een grandioze syn-
tese te brengen tussen de over
geërfde Nederlandse contrapunti-
sche technieken en de moderne
re, vooral door zijn toedoen ont
wikkelde Venetiaanse' stijl 
waann de aandacht duidelijk is 
gekoncentreerd op de perfekte 
aanpassing van de tekst aan de 
muziek De muziek van Willaert is 
met alleen als historisch mate-
naal een boeiend geheel, maar 
het vormt een hoogtepunt in de 
bloeiperiode van de polyfonie, 
kwalitatief van een uitzonderlijk 
hoog gehalte Door de volmaakte 
dosering tussen technische per-
fektie en beheerste expressiviteit 
kan zijn oeuvre gelden als een 
ideaal voorbeeld van de ars per
fecta" een kunst die ook de 20ste-
eeuwse luisteraar kan opvoeren 
tot een estetische ervaring van 
het zuiverste gehalte Het Jaar van 
de Muziek is een ideale gelegen
heid om zijn werk opniStiw in de 
belangstelling te plaatsen 

Dat in de belangstelling brengen 
doet alvast Vlaanderen het twee
maandelijks tijdschnft voor kun
sten en kuituur Na een bijdrage 
over het leven en werk van Wil
laert gaat Guido Aerbeydt op zoek 
naar de oorsprong van de mees
ter in het stadsarchief van Roese

lare Daar vond hij inderdaad 
„eenen meester Hadnaen Willaert 
wuenachtich binnen de stede van 
Venegen" Maar zo eenvoudig 
was de zoektocht nu ook weer 
met Aerbeydts verhaal lijkt dan 
ook eerder een detektieve 

O N G R A T I A E T P R I V I l E G I O 
Delia lllullnfsima Sigtioriadi Vcnctia, & di tutti h Prencipi 

Chnftaui, come nc i loro priuilcgi appare. 

luVenetuapprcfibdi Antonio Gardauo. i J $ 9« 

„Effigies Adriani Willaert Flandni houtsnede uit Musica Nova 1559 

Beter verdiend! 
Andere bijdragen behandelen 

het werk van Willaert te Rome te 
Ferrara en ten slotte in de San 
Marco-basiliek van Venetië Bij 
Willaerts dood ontstaan tal van 
klaagzangen en hoe mooi die wel 
klonken leest men ook in dit rijk 
gedokumenteerde en geïllustreer
de Willaertnummer In een laatste 
bijdrage worden de beschikbare 
uitvoeringen op plaat opgesomd 
en van kommentaar voorzien Het 
resultaat is, aldus rubriekauteur 
Pieter Andriessen een ware ont
goocheling geworden! De muzika
le en technische kwaliteit van uit-
voenng en opname zouden nl 
allesbehalve voorbeeldig zijn Adn

aan Willaert heeft op dat vlak dus 
ook beter verdiend 

Hopelijk brengt het lopende 
Jaar van de Muziek ook daar 
enige verandenng in Het nummer 
vermeldt ook de uren en plaatsen 
waar Willaerts muziek op het Fes
tival van Vlaanderen '85 gehoord 
kan worden Wij prijzen het Wil-
laertnummer omwille van zijn de
gelijkheid en volledigheid ten zeer
ste aan 

Vlaanderen, nr 206, jaargang 34, 
jaarabb 600 fr, los nummer 250 fr 
Sekr Robert Declerck, Hondstraat 6 
te 8880 Tielt 

STAD MECHELEN 

CONSERVATORIUM 

Volgende volstrekt tijdelijke 
betrekkingen zijn mogelijk te be
geven bij de aanvraag van het 
schooljaar 1985-86 (de betrekkin
gen van 1 tot 8 voor stagedoende 
benoeming) 

1. leraar/lerares 
2. leraar/lerares 
3. leraar/lerares 
4. leraar/lerares 

orkest 
5. leraar/lerares 
6. leraar/lerares 
7. leraar/lerares 
8. leraar/lerares 
9. leraar/lerares 

slagwerk 
contrabas 
fluit 

samenspel 

altviool 
piano 
notenleer 
cello 
klarinet 

De kandidaten moeten houder 
zijn van het vereiste diploma 

vastgesteld bij het Koninklijk Be
sluit van 26 januari 1968, zoals het 
gewizigd en aangevuld werd 

De kandidaturen dienen bin
nen de maand na het verschij
nen van deze pubhkatie te wor
den gencht aan het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen, 
Stadhuis, Mechelen 

De betrekkingen worden va
kant gesteld ingevolge de maat
regelen tot beperking van de ku-
mulatie 

Kandidaten die aan de gestel 
de voorwaarden voldoen, doch 
worden afgewezen kunnen zich 
wenden tot het Ministerie van 
Onderwijs, Bestuur van het 
Kunstonderwijs (adv ii7) 
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Het VU-partijbestuur deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 8 |uli heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Alarmbel 
Naar aanleiding van het feit dat de 

Waalse parlementsleden de grendel 
van de alarmbel hebben gebruikt voor 
een zuiver Vlaamse aangelegenheid, 
stelt het partijbestuur van de VU vast 
dat alleen de Vlaamse regenngspartij-
en zich houden aan de afspraak bin
nen de meerderheid, om alle kommu-
nauteire geschillen in de koelkast te 
steken 

De anti-Vlaamse inventaris van de 
regenng Martens bestaat uit een hele 
nj voorbeelden, die gaan van de miljar-
denstroom naar Wallonië tot aan de 
komedie rond Happart Zo bestaat het 
ook de Belgische regering voortdu
rend verhaal aan te tekenen bij het Ar
bitragehof, zelfs tegen prutserijen in de 
dekreten van de Vlaamse Raad, terwijl 
ze dit vertikt heeft voor het fameuze 
dekreet Lepaffe Waardoor de Raad 
van State gehinderd blijkt uitspraak te 
doen tegen Happart 

De pnjs voor deze koelkastpolitiek 
wordt bijgevolg eenzijdig door Vlaan
deren betaald De Walen storen er zich 
met aan Zij gaan hun gang en halen 
hun slag thuis 

Het partijbestuur van de Volksunie 
veroordeelt dan ook de verklanngen 
van premier Martens, wanneer deze 
pleit voor een sterk centraal gezag Dit 
IS in de gegeven omstandigheden lane 
en apekool, omdat dit gezag blijkbaar 
alleen dient om de Vlaamse ministers 
en partijen van de meerderheid het 
zwijgen op te leggen 

Premier Martens heeft zich boven
dien anti-Vlaams opgesteld, wanneer 
hij verklaart dat er alleen een grond
wetsherziening mogelijk zal worden in 
de volgende legislatuur, als al de huidi
ge meerderheidspartijen erover ak
koord gaan Martens distancieert zich 
aldus van een duidelijke, in alle Vlaam
se middels gegroeide concencus De 
Vlaamse partijen, de Vlaamse kultuur-
verenigingen en de Vlaamse pers heb
ben zich immers allemaal voorstander 
getoond van de federalisenng van het 
onderwijs Om de PSC ter wille te zijn, 
zet Martens de realisatie van deze 
eensgezinde Vlaamse eis op de hel
ling 

Eerste minister Martens moet we
ten dat een PSC-grondwetsherzienmg 
door de VU wordt afgewezen Daar
over valt met de Volksunie met te 
praten Het partijbestuur stelt trou
wens de vraag, of de CVP zich bij de 
stelling van Martens aansluit De 
Vlaamse publieke opinie zou ermee 
gediend zijn indien zij zo vlug mogelijk 
het antwoord van de CVP op deze 
vraag kent De VU wijst erop dat 
Martens een grote verantwoordelijk
heid op zich neemt want het is voor 
iedereen duidelijk dat er een meerder
heid in het parlement te vinden is voor 
een ruime grondwetsherziening, die de 
federalisenng van het onderwijs én 
van de sociaal-ekonomische sektoren 

inhoudt Hiervoor kan de PSC vol
strekt gemist worden i 

Nothomb ontslag 
Inzake het Heizeldrama is gebleken 

dat minister Nothomb politiek verant
woordelijk IS voor de bewezen fouten 
van de njkswacht Bovendien heeft hij 
zelf een aantal fouten gemaakt 

In een zindelijke demokratie neemt 
zo 'n minister ontslag, zelfs al heeft hij 

persoonlijk mets misdaan Vermits hij 
dit fatsoen met opbrengt vraagt de 
Volksunie het ontslag van minister 
Nothomb De VU wil hier aan toevoe
gen dat dit geen regeringskwestie is 
Het gaat hier over de individuele ver
antwoordelijkheid die elke minister 
draagt Nothomb heeft in de voorbije 
jaren overigens al genoeg fouten ge
maakt HIJ heeft zich al meermaals 
gedragen als een hautaine arrogante 
man 

Er zijn dus voor de Volksunie rede
nen te over om het individueel ontslag 
van minister Nothomb te vragen 

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 verkrijgen op 
het 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 ri jkgevulde programma dat ook dit jaar honder
den Vlamingen zal aanspreken. Hopeli jk vinden velen op 11 juli de 
weg naar onze hoofdstad! 

Voorprogramma vanaf 19 uur 
Jeggpap New Orleans Jazzband 

Programma Ouverture door Krea-
to „Mechlin's Tower" van Jan Segers, 
tekst „Brussel klem 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 

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 

f/oet uitkeringsgerechtigd zip 
Kandidaturen met curriculum vitae schriftelijk indienen bij redaktie WIJ, 
Bamkadenplein 12 te 1000 Brussel onder de letters BAR-1 

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 Piet Stalmeier Ernest Claes-
evocatie door Alex Wilequet en toneel
groep EIckerlyc 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 
Sabbattini 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 en het decor is van Bert De Key-

Reis naar Sardinië is volgeboekt 

Europese 
Volkshogeschool 
ook naar Oksitanië 

Er was plaats tekort i 

Vandaar zouden wij ook dit jaar — 
na onze suksesreis van 1984 — op
nieuw naar Oksitanie trekken Dit van 
19 tot en met 31 augustus 1985 Terug 
naar Les Vignes Een piepklein dorpje 
( ± 200 inwoners) in de „Gorges du 
Tarn' Het dorpje is gelegen in een 
prachtige kloof „Les Detroits", zowel 
de kloof als de hoogvlakte bieden 
prachtige wandelingen naast water-
rekreatie zoals kayak en kanovaren, 
zwemmen, vissen zonnebaden is hier 
vanzelfsprekend 

Ziehier enkele punten uit het pro
gramma 

Vier daguitstappen Languedoc 
CCarmague), Les Causes du Larzac 
(Rocquefort - La Couvertoirade) De 
Cevennes (Anduse = bamboebos -
Musee du Deserü Ste-Enemie en St-
Chely du Tarn met grottenbezoek 

Kennismaking met J Huillet wijn-
biouwer, hij vertelt ons over de wijn-
bouwproblemen van de streek Yves 
Rouquette, schrijver hij spreekt (en 
dat kan hijO ons over de Oksitaanse 
kuituur. Prof Gustave Alirol, burge
meester van Saint-Hostien, brengt ons 
in kontakt met Oksitaanse autonomis-
ten 

Bezoek aan een typische Oksitaan
se boerdenj (honig en schapen) 

Verbroedenngsavond met een Ok
sitaanse folkloristische dans- en zang
groep 

Verder wandelingen met piknik, wa
terpret enz 

E n k e l e i n l i c h t i n g e n 

Prijs 12 000 fr (reis, volledig pen
sion, uitstappen informatiepakket les
sen, verzekenng, enz) Groepsleven 
waann elkeen volgens eigen belang
stelling met-de-anderen tracht samen 
te werken Mogelijkheid tot verblijf in 
private kamers in de onmiddellijke om
geving (bij inschnjving aanstond te 
melden) 

Er zijn reeds een 25-tal inschnjvin-
gen Inschrijven kan nog gebeuren 
voor 25 juli 1985 Bijkomende inlichtin
gen zijn te bekomen bij Luk Vanden 
Winckel, Wijgmaalsesteenweg 132 te 
3020 Herent telefonisch 016-203450 
Cs avonds) tijdens de bureeluren 016-
229642 

Op 13 juli 1985 vinden alle deelne
mers van de 9de Europese Volkshoge-
schoolreizen (Sardinië en Oksitanie) 
mekaar in een vormings- en plannings
namiddag rond het definitieve pro
gramma 

Abdij Kortenberg dn het centrum 
van de gemeente Kortenberg, ver
keerslichten aan de Rijkswacht, rich
tingsaanwijzer „Adbij' volgen) om 
15 uur 

Vlamingen in Duitsland 

na september 1944 
De bevrijding van België ging ge

paard met de vlucht van een groot 
aantal Vlamingen naar Duitsland De 
beweegredenen waren veelvuldig 
angst voor een tweede „aktivisten"-
jacht verderzetten van de aktiviteiten 
aan de zijde van Duitsland, voor een 
korte tijd onderduiken enz 

Feit IS dat een belangnjk aantal 
Vlamingen zich in die septemberdagen 
naar Duitsland hadden begeven, deels 
vrijwillig, deels genoodzaakt door de 
omstandigheden Zij vormden er een 
derde bevolkingsgroep, naast de er 
reeds verblijvende vrijwillige en ver
plicht tewerkgestelde arbeiders, naast 
de gevangenen 

In dat midden werd er een poging 
ondernomen om een Vlaamse rege
ring in ballingschap op te nchten Dat 
werd de Vlaamsche Landsleiding on
der leiding van dr Jef Van de Wiele, 
leider van De Vlag tijdens de bezetting 
Wat er op dat vlak gebeurde werd 
reeds enigszins uiteengezet in een 
artikel van W Meyers, gewijd aan „De 

Vlaamsche Landsleiding , verschenen 
in 1972 

Het Archief- en Dokumentatiecen-
trum voor het Vlaams-nationalisme 
heeft tot taak alles in het werk te 
stellen om histonci toe te laten het 
Vlaams-nationalisme in al zijn facetten 
te bestuderen Een van die facetten is 
het lot en de beweegredenen van 
allen die de gebeurtenissen op het 
allerlaatste einde van de kollaboratie in 
Duitsland meemaakten 

Daarom vraagt het A D V N voor zijn 
enquête de medewerking van allen die 
op aktieve en passieve wijze betrok
ken waren bij die gebeurtenissen Die 
medewerking is immers de noodzake
lijke voorwaarde opdat de enquête 
echt nuttig resultaat zou opleveren 

Wie bereid is mee te werken aan de 
enquête gelieve dit (via een briefkaart 
of een brief) te melden aan het ADVN, 
Minderbroedersstraat 24 te Antwer
pen Het A D V N zal aan die p>ersonen 
een enquête-formulier bezorgen en, zo 
gewenst ook nadere toelichting 

11 JULI 1985 
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Rekening Diest: 
spaarpot 
van 60 miljoen! 

Tijdens de jongste gemeenteraadszit t ing in Diest stonden de 
rekeningen van O C M W , O C M W - z i e k e n h u i s en van de stad zelf op de 
agenda De Volksuniefraktie protesteerde tegen het feit dat men de 
rekening van liet O C M W pas de avond van de zitting zelf kon inkijken. 

De goedkeunng van de rekening 
van het O C M W en van het OCMW-
ziekenhuis, brengt voor een partij die 
door het spelen van de stemmen niet 
vertegenwoordigd is in het OCMW, 
heel wat kopbrekens mee men heeft 
helemaal geen of laattijdig inzicht in het 
dossier en men knjgt ook heel moeikjk 
of geen informatie los Dat was de 
reden waarom de Volksunie tegen de 
rekening stemde ondanks alle belof
tes had men geen inzage gehad van de 
rekening 

Groot gelijk 
BIJ de bespreking van de rekening 

stelde Volksuniefraktieleider R Rijn-
ders dat hier weer eens bewezen 
werd dat alle alarmkreten van vroeger 
voorbang waren Het schepenkollege 
heeft in het verleden immers altijd 
beweerd dat Diest een gemeente met 
bezwaarde financiën was, waardoor 
het schepenkollege zich verplicht zag 
meer en nieuwe belastingen te heffen 
Nu blijkt de Volksunie gelijk te halen 
als ze zegt dat men bij het opstellen 
van de begroting fout is te werk 
gegaan de uitgaven op de gewone en 
ouitengewone dienst werden ruim 
overschat 

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 
Montfortanen, waar ook tijdens vroe
gere eeuwen de dorpsgemeenschap 
van Rotselaar en Wezemaal samen 
feest vierden, werd zoals vong jaar 
uitgekozen Het Volksorkest en de 
Volksdansgilde van Erps-Kwerps, de 
zanger Frans Jacobs van Moorsel 
(Aalst), Ballero Rotselaar en de Jeugd-
band Edelweis treden op Feestrede
naar IS Henri Storms, burgemeester 
van Rotselaar 

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

Ondanks alles blijft ook de Volks
unie blij met het overschot van 60 mil
joen het bewijst dat we een zeer 
gezonde gemeente zijn Dit mag ech
ter met betekenen, aldus Renaat Rijn-
ders, dat we waar we kunnen, ook iets 
te lang zouden talmen met een even
tuele teruggave van geheven belastin
gen Hij verwees daarbij naar het door 
hem ingediende voorstel om mensen 
met een klem inkomen deze belasting 
terug te betalen Daarom onthield de 
Volksunie zich 

Allerheiligenberg 
In haar antwoord zei het schepen

kollege dat men voorzichtig moet blij
ven en een spaarpot moeten aanleg
gen voor de twee grote projekten die 
nog op stajsel staan de restauratie van 
het Begijnhof en van het gebied „Aller-
heiligenberg" Voor dit laatste genbied 
werd trouwens tijdens deze zitting een 
eerste stap naar de herwaardenng 
gezet de sloping van enkele zeer 
verwaarloosde gebouwen werd goed
gekeurd D. Lambrechts 

Aarschot 
viert 11 juli 

Samen met het Priester Daens-
fonds vierden wij 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 worden waarbij ook de 
andere afdelingen zich kunnen inschrij
ven Graag een telefoontje voor 6 juli 
aan Fik Meulenbergs, tel 016-569334 

Wandelzoektocht 
te Tielt-Winge 

De Vlaamse Knng van Tielt-Winge 
richt een wandelzoektocht in, tot 
15 september Er zijn talrijke waarde
volle pnjzen te winnen 't Is een familia
le ontspanningstocht langsheen Tielts 
natuurschoon Men kan inschnjven ie
dere dag, behalve dinsdag vanaf 
11 uur in Tilt City te Tielt Het gaat om 
een familiale ontspanningstocht van 
6,5 km met toenstische vragen en een 
10-tal foto's 

Voor iedere deelnemer van Tielt-
Winge 100 fr Deelnemers V A B rally-
klubs, STOC = 130 fr Ovenge deel
nemers 150 fr ledere deelnemer ont
vangt gratis een tombolabiljet dat zal 
getrokken worden tijdens de kampioe-
nendag op zondag 13 oktober te He-
kelgem 

De prijsuitreiking zal doorgaan op 
zondag 15 september Er is een spe
ciale prijzentafel voorzien voor al de in
woners van Tielt-Winge Trofee voor 
de vereniging of klub met de 10 beste 
uitslagen Meebrengen schnjf-, meet-
genef, klare kijkers en heel het gezin 

Inlichtingen tel 016-634615, 016-
632390 

Gemeente 
Zaventem 

Plaatselijke Openbare Biblio
theek 

Te begeven: één of meerdere 
betrekkingen van Bibliotheek-
assistent(e) voor een totaal van 
38 u/week. 

Nadere inlichtingen omtrent 
deze vakante betrekking, kun
nen ingewonnen worden bi) de 
dienst ,Algemene Vorming en 
Kuituur", Gemeentehuis Nosse-
gem, tel 02-7596675 en 7598408 

De aanvragen dienen, verge
zeld van de nodige bewijsstuk
ken, aangetekend te worden ge-
ncht aan het Kollege van Burge
meester en Schepenen, Gemeen
tehuis Zaventem, en dit vóór 10 
augustus 1985. (Adv 118) 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
eubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
ispeciale voorwaarden voor trouwers) 

Openincsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot If u. 30 
Do., /at. van 10 tot Itt u. 30 
Zondag van 14 tot ia u. 

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

ADVERTENTIE 

GULDENSPORENPRAATSHOW 
met Joris SCHELFHOUT ex BRT-medewerker 

HALLE 
VRIJDAG 12 JULI '85 OM 20 uur. 

Zaal CONCORDIA, steenweg naar Bergen, 36 
• Welkomstwoord door Jan Camlel CORNEUS, voorzitter VU-Halle 

• HET EUROPA DER VOLKEREN door Wllly KUYPERS, 

Europa** Parlwiwntalld 

• Optredon van Erte VAN NEYQEN an ORKEST 

• Polltlek overzicht door Senator Bob MAES 

• Huldebetoon en slotwoord door voorzitter CORNEUS 

KAARTEN : Voonrerkoop 50 Fr. (bij VU-bestuursleden ) 
Aan de Ingang 60 Fr. 

Dworp Copie Center 

KANTOOR 
WILLY MICHIELS 

Toileylaan 51 -1511 Huizingen. 

VERZEKEREN 
LENEN-SPAREN 
BANKSERVICE 

BRABANT 
JULI 

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

Groots Elf-juli-tornooi 
te Kapelle-o-d-Bos 

Zaterdag 6 juli werd voor de VU-afdel Ing Kapelle-op-den-Bos weer 
een meer dan heuglijke dag. Het jaarlijks Elf-juli-sporttornooi kende 
weer een groot sukses Reeds weken vooraf was het feestkomitee on
der leiding van Dirk Dufraing aan de voorbereiding bezig van een 
feest dat dank zij het prachtige weer uitgroeide tot een fantastische 
prestat ie van de afdeling. 

Er werd dit jaar gevoetbald in twee 
reeksen jongeren en senioren en dit 
onder de kundige leiding van hoofd-
scheidsrechter Jan Carlier, oud-VU-
OCMW-voorzitter, met zijn kollega's 
Thielemans en Vandenbrande Het 
mag gezegd dat Jan Carlier meer dan 
een pluim verdient, want alle matchen 
werden stipt op bjd gestart zodat de 
organizatie meer dan van een leien 
dakje liep 

Tussen de knjtlijnen bemerkten we 
allerlei prominenten senator Paul Pee-
ters die de Brusselse ploeg versterkte, 
OCMW-voorzitter Rom De Craen, 
provincieraadslid Renaat Raes, terwijl 
oud-volksvertegenwoordiger Georget
te De Kegel de Ninoofse ploeg met lui
de stemme aanmoedigde- en dat de 
aanmoedigingen efficient waren blijkt 
uit de verder vermelde uitslag 

Ondertussen werd het chalet, ge
zien het zo warme weer, meer dan be
stormd maar de bestuursleden Leon 
Calders, Willy Van Humbeeck en Jan 
De Keersmaeker enerzijds, de dames 
Greet D'Haeyere, Leona Carlier en 
Mimi Peeters lieten zich met doen, 
terwijl de families Thys, Vanden Aude-
naerde en De Muynck eveneens hun 
beste beentje voorzetten Dit alles 
onder de algemene leiding van onder
voorzitter Jan Beullens, de man die 
werkelijk alles kan 

Na dne matchen zwaar labeur luis
terden de spelers en supporters naar 
de zeer geestige sportieve toespraak 
van senator Bob Maes, die de hele toe
komstige verkiezingsstrijd beschreef 
als éen groot voetbaltornooi met aller
lei ploegen, scheidsrechters, suppor
ters, sponsors en dies meer Dat hij de 
aanwezigen opnep mee te spelen en / 
of te supporteren voor de Volksunie-
ploeg op 8 december zal wel niemand 
verbazen We kunnen alleen maar 
vaststellen dat „onze Bob" een staaltje 
van welsprekendheid weggafi 

In de prijzen! 
En dan kwam gemeenteraadslid Da

niel Breughelmans met de uitslag voor 
de pinnen In zijn gekende ,Ome An"-
stijl zette hij eerst de organizatoren, 
vooral Frans Spruyt dan de scheids
rechters en tenslotte alle deelnemen
de ploegen in de bloemekes De ploeg

leiders werden dan allen opgeroepen 
om hun trofee geschonken door sena
tor Paul Peeters in ontvangst te ne
men 

1 Wisselbeker en Overwinnaarsbe
ker Renaat Raes van Volksunie-Nino-
ve, uitgereikt door senator Paul Pee
ters 

2 Ereprijs aan Jeugdfanfare Cres
cendo met Johan Keuleers, uitgereikt 
door senator Bob Maes 

3 Ereprijs aan VUJO-Kapelle-op-
den-Bos met Karel De Keersmaeker, 
uitgereikt door ondervoorzitter Jan 
Beullens 

4 Ereprijs aan Sanpareil NV met 
Mark Verbruggen en Frans Spruyt 
uitgereikt door eerste schepen Jan 
Verhavert 

5 Ereprijs aan De Vlaamse Vrien
den van Brussel met Johan Peeters, 
uitgereikt door OCMW-voorzitter 
Rom De Craen 

6 Ereprijs aan Volksunie-Kraainem 
met gemeenteraadslid Luc Van Bie-
sen, uitgereikt door schepen van Sport 
Miei Keuleers 

Tenslotte dient zeker nog vermeld 
dat de kundige EHBO-leiding van dr 
D'Haeyere iedereen op de been hield, 
en dat de kassier Suss Verbergt een 
klasnjke dag beleefde 

Aan alle medewerkers, aan alle spe
lers en supporters, aan alle scheids
rechters, aan alle mandatanssen en 
vooral aan de direktie van het Sint-The-
resiakollege, in het biezonder aan Pa
ter Mathieu, oprechte dank voor deze 
prachtige dag Tot volgend jaari 

11 juli 
in 't Schuurke 

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

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

Heverlees VU-lid bierprins '85 

1 jaar Adriaan Brouwer 
Ons Heverlees VU-lid Paul De Rid

der won met meer dan 300 punten 
voorsprong de titel van Oudenaardse 
Bierpnns 1985 

De kandidaten werden in een zeer 
vlotte stijl door TV-presentator Luc 
Appermont aan het publiek voorge
steld Nadat de kandidaten door Luc 
Appermont op de rooster werden ge
legd, mochten ze gedurende 1 minuut 
improvizeren rond een aktueel onder
werp 

Nadat Bart Kael, de Oudenaardse 
radio- en TV-vedette, tijdens de pauze 
het publiek had bekoord met zijn 
prachtige muziek en show werden de 
kandidaten Bierprins uitgenodigd tot 
de ultieme bierproef van de 3 x 50 cl 
Oudenaardsen ,Bruinen" (Roman Lief-
mans en Felix) Ons VU-lid Paul De 

Ridder uit Heverlee CTerbankveldJ Jos 
Dehaeslaan 13 dronk deze 3 potten in 
een stijl die een bierpnns kenmerkt 
glansrijk leeg en herkende nadien nog 
de 3 te noemen soorten 

Mét eredames! 
De jury trok zich terug en na enige 

tijd van deliberatie kreeg Paul De 
Ridder de titel van Bierpnns 

Gedurende het jaar zal Paul De 
Ridder bijgestaan worden door de 18-
jange studente An De Vos uit Gavere 
(beter gekend als Veronica De Vries 
van de gekende vrije radio Delmare uit 
Zingem) die de titel van Bierprinses 
kreeg, de 1 ste eredame een 25-jarige 
mannequin uit Gent en de 2de ereda
me An Lodens, een zelfstandige uit-
baatster uit Oudenaarde 

11 JULI 1985 
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Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Fantastival op 13 en 14 juli 

Bree ziet het groot 

In s werelds langste tent niet min
der dan 300 meter lang, biedt Fantasti
val de bezoeker een gamma van 
wereldattrakties Wereldattrakties ge
bracht door kreatieve bednjven die 
inpikken op het idee om het onmoge
lijke mogelijk te maken 

Zo kan u tijdens Fantastival een 
kopie op 1/3 van de Space Shuttle 
bewonderen De snelste Dieselauto 
ter wereld, een premiere voor België 
Voorts zal er een Indoor skipiste in de 
300 meter lange tent opgebouwd 
worden 

Een Limburgs konservenfabnek 
prezenteert een bokaal gevuld met 
niet minder dan 2 ton erwten 

Bloemstukjes' Niet de traditionele 
bloemetjes in vaasjes maar een bloe-
menpiramide van 6 meter hoogi 

Het Technisch Instituut St-Michiel 
speelde het klaar een schroeve-
draaier van 160 meter in elkaar te 
boksen Bovendien zal je in Bree op 
13 en 14 juli de langste toog ter 
wereld aantreffen 

Tot zover een greep uit de voor
naamste bezienswaardigheden Zoals 
u merkt is Fantastival het Limburgs 
evenement van 1985 

Meer inlichtingen' Stedelijke 
Dienst Toerisme, tel 011-462991 

Maarten De Ceulaer 

VU-Limburg 
naar Voeren 

VU-Limburg gaat op 11 juli naar 
Voeren met als doel Voeren te be-
vlaggen ter gelegenheid van de 
Vlaamse feestdag en er een schepen
bank te houden om een uitspraak te 
doen i v m Happart en Snoeck Sa
menkomst aan fntuur Wijnants te 
's Gravenvoeren om 10 u 45 

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 Uiteenzetting 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 ,EI 
Toro" Toespraak door Erwin Brent-
jens, TAK-voorzitter (TAK) Korte toe
spraak door Jaak Gabriels, 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 Vnenden", op het Vrijthof 

LIMBURG 
11 juli gemeentelijk gevierd 

Beringen 
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 repertoife 
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 krijgt 
schepen Jan Caubergs het woord in 
naam van het schepenkollege Harte
lijk aanbevolen en toegang gratis 

Rouw 
te Helchteren 

Gisteren werd te Helchteren VU-
lid André Raes ten grave gedragen. 
De afgestorvene was pas 14 maan
den op rust gesteld als beroepsmili
tair van de Luchtmacht Hij was een 
trouw en voorbeeldig VIJ-lid. Wi j 
houden er aan hem dan ook te 
danken voor deze jarenlange trouw 
Aan de familie Raes bieden wij onze 
blijken van medeleven bij dit veel te 
vroege afscheid! 

Rouwadres: Kievltwijk 2 te Helch
teren. 

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

DIKST 
Vlaamse burger 
als kllenc 

En natuurlijk 
hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

W 
is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

U moet echt niet naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus w/enst, een goede kleermakers
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers meester-kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

^ _ . , ^ a ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ I I • I • 1 i i i i l i l 

met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zi jn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor

den terwijl u in de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt. 

Aartselaar Boomsesteenweg 3 5 

JG MEYERS 
OPEN: ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 
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Stad Gent doet uitverkoop! 
Alsof de gewone dagorde van de Gentse gemeenteraad van 10 juni 

l.l. niet voldoende langs was, werden nog een aantal punten bij orde
motie aan de dagorde toegevoegd. VU-raadsl id Verpaele hekelde de 
willekeurige wijze waarop schepen Wijnakker dossiers behandelt, 
zijn optreden neigt naar het autoritaire. Énkel het punt over de EGW-
rekening was voor de burgemeester bespreekbaar als ordemotie. 

Schepen Wijnakker legde uit dat 
een verdere analyse van de rekening 
noodzakelijk bleek Het verslag hier
over bereikte hem echter pas na zijn 
vakantie zodat hij de cijfers nog met 
kon interpreteren De cijfers zullen wel 
worden meegedeeld op de kommissie
zitting Intussen werd aan de stad Gent 
reeds 400 miljoen gestort 

Niet de verliezen! 
Op de gewone dagorde stonden 

heel wat verkopen van stadseigen-
dommen Waeterloos CVU) herhaalde 
wat hij ook vroeger reeds herhaalde 
malen heeft gesteld de panden wor
den veel te laag ingesteld in vergelij
king met de aankooppnjs De VU kan 
wel instemmen met de verkoop van 
nutteloze panden maar met met de 
verliezen die hiermee gepaard gaan 

Diverse raadsleden formuleerden 
hun standpunt i v m de mogelijke ver
koop van het gewezen schoolhuis te 
Drongen Men was het er met over 
eens of dit voor verkoop in aanmer
king kwam dan wel als biblioteek kon 
dienen Ten slotte werd door de meer
derheid beslist toch te verkopen Ook 
de Home Jan van Gent in Raversijde 
wordt te koop gesteld Instelprijs is 12 
miljoen H. De Bleecker (VU) rekende 
de raad voor dat dit huis sedert 1976 
aan de stad het dubbele heeft gekost 
(aankoop + veranderingen) De moti
vatie van de aankoop was een huis 
voor vakantie- en zeeklassen te bezit
ten voor de eigen Gentse scholen 
Thans geeft men dit op en gaat men 
terug naar het huren van lokalen in een 
kollektief vakantiehuis De Blauwe Dis
tel 

„Verloren voorwerpen" 
Diverse leden van de SP konden 

zich evenmin entoesiast verklaren met 
de beslissing van het kollege Zij kie
zen liever voor de Jan van Gent De 
pedagogische voorzieningen ,zijn on
voldoende in de Blauwe Distel, het is 
verder van de zee en bovendien is het 
niet „eigen" voor de Gentse scholen 
Men deelt het gebouw met andere 
scholen en verenigingen Van Eeck-
hout (SP) maakte de inventaris van de 
huidige toestand in de Jan van Gent 
Aan de hand van foto's werd aange
toond dat het gebouw een vervallen in
druk maakt Allerlei zaken zijn wegge
haald de brandvrije deuren, een deel 

van de toiletten, de elektnsche scha
kelkast, de stopkontakten, enz Wie is 
voor deze verwoestingen verantwoor
del i jk ' Heeft men met deze verwoes
tingen rekening gehouden bij het be
palen van de verkooppr i js ' Waarom 
heeft men de huidige bestemming aan 
het gebouw onttrokken als de sche
pen van onderwijs enige jaren terug 
met de aankoop akkoord ging Sche
pen Van Hove betreurde de aankoop
beslissing met Maar in het kader van 
bespanngen werd naar een goedkope
re oplossing gezocht De Jan van Gent 
koste 1 514 fr per dag en per kind De 
Blauwe Distel kost slechts 400 fr per 
dag en per kind Een deel van de 
uitbraken gebeurde in opdracht van de 
direktie-onderwijs om diefstallen te 
vermijden 

Toch werd nog matenaal gestolen 
De oppositie vroeg dan ook naar een 
lijst met de verdwenen voorwerpen 
Die werd hen beloofd maar de ver
koop kon er met met voor worden 
uitgesteld 

De erkenning van enkele wijken als 
herwaardenngsgebied nep bedenkin
gen op bij Agalev-raadslid Lemiengre 
Hij betreurde de keuze van de gebie
den en zag andere pnonteiten Gent 
staat trouwens duidelijk achter wat de 
herwaarderingsgebieden betreft t a v 
andere steden Hij kon ook met instem
men met de manier waarop de stuur
groepen tot stand komen noch met de 
gejaagdheid waann ze dienen te wer
ken 

Repressie 
VU-fraktieleider Guide De Roo stel

de aan de raad een motie voor i v m de 
sociale gevolgen van de repressie 
Veertig jaar na de oorlogsgebeurtenis
sen blijft deze problematiek nog aan
slepen en blijven ook nog een met 
belangrijk aantal Gentenaars getroffen 
door de gevolgen Het is een delikaat 
en menselijk probleem dat De Roo aan 
de hand van enkele voorbeelden 
trachtte te illustreren Hij stelde de 
raad voor een biezondere werkgroep 
van de gemeenteraad samen te stel
len, naar analogie van de biezondere 
werkgroep van de Vlaamse Raad, ten 
einde een inventans te maken van de 
Gentse slachtoffers getroffen door re 
pressie- en epuratiewetgeving 

Burgemeester Monsaert trachtte 
De Roo enkele malen duidelijk te ma-

Nu donderdag om 20 uur 

Guldensporen te Zele 
Om ter gelegenheid van het feest 

van de Vlaamse Gemeenschap een 
passend programma uit te dokteren, 
kon de Caewestelijke Kulturele Raad 
terug op de medewerking rekenen van 
enkele verenigingen 

Inspelend op de jaartema's „Jeugd" 
en „Muziek" werd vooral uitgekeken 
naar jeugdige kunstenaars of gezel
schappen, en op mensen die zich tot 
de jeugd kunnen richten Dit belet 
zeker met dat hetgeen uit de bus 
kwam, een brede waaier van de bevol
king zal aanspreken 

Om 20 u verwachten de innchters 
alvast een schare belangstellenden op 
het terrein van de Kouterparochie 
(jongensschool), want dan wordt de 
vienng krachtig ingezet door de jeugd-
harmonie „Crescendo" uit Kortrijk, met 
„Alva's Intocht te Brussel" van Peter 
Benoit Later op de avond komt deze 
formatie uitgebreid aan bod, met zowel 
volkse, klassieke a's moderne werken 
BIJ de vertolking van enkele Vlaamse 
volksliederen wordt bovendien gere
kend op samenzang door het publiek' 

In haar welkomstwoord zal de voor
zitster van de Kulturele Raad, juffr 
Standaert, ook Zeelse jongeren kun
nen begroeten De plaatselijke Ballet
school, en wel het Jazzballet zal im

mers instaan voor het visueel gedeelte 
van de vienng 

Als gastspreker werd dhr Herman 
Candries. momenteel voorzitter van 
FLAG, bereid gevonden zich speciaal 
tot onze jeugd te richten Als voor
vechter voor de Vlaamse inbreng in 
sektoren die zich op technologisch 
vlak onderscheiden, is dhr Candries 
goed geplaatst om getuigenis af te 
leggen van de toekomstmogelijkheden 
die ongetwijfeld bestaan voor gemoti
veerde, vakbekwame jongeren Het 
motto „Vlaanderen, een toekomst voor 
onze jeugd'" houdt trouwens de ver
wachting in dat die toekomst nu reeds 
begonnen isi 

Het gedetailleerd programma volle
dig uit de doeken doen zou ons te ver 
leiden Toch dient nog vermeld dat de 
bindteksten en voordrachtfragmenten 
door de jonge, veelbelovende woord
kunstenaar Frank De Beule zullen ver
zorgd worden 

Vlaamsbewuste en kultuurminnen-
de Zelenaars, jeugdigen en allen die 
zich jeugdig voelen, zullen zeker van 
de partij willen zijn op het Guldenspo-
renfeest 1985 

En om iedereen gerust te stellen zo 
de weergoden het laten afweten staat 
de sporthal „De Zeven" ter beschik
king Ook voor de navienng 

Dirk B. 

ken dat deze matene geen loutere 
Gentse aangelegenheid was en als 
dusdanig met ontvankelijk De Roo 
wist deze argumenten handig te om 
zeilen en toch zijn standpunt uiteen te 
zetten Hij kon ten slotte van de burge
meester verkrijgen dat het punt op de 
kommissie Algemene Zaken zal be
sproken worden De burgemeester 
suggereerde trouwens dat de raadsle-
dens individueel of per fraktie een bnef 
zouden ondertekenen i v m deze pro
blematiek 

Aanpassing van het stedelijk slacht
huis kwam eveneens aan de orde Van 
Hoorebeke (VU) verwonderde zich 
erover dat schepen Bracke hierom
trent geen verklaring aflegde Hij had 
dit een vorige raad toch beloofd maar 
blijkbaar is er in het kollege met veel 
bereidheid om konstruktief samen te 
werken met de oppositie 

Nieuw slachthuis? 
Van Hoorebeke stelde vast dat het 

verslag van de inspektie i v m het 
slachthuis vernietigend is Aanpassin
gen zouden minstens 30 miljoen kos
ten als dit ten minste voldoende is Wat 
denkt het kollege over privatizenng 
van het slachthuis of over de bouw 
van een nieuw slachthuis buiten de 
stadskern ' Ook Van Quaquebeke 
(PVV) had bedenkingen bij de EG-
nchttijn over de slachthuizen De aan
passingen dienen verwezenlijkt voor 
januan 1986 wat in de praktijk met 
meer kan De raming voor de nodige 
aanpassingen bedraagt volgens hem 
70 a 100 miljoen In het kollege heersen 
blijkbaar wel een aantal ideeën over 
pnvatizenng De SP kan zich met dit 
idee van pnvatizenng met akkoord 
verklaren Schepen Bracke had er nog 
geen duidelijk inzicht in Hij overliep de 
verschillende mogelijkheden en be
loofde een rapport binnen ca 3 maand 

Aangezien weer heel wat raadsle
den interpellaties hadden ingediend 
werd op 24 juni nog een tweede 
raadszitting ingelast zij het dan op 
verzoek van de oppositie Behalve de 
behandeling van de motie over titaan-
dioxyde — waarbij de voltallige raad 
zich kon aansluiten — kwamen nog al
lerlei onderwerpen aan de orde 

De VU, bij monde van Van Hoore
beke, ondervroeg het kollege over zijn 
beloften en het terug intrekken ervan 
ten aanzien van een aktie ten bate van 
Mali, georganizeerd door „Gent voor 
Afnka" Ook de SP bracht dit onder
werp ter sprake Het kollege beloofde 
toch nog hulp voor de derde wereld, zij 
het dan voor de orgamzatie Artsen 
zonder Grenzen die gelijkaardige pro-
jekten op touw zet Mevrouw De 
Bleecker (VU) en mevrouw Soens 
(SP) hadden het over de geplande 
werken aan de Begijnhoflaan en de 
problemen die dit met zich mee zal 
brengen voor de buurt Tijdelijke aan
werving van werklozen (tot eind '85), 
vnje radio's en marktreglementen kwa
men ook nog ter sprake De raad was 
het op vele punten eens, maar slaagde 
er toch in twee avonden met diskussie 
te vullen Carla Brion 

Brabander bierprins 
te Oudenaarde 

Op 28 juni II werd tijdens de 31ste 
Adnaan Brouwerbierfeesten de titel 
van Bierprins toegekend aan ons ge
wezen VU-bestuurslid Paul De Ridder 
(thans lid te VU-Heverlee) 

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

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

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

OOST-VU\ANDEREN 
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NEVELE Grote 11 juli-vienng op de markt 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 12 j gratis ledere Vlaams-Nationalist op posti 
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) 

Guldensporenslag in de lucht 
LEDE-IMPE — Nadat vorig jaar t g v 

de jaarlijkse Gewestelijke 11 juli-vie-
nng door olijkerds het oorlogsmonu
ment in rouwkleren werd gehuld en er 
de tekst werd opgehangen „Hier ons 
bloed, wanneer ons recht Martens" en 
het Impse Dorpsplein waar de jaarlijk
se 11 juli-viering plaatsvond, „versierd" 
werd met bordjes waarop stond „Jules 
Henderickx wenst U een aangename 
en stnjdbare Vlaams Nationale Feest
dag", en die initiatieven in „bepaalde mi
lieus" nogal wat wrevel verwekt had
den, werden door de burgemeester nu 
alle aktiviteiten van die aard vooraf 
verboden in een straal van 100 m rond 
het Dorpsplein 

De initiatiefnemers lieten zich door 
deze beperkende maatregel echter 
met pramen en verlegden het aktieter-
rein in de lucht Op een uiterst minu
tieus uitgekiend moment verschenen 
in de lucht boven de Impse dorpskom 
twee vliegtuigen die de tekst „Jules 
Hendenckx wenst U een mooie 
Vlaamse Feestdag" voorttrokken 
Ieders aandacht ging luchtwaarts en in 
de aanwezigheid van het volledige 
Kollege van Burgemeester en Schepe
nen werd door de omstanders gemon
keld en door de „daders" medeplichtig 
geglimlacht Burgemeester en (som
mige) schepenen keken sip De stunt 
was gelukt Uilenspiegel had weer 
eens gewonnen 

Bij 't l<rieken van de dag 

Dauwtocht 
Rupelmonde-Bazel 

Op zaterdag 27 juli e k om 6 uur 
's ochtends vertrekt te Rupelmonde 
op de markt de WJL-dauwtocht Als 
men van bedauwde natuur, van een 
stevige wandeling in aangenaam ge
zelschap en van de ochtendzon houdt 
moet men zeker op post zijn 

Na een rondleiding door een beken
de gids in het histonsche Rupelmonde 
wandelen de Jonge Leeuwen via de 
dijk naar het kasteel van Bazel Rond 
acht uur verorberen zij een leeuwe
ontbijt in het unieke kader van de 
Duiventoren En dan langs het „ge
boorte" terug naar Rupelmonde, met 
een bezoek aan het Mercatoreiland, 
de Graventoren en het Reinaertmu-
seum Rond de middag wordt afscheid 
genomen 

De pnjs voor dit alles bedraagt 

Vakantieregeling 
Sociaal 
dienstbetoon 

De zrtdagen sociaal dienstbetoon 
gedurende de vakantiemaand augus
tus kunnen enkel op afspraak (senator 
Nelly Maes, tel 7764974) en zullen 
doorgaan bij haar thuis op de zaterda
gen, na de middag (Gentse Baan 50, 
St-Niklaas) 

„Grote Prijs 
Jules Henderickx": 
reuze sukses 

LEDE-IMPE - 132 kaarters en een 
massa supporters waren komen opda
gen voor de reuze 11 juli-kaarting 
„Grote Prijs Provincieraadslid en Sche
pen Jules Henderickx" In vier ronden 
werd gespeeld naar de grote prijzen-
pot die bestond uit 10 000 fr vooruit -l-
inleg (100 fr per speler) en een trofee, 
geschonken door J Henderickx Win
naar werd Edgard Janssens uit Impe 
De orgamzatie liep gesmeerd onder 
leiding van Frans Meuleman, terwijl 
achter de tapkast Johnny Huyle-
broeck en zijn echtgenote Yvonne en 
Jef De Neve de plak zwaaiden Profi
ciat en dank aan alle medewerkers i 

100 fr en 75 fr voor kinderen onder de 
12 jaar Hiervoor ontvangt men een 
dikke informatiemap, deskundige be
geleiding en een uitgebreid leeuweont
bijt in middeleeuws kader 

Inschnjven kan bij Kanna Cop, Ka
pelstraat 19,2760 Kruibeke, Marita De 
Schnjver, Langestraat 106, 2760 Krui
beke, Geert Lichtert. Kerkstraat 124, 
2768 Bazel, Wim Peirsman, Lange 
Gaanweg 4 2768 Bazel, Mia De Laet 
G De Cremerstraat 87a, 2628 Rupel
monde Leo De Roeck, Kalverstraat 
119 2628 Rupelmonde 

• 24-jange jongedame diploma kine-
siterapeute, ervanng door stages in 
allerlei afdelingen van verschillende 
ziekenhuizen, zoekt een gepaste be
trekking 
• 22-jange jongedame, diploma ge
gradueerde verpleegkunde A l -l- 1 
jaar vroedvrouw, zoekt een gepaste 
betrekking 
• 22-jange stempelgerechtigde ge
huwde vrouw, geen kinderen, diploma 
A2-verpleegkunde zoekt dnngend ge
past werk 
• 43-jange man, bediende van tje-
roep, 15 jaar ervanng deklaratie gra
nen, met goede kennis van Ned en Fr 
zoekt een gepaste betrekking 

• 22-jange jongedame, getuigschift 
HSO A6/A2, daktylo, klassement 
boekhouden, Nederlandse en Franse 
stenografie, Nederlandse handelskor-
respondentie, praktische kennis van 
de Franse taal, elementaire kennis van 
de Engelse en Duitse taal, zoekt dnn
gend een gepaste betrekking 
• 20-jange juffrouw, diploma sanitai
re helpster en ziekenhuisassistente A2 
zoekt een passende betrekking 
• Pas afgestudeerde 18-jange juf
frouw, kwalifikatiegetuigschnft handel 
in boekhouden zoekt een passende 
betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator, A Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge, tel 091 -30 72 87 

• 25 j ongehuwde man met A2-
diploma elektromechanica zoekt een 
betrekking in het Brusselse of op de as 
Brussel-Aalst-Ninove-Halle 
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Plaatsaanbiedingen 
• Gevraagd universitair menswe
tenschappen uitkenngsgerechtigd bij 
voorkeur wonend in arrondissement 
Kortrijk Dnngend gevraagd 

• Gevraagd bediende-opsteller ho
ger middelbaar onderwijs uitkenngs 
gerechtigd bij voorkeur wonend in de 
omgeving van Kortrijk of Waregem 

• Gevraagd personeel poetsdienst 
vijf voltijdse en 10 halftijdse betrekkin 
gen uitkeringsgerechtigd zijn twee 
jaar werkloos in de laatste vier jaar bij 
voorkeur wonend in de arrondisse
menten Kortrijk 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) 

• Dame 19 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk als poetsvrouw 
hulp in de keuken of kinderoppas Ref 
nr 0799 

Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers via het Vlaams Nationaal 
Centrum Ontvoenngsplein 1 2800 
Mechelen tel 015-209514 Gelieve 
het refnr te vermelden 

• 24 j gehuwde dame met diploma 
lager middelbaar bureelwerken zoekt 
een betrekking als verkoopster in het 
Brusselse of ten westen van Brussel 
Is ook bereid enig ander werk te doen 

• 20 j ongehuwd meisje met diploma 
van gezins en sanitaire helpster zoekt 
een betrekking in het Brusselse of ten 
westen van Brussel 

Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr J Valke 
niers tel 02 5691604 

VU-Antwerpen 
aan Bell-poort 

Vrijdag 7 juli om 6 u 45 stonden 
eens te meer de militanten Stef Fred 
Jos Mile Mieke Johan Dirk Hugo en 
Gerda aan de Bell-fabnekspoort te 
Antwerpen 

Het was een snelle reaktie ter plek
ke van de VU-Antwerpen om het met 
aflatend gesjoemel met de Bell werk 
plaatsen aan te klagen 

Centraal stond de weinig krachtda
dige houding waarmee de regering de 
belangen van de Bell-werknemers ver 
dedigt bij Cocom en de Verenigde 
Staten in verband met het miljarden 
China kontrakt Het is cynisch te moe
ten vaststellen met welke vazallen-
mentaliteit door de CVP PVV-koalitie 
opgetreden wordt in deze tijd van 
krisis en werkloosheid Kortom een 
dagdagelijks gevecht voor ons partij 
programma Werk in een Vlaamse 
staat I Dat werd 2 500 maal door deze 
militanten op een honderdtal minuten 
als boodschap meegegeven 

Koen Pauli 

TONISSTEINER SPRUDEL, IN BREMEN ERKEND ALS HET BESTE 
MINERAAL WATER, KREEG TE MADRID DE GOUDEN MEDAILLE 

o' Pnissjeiner 

In Duitsland 
werden de 
mineraalwaters 
aan een 
bijzondere 
waardetest 
onderworpen 
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GEZONDHEID 
IS 

LEVENSGELUK 
Men vroeg zich te recht af waarom mensen d ie 
normaal w i jnen proeven en cod i f ie ren, d i t ook met 
eens zouden doen voor mineraalwaters , wa t zonder 
tw i j f e l meer dan gemot iveerd is, nu er jaar na jaar 
meer water gedronken word t . De verbru iker wens t 
t rouwens te we ten we l k soor t water het beste is 
Autor i jden is we l de groots te hinder voor de verkoop 
van alkoholhoudende dranken, zodat de consument 
er een vervanging voor zoekt Wegens de d ikwi j l s 
s lechte smaak van le id ingswater . wo rd t meer mine
raalwater gedronken en wo rd t vanzel fsprekend ge
zocht naar zuivere, gezonde en verkwikkende bron
waters A l s er wo rd t aangenomen dat er bi j de 
gewone mineraalwaters geen werke l i j k s lecht sma
kende zi jn.kan d i t n iet a l t i jd gezegd worden van de 
gezondheidswaters Ten einde het beste, zeer goed 
smakende, e f f i c iën te gezondheidswater ui t een ganse 
reeks te onderscheiden, we rd een ploeg van gekende 
« proevers » aangesteld, nl Max Kirschner, Gert v 
Paczenski. Heinz Gert Woschek. Angel ika Jahr en 
Jurgen Schmidt De plecht igheid had plaats op 
9 maart 1984 m het Bremer Hotel « Columbus ». 

1,8. waarb i j «TONISSTEINER SPRUDEL ALS HET 
ALLERBESTE GEZONDHEIDSWATER» werd aangeduid. 
Het IS vanzel fsprekend dat de verschi l lende f i rma 's 
geenszins verantwoordel i jk z i jn voor de « smaak ». 
Z IJ « brouwen » het water met het word t geleverd 
door de onderaardse bronnen Zi j kunnen er koolzuur 
aan toevoegen, waardoor f iet meer kr iebel t in mond 
en keel . maar daar houdt al le manipulat ie op als de 
producent zi jn water als « mineraal » w i l erkend 
zien In Dui ts land bestaan er ongeveer dr iehonderd 
bronnen De smaak van het water hangt af van de 
aard van de verschi l lende grondlagen waarlangs het 
naar de opperv lakte word t ges tuwd Die grondlagen 
geven de per fekte smaak,- vo l gezondheid,- aan 
. TONISSTEINER SPRUDEL • 

De ui tbater van een drank- of eetgelegenheid hecht 
zeer d ikw i j l s geen belang noch aan de kwal i te i t , 
noch aan de verscheidenheid van de minerale wa
ters waarvan hi j er toeval l ig 2 of dr ie ter beschikking 
heeft De klant die een . TONISSTEINER SPRUDEL . 
vraagt, kr i jg t dan d ikwi j ls een minderwaard ig water
t je voorgezet Maar de klant is nog steeds koning 
en heeft recht op de waar die hi j beste l t 

Daarom vraagt u ook bij uw winkelier, 
in de drankendiscount. als in cafe of 
restaurant, dit beste mineraal gezond
heidswater U KUNT HET EISEN, 
WANT U HEBT ER RECHT OPi 

. TONISSTEINER SPRUDEL . we rd door f i jne proe
vers op de eerste plaats gekozen als het beste ; 
wanneer de klant d i t « BESTE » vraagt, d ient de 
ui tbater d i t water te r beschikk ing te hebben. W ie 
het nog met in zi jn kelder heeft , w i e het thuis nog 
met in zi jn f r igo bezit, zette zich in verb inding me t 
de - FIRMA ABTS » Tiense s teenweg 63, 
3040 BIERBEEK (Korbeek Lo) - ® 016 / 46 03 11 • 
er zal u worden medegedeeld waar u het gezond
heidswater nr 1 .TONISSTEINER SPRUDEL. kunt 
bekomen 

T D N I S S T E I N E R 
het levende water 

In 1 kg Minera lwasser s ind fo lgende fes te , ge loste 
Stof fe in mg enthal ter 

Het puntensysteem was anders dan bi j de wi jnproef . 
Het IS als op s c h o o l : het gaat van 1 t o t 5, code 
te lkens door elke proever gegeven biJ 't dr inken van 
het zel fde wa te r u i t een f les waarop geen naam of 
aanduiding t e v inden is. nummer 1 zi jnde voor 't 
a l lerbeste en dan in dalende l i jn t o t 5 voor « TONIS
STEINER SPRUDEL » gaven de proevers respect ie
ve l i j k Jahr 1.50 - Woschek 1.50 - Schmidt 2 -
Kirschner 2 - v Paczensky 2. samen 9 of gemidde ld 

Kationen • 
Nat r ium 
Kal ium 
Ammon ium 
Magnes ium 
Calc ium 

138.1 
22.5 

0.1 
171.9 
208.0 

Kieselsaure 

Anionen 
Chlor id 18 5 
Ni t ra t 3.3 
Sul fat 24.4 
N i t r i t 0,0 
Hydrogencarbonat 1392 

(meta l 451 
Analyse des Chem Laborator iums Fresenius 

Wiesbaden, vom 29 8 1989 
Deze analyse van « ' t Levende Water » 

doorgeven aan uw dokter 

ANTWERPEN 
JULi 

11 

11 

14 
27 

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 
HOMBEEK 3de tuinfeest bij Louisa en Wim Heike 50 Org VU-
Hombeek Leest-Heffen 

L 

STAD MECHELEN 

PLAATSAANBIEDINGEN STEDELIJKE 
TECHNISCHE INSTITUTEN 

Navolgende betrekkingen (M/V) zijn in hoofdambt mogelijk te be
geven bij de aanvang van het schooljaar 1985-1986 

Aan de dagscholen 
Assistent THOLT electro-mechanica, Burg ir of ind ingenieur, 

richting electro mechanica 
Assistent THOLT informatica, Burg ir of md ingenieur, richting 

electronica spec informatica 
Lesg. TV ParHOKT, doctor in de geneeskunde 
G.H.S.O. Romaanse filologie. 
G.H.S.O. Geschiedenis. 
Ekonomische wetenschappen HSO, GHSO ek wet of handelsweten

schappen 
Psychologie HOKT, (univers diploma psychologie) 
Pedagogie HOKT, (univers diploma pedagogie) 
Orthopedagogie HSO (univers diploma orthopedagogie) 
Gegradueerde ergotherapie 
Gegradueerde toerisme 
Informatica EHOKT -i- HSO, (univers diploma informatica) 
Lesg. TV publiciteit HSO, GLSO of Hoger kunstonderwijs -i- 1 j n e 

-f ped bekwaamheidsbewijs 
TV-Bpr electriciteit,LSOelectr -i- 6) ne of HSOelectr -f 3j ne of 

techn regent 
TV-Bpr metaal, LSO metaal -i- 6 j n e of HSO metaal -i- 3 j n e of 

techn regent mechanica 
Bpr haartooi, HSBS -l- D -h 3 j ne of LSBS -l- D -i- 6 j ne 
Praktijkleraar herenkappen, HSBS -i- D -i- 3 ] n e of LSBS -l- D -i-

6j ne 
GLSO kleding 
TV meubel- en binnenhuisontwerpen HSTS, HSO 3 j ne of HOKT 

meubel- en binnenhuisontwerpen 

Aan de avondscholen 
AV Duits - LSTL, GHSO Germaanse filologie 
AV Russisch - LSTL, Lic Slavische talen 
AV Spaans - LSTL, GHSO Romaanse filologie of lic vertaler 
TV. Informatica - HOKT, Lic Ind ing of Burg ing 
TV Handel - HOKT, GHSO handelswet of econ wet 
TV Electronica - HOKT, Ind ing of Burg ir electronica 
TV Scheikunde - HOKT, Ind mg of Burg ir Scheikunde 
BP Lassen - LSBL, LSO laswerken met 6 j n e 
TV-BP Schilderwerken - LSBL, LSO schilderwerken met 6 j n e of 

HSO schilderwerken met 3 j n e 
TV auto-electriciteit - LSTL, LSO, HSO of HOKT met ne auto-elec-

triciteit 
TV-BP beeldhouwen-steenhouwen, LSBL, LSO beeldhouwen -i- 6 j 

ne 
BP machinale bewerking - LSBL, LSO 6 j n e mach bewerking of 

HSO 3 j n e mach bewerking of Techn regent -l- 1 j n e 
TV meubel- en binnenhuisontwerpen - HSTL, HSO 3 j n e of HOKT 

meubel- en binnenhuisontwerpen 
BP electriciteit - LSBL, LSO 6 j n e electnciteit of HSO 3 j n e electr 

of techn regent 
BP plaatbewerken - LSBL, LSO 6 j n e plaatbewerken 
TV-BP garneren-behangen - LSBL, LSO 6 j n e gameren-behangen 
Kantklossen - LSBL 
De kandidaturen dienen binnen de maand na het verschijnen van 

deze publikatie te worden gericht aan het kollege van Burgemeester 
en Schepenen, Stadhuis Mechelen 

De aanvraagformulieren kunnen gratis bekomen worden op de 
dienst onderwijs - Stadhuis - 2800 Mechelen Tel 015-208511 - Toestel 
248 of 249 

Deze betrekkingen worden vakant gesteld ingevolge de maatrege
len tot beperking van de kumulatie 

Kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen, doch wor 
den afgewezen, kunnen zich wenden tot het Ministerie van Onder 
wijs. Bestuur van het Secundair Onderwijs of Bestuur van het Hoger 
Onderwijs (adv 120 
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Overlijden 
te Koekelare 

Op 4 juli overleed na een slepende 
ziekte ons trouw lid Marcel Staelens 
Deze hardwerkende man bracht sa
men met zijn vrouw een gezin van 
negen kinderen groot Hij werd slechts 
65 jaar Marcel is ook de vader van ons 
bestuurslid Odette Staelens en de 
schoonbroer van voorzitter Jef Hen-
dryckx 

De VU-Koekelare biedt de ganse 
familie haar kristelijke en innige deelne-

"^'"9 aa" VU-Koekelare 

• • t • t l i l • • 

Wj-
VU-raadslid Herman De Witte wil 

Ingelmunster veiliger 
voor de fietsers 

23 

Tijdens de jongste gemeenteraads
zitting te Ingelmunster diende de reke
ning voor het dienstjaar 1984 goedge
keurd Niettegenstaande deze reke-

Arr. Brugge-Torhout 

Mars voor een 
Vlaams 
havenbeleid? 

O p za te rdag 20 ju l i '85 w o r d t de n ieuwe Z e e b r u g s e haven p l ec h t i g 
„ Ingew i jd " . Rond deze i n w i j d i n g z i jn te B r u g g e en te Z e e b r u g g e een 
aanta l ak t i v i t e i t en en f ees te l i j kheden v o o r z i e n . 

Ondanks tijdige verwittiging is het 
Vlaamse verenigingsleven bij deze ak
tiviteiten met betrokken Het ware 
nochtans een kleine moeite geweest 
de feestelijkheden op 11 juli te laten 
aanvangen en meteen aan het Gulden-
sporenfeest een nieuwe en moderne 
dimensie te geven 

Op inspiratie en aandnngen van de 
Volksunie hebben de organizatoren 
van de Brugse Mettentocht op 11 juli 
wel een voettocht naar Zeebrugge (en 
terugkeer per boot) voorzien Ver
wacht wordt dat vooral voor de jonge
ren deze ongewone kennismaking met 
Zeebrugge en zijn achterland een bie-
zondere prikkel mag zijn Deze „jonge
ren-mars op Zeebrugge" beloopt ca 
17 km en start op donderdagnamiddag 
11 juli om 15 u aan de Brugse Kruis-
poort 

Men mag hopen dat dit initiatief 
geen eendagsvlieg zal zijn In het verle
den heeft het Vlaamse verenigingsle
ven zich al te gemakkelijk laten buiten-
dringen uit of het kontakt gemist met 
het geheel van sociaal-ekonomische 
mechanismen 

Havenbeleid, havenontwikkeling, 
mantieme verrichtingen, zorg om het 
mantiem milieu, zijn bij uitstek Vlaamse 
aangelegenheden en het moet een 
Vlaamse eis zijn deze bevoegdheid, 
met respekt voor de grensoverschrij
dende en internationale verplichtingen, 
soeverein uit te oefenen Aan de be
trokkenheid, inzet en inspiratie van de 
Vlaamse verenigingen wordt gevraagd 
om, elk wat hun biezondere belangstel-
lingssfeer betreft deze eis bij te treden 
en zich, over de verwezenlijking ervan, 
te bekommeren 

G Van In 

ning een boni vertoont hebben wij toch 
enkele vraagtekens 

Belasting op luxe-paarden slechts 
14,6 % van de luxe-paarden in de 
gemeente zijn in regel met de betaling 
van de belasting Zouden de overige 
85,4 % van de eigenaars misschien 
behoren tot de behoeftigen of is het zo 
dat ook hier met iedereen gelijk is voor 
de w e f 

De cafetaria op het gemeentelijk 
sportcentrum is verhuurd aan een 
plaatselijke brouwer Niettegenstaan
de deze verhunng betaalde de ge
meente toch nog een som van 
47 294 fr aan werkingskosten Van-
keirsbilck (CVP) „Indertijd heeft de 
gemeente eens bloembakken aange
kocht voor de cafetaria 

De voertuigen van de gemeente
diensten hebben zeker een met-ver
antwoorde uitgave Bij de berekening 
van de gemiddelde kostprijs per voer
tuig zien we een uitgave van 87813 fr 
aan onderhoudskosten en 68 669 fr 
aan brandstof, dit geeft een uitgave 
van 156 482 f r per voertuig per jaar 
zonder afschrijving van de aankoop
som Burgemeester Vankeirsbilck 
„Deze uitgaven liggen met te hoog 
voor normale voertuigen Toch raden 
WIJ geen enkele burger aan dergelijke 
voertuigen aan te schaffen" 

Met de parlementaire verkiezingen 
voor de deur mag „Rikske" zeker mets 
weigeren in het arrondissement Zo 
ook met de doortocht van de interna
tionale autorally op 21 september Vol
gens de burgervader gaat het hier om 
een gewone autozoektocht en zeker 
met om een snelheidswedstnjd Toch 
hebben wij daar onze twijfels over 

De Volksunie, bij monde van Her
man De Wit te: „Wij hebben altijd de 
veiligheid van de fietsers hoog in ons 
vaandel gedragen, daarom betreuren 

WIJ nog steeds dat de Heirweg Zuid 
volledig zal vernieuwd worden en dit 
zonder een fietspad Ook nu hebben 
WIJ een verkeersvnendelijk voorstel 
voor de Weststraat vanaf Het Bol
dershof tot aan de Westwijk langs 
beide zijden van de straat een fietspad 
te voorzien Wie nu van het centrum 
naar de Westwijk rijdt met de fiets, 
moet binnen een afstand van 400 m de 
baan tweemaal kruisen wat voor de 
schoolkinderen van de wijk zeker ge
vaarlijk I S " 

Zelfs vanop de banken van de 
meerderheid kreeg Herman gelijk, on
gelooflijk De burgervader beloofde 
samen met de politKïdiensten, dit voor
stel te onderzoeken Herman zal zeker 
de zaak op de voet (fiets) volgen 

Oproep tot de bevolking verenigin
gen die wensen materiaal (stoelen, 
tafels ) van de gemeente te gebruiken, 
kunnen gratis een beroep doen op het 
gemeentepersoneel voor het vervoer 
ervan (GDI) 

VU-raadslid Herman De Witte 
vanop de fiets 

WEST-VU\ANDEREN 
JULI 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

13 
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BRUGGE 9de Brugse Mettentocht — naar Zeebrugge en per boot 
terug Vertrek aan de Kruispoort 18 km inschrijvingen vanaf 16u 
vertrek 17 uur 8 km inschrijvingen vanaf 17u 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-Flandna, Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 Kortrijk om 20 uur Feestrede senator Michiel 
Capoen Organisatie VU en FVK Kortnjk 
STEN E: Vooropening tentoonstelling Noel Deman, in galenj „De Mo
len". Dorp om 19u30 Inleiding door de heer Makelberge, opening 
door de heer Vandewalle P Open op 13 en 14 juli 
IZEGEM Vlaams Huis vijfde kaarting Organisatie Kaartersklub 
Vlaams Huis Ook op 13 en 14/7 
OOSTENDE: 11 juli-euchanstieviering in de Domimkanenkerk, Chns-
tinastraat 95 om 17 uur Organisatie VVG-Oostende 
TORHOUT: 11 juli-viering met tuinfeest in open lucht, bij slecht weder 
in zaal Sparrenhove, wijk „De Goede Herder" Prijs 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 

Aanbevolen huizen 
Loodgie ter 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswerken 

ALPANROOF 

Tel 

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

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

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

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

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRUSOPGAVE 

Vakantiehuis 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 
014-31.13.76 

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. 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

c r z T ) STUDIO 
DANN 

02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 

Import - Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
teL 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-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames- heren en kinderkleding 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbr anders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126. 1090 Brussel 
Tel 42619 39 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

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 054-3317 51 

054-33 11 49 
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„Vlaanderen is een 
prachtig boeketje 
voor toeristen 

ANTWERPEN. — „Voor mij blijft het krachtigste, en 
meest efficiënte 'wapen' voor de toenadering van de 
volkeren tot mekaar het toerisme. Kommunikatie, 
mekaar best kunnen verstaan, is hierbij vanzelfspre
kend bijzonder belangrijk. 

Zeker bij het toerisme is de lach veruit het krachtig
ste wapen van de mens. 

Dit uitnodigend gebaar tot verstandhouding en 
uitwisseling van wederzijdse gevoelens en indrukken 
uit geen ander levend wezen op deze wijze. 

Mocht er, zo hoop ik althans, een Europa van de 
regio's tot stand komen, dan zal dit in grote mate te 
danken zijn aan het toerisme. Ondanks het gebrekkig 
toeristisch beleid dat in dit land nog immer wordt 
'gevoerd'." 

KAREL de Meulemeester, 
direktieverantwoordelij-
ke voor de Vlaamse Toe

ristenbond, is —na 2 0 jaar werk-
zaamlieid bij de VTB— vandaag 
nog teleurgesteld over de telken-
jare gepresteerde verloren kan
sen op het gebied van toerisme. 
Het gebrek aan een adekwaat 
toeristisch beleid. 

Een autonoom Vlaams Kom-
missariaat-Generaal voor Toeris
me staat deze zomermaanden 
nochtans in de ste igers. 

f # 

fans zo'n enorm toeristisch aan
bod hebben. Jammer dat we ons 
aanbod niet behoorlijk aan de man 
kunnen brengen. 

Het heeft allemaal te maken met 
gebrek aan centen; gebrek aan 
bevoegdheid van de Vlaamse re
gering. 

Grote Poespas 
Ik kan niet verhelen dat een 

aanslepend konflikt met de 'natio
nale' minister De Croo als gevolg 
heeft dat een Vlaams toeristisch 
beleid alsnog geen innoverende 
prestaties kan leveren. 

Wij willen het, wij Vlamingen, 
wel beter doen, maar we hebben 
er tot op vandaag hpoegenaamd 
niet de afdoende middelen voor 

Ook het toeristisch beleid heeft 
onverminderd last van de manklo-
pende rechtstaat Toerisme be-

geen tievoegdheden terzake naar 
de gemeenschappen over te he
velen. 

Nochtans zitten er onder meer 
in de toeristische sektor enorme 
nieuwe kansen voor ekonomische 
groei en betere tewerkstelling. Het 
heeft veel meer te maken op het 
gebied van tewerkstelling dan de 
vraag of die 29 ambtenaren de 38 
miljoen werkingsmiddelen behoor
lijk besteden. 

Tot op vandaag ligt het toeris
tisch beleid, zeker ten bate van 
onze Vlaamse gemeenschap, vol
komen lam. 

Het weinige geld dat er is voor 
bevordering van het toerisme zit 
kommunautair gebipokkeerd. 

Nochtans was er goede hoop 
sinds 23 juli 1979. Er werd toen 
een protokol ondertekend waarbij 
de 'gemeenschappen', vanaf 1980, 
hun toeristisch beleid autonoom 
kunnen bepalen, en zelf kunnen 
opteren hoe de onmisbare centra
le dienst werkt en bemand wordt 

Het komplete daaropvolgende 
juridische proces is niet in twee 
woorden te verwoorden. Maar 
een feit is dat minister De Croo in 
mei van dit jaar net het tegenover
gestelde besliste, via een Konink
lijk Besluit, dan de beschikkingen 
die de Vlaamse Raad nam betref
fende het toeristisch beleid." 

„Pintje pakken" 
— Ook op het gebied van 

toerisme zijn we blijkbaar nog 
immer niet toe aan autonomie 
van het Vlaamse gezag. 

Ongekend, 
onbemind. 

Karel de Meulemeester: „ Op 
ons jongste kongres, bij gelegen
heid van het Brussels vakantiesa
lon, hebben we de prioriteit van de 
Europese Kommissie onderschre
ven, het bevorderen van het soci
aal, landelijk en kultureel toerisme 
dient dringend voorrang te krijgen. 

Maar,hoe gaan we daaraan be
ginnen in een land als het onze... ? 
Een volwaardig Vlaams Kommis-
sariaat voor Toerisme hebben we 
dringend nodig. Eindelijk blijkt er 
'schot' in deze zaak te komen. 

We wachten reeds tergend 
lang op een geëigend Vlaams toe
ristisch beleid 

En ik vrees steeds meer dat 
onze mensen teleurgesteld gera
ken. Er wordt bij herhaling gezegd 
dat wij Vlamingen, het veel beter 
doen wat we zelf doen. 

Maar het gebrek aan geldmid
delen begint tergend onsympatiek 
door te wegen. Ook het toeris
tisch beleid zit in een kommunau-
taire poespas. De Vlaamse rege
ring probeert wel met minimale 
middelen het maximum te preste
ren Inmiddels moeten we vrede 
nemen met de vaststelling dat 
menig Vlaams teater nulkommanul 
frank subsidie krijgt Terwijl elders 
de subsidies de pan uitvliegen 
Hetzelfde op het gebied van min-
dervalidenzorg. En dus zeker ook 
voor het toerisme. Volgens mij 
faalt het beleid zelfs dusdanig dat 

:•*•' "-

men in België Vlaanderen nog niet 
kent" 

— De Vlaamse Raad heeft 
nochtans reeds een lange poos 
geleden vier dekreten gestemd 
die van aard zijn een Vlaams 
toeristisch beleid mogelijk te 
maken. 

Karel de Meulemeester: „ Het 
jammere is dat wij in Vlaanderen, 
volgens getuigenissen van zoveel 
toeristen uit het buitenland, noch-

hoort tot onze kuituur Maar we 
krijgen in Vlaanderen geen, of 
alleszins te weinig, gelegenheden 
die troeven goed uit te spelen. 

Vier dekreten die het toerisme 
in Vlaanderen voor de komende 
jaren afdoende moeten regelen 
werden nu reeds geruime tijd ge
leden gestemd Maar we maken 
het mee dat één minister van de 
centrale Belgische regering het 
been stijf houdt om toch maar 

Karel de Meulemeester: „Ook 
wat dit betreft krijgen we amper 
de helft van de geldmiddelen uit 
de grote koperen ketel, waarin we 
voordien voor 60 procent gestort 
hebben uit onze eigen portefeuille 

Nochtans, en men onderschat 
dit, behoort het toerisme tot een 
overbelangrijk deel van onze kul-
tuur.Via het toerisme kunnen wij, 
Vlamingen, van ons wezenlijk in
ternationalisme getuigen. Wij heb

ben nog grote kreativiteit, levens
lust, grote talenkennis, (snel)we-
gen, prachtige culinaire keukens 
enzomeer.. 

Maar het drama blijft dat we 
nog altijd niet de eigen middelen 
hebben om het te zeggen en 
vooral te tonen wat we allemaal 
aan unieke prestaties aan te bie
den hebben. 

Om het politiek scherp te stel
len: met in het minst dank zij het 
toerisme blijkt op vandaag de in
dustriële produktie in Vlaanderen 
vijf keer groter te zijn dan in 
Wallonië. 

Uiteindelijk, over alle formele 
poespas heen, blijkt het zo te zijn 
dat wij.Vlamingen, zoveel beste 
troeven hebben die met afdoende 
(kunnen) uitgespeeld worden. 

Onze troeven zijn, zeker wat 
toeristisch onthaal betreft, niet 
min. Het zou jammer zijn dat zo
veel vreemde gasten die ook nu 
weer in de zomerse maanden bij 
ons verblijven alleen maar het 
begrip 'pintje pakken' als Vlaamse 
sprokkel mee naar huis nemen." 

— Wat hebben wij uiteindelijk 
nog te bieden aan de toeristen 
die we te gast hebben? Nog iets 
meer dan de onvermijdelijke blik
vangers zoals Brugge en ons 
zandrijke Noordzeestrand.? Of 
wat er van overblijft. 

Karel de Meulemeester: „ Wij 
hebben zeer veel te bieden. Last 
heeft men overal van toeristische 
miskleunen. 

Uit ervaring weet ik even\yel 
dat wij nagenoeg alles kunnen 
bieden aan een toerist uit den 
vreemde. En dit betekent dus hoe
genaamd niet alleen een tochtje 
op de Brugse reien. Breng eens 
een bezoek aan Kasterlee. Aan 
Balegem. Bij hierhaalde ervaring 
weet ik best dat toeristen bij ons, 
in ons land, in onze streken bij
voorbeeld 'het groen'enorm waar
deren als rustgevende 'faktor'. Wij 
jammeren natuurlijk als het plots 
en langdurig in zomerse periodes 
begint te regenen. Maar, veel toe
risten uit Oosterse landen ,zoals 
Griekenland genieten met volle 
teugen van onze groene rijkdom. 
Terwijl het rijkelijk regent gezellig 
gaan schuilen en vooral genieten 
in één van onze beste Vlaamse 
staminees-

Regenbuien die ons ergeren 
verfrissen hen Zij genieten ervan. 
Omdat zulk genot in hun zonver-
brande contreien ongekend is. 
Niet dat wij van lage depressies 
ons toeristisch export-artikel moe
ten maken... 

Ik wil maar zeggen dat de 
Vlaamse gemeenschap zoveel 
boeiende dingen te bieden heeft 
aan gasten die het de moeite 
waard vinden ons te bezoeken. 

Maar, om al onze troeven op af
doende wijze uit te spelen is een 
geëigend Vlaams toeristisch be
leid onontbeerlijk. Zulks blijkt jam
mer genoeg nog een zaak voor 
misschien volgend vakantiesei
zoen te zijn. 

(hds) 
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