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Donderdag 26 juni 1986 - 32ste jaar - Nr. 26 - 33 fr. 

Nbams Nationaal M/eekblad 

Nu zondag om 11 uur te Diksmuide: 

59ste IJZERBEDEVAART 
(In dit nummer wordt speciale aandactit besteed aan deze unieke manifestatie.) 

Het loont de moeite 
Het toeval brengt twee massa-fenomenen, die weinig raak

punten hebben, bijeen in het tijdsliader van een zonnige juni: 
de IJzerbedevaart zondag en de geestdrift nu over de Rode Dui
vels. Ze doen zich overigens niet voor in gescheiden werelden. 
Hoeveel bedevaarders hebben niet twee-drie nachten voor hun 
tv gezeten, blij om de overwinningen en om de enkele leeuwen
vlaggen tussen het trikoloor vlagvertoon? 

Zelden werd zo druk driekleurig gezwaaid als deze week. Wie 
daaruit zou besluiten dat de herleving van de Belgitude op 
komst is, komt straks bedrogen uit. De trikolore koorts zal de 
Mundial niet overleven. Kenners van massapsychologie heb
ben overigens uitgemaakt dat het vlagvertoon rond de sport 
nauwelijks te maken heeft met politieke opties. Het kortston
dige schi jnpatriottisme heeft meer te zien met de begeerte van 
de toeschouwers, zich te identiflceren met de actors dan met va
derlandsliefde. Dat staten en regimes hun sport voor hun kar 
spannen, bevestigt het verschijnsel maar veroorzaakt noch 
bestendigt het. 

Ook Vlamingen die gruwelen van trikoloor vlagvertoon, heb
ben geen moeite met de suksessen van de Rode Duivels. De na
tionale ploeg is trouwens een treffend voorbeeld van de rol en 
het aandeel der Vlamingen. Sport is in ons land voor 90 ten hon
derd een Vlaamse aangelegei^eid. De ploeg in Mexico zou zon
der moeite en met hetzelfde resultaat kunnen samengesteld zijn 
uit louter Vlamingen. Mocht Vlaanderen zoals de U.K.-regio's 
Engeland, Wales of Schotland zelfstandig aantreden, dan be
hoorde het vandaag tot de top van de Mundial. 

Zo leidt de omweg van de sport naar de oevers van de IJzer. 
Zeventig jaar geleden was het dramatischer maar in de grond 
niet anders: Vlaanderen leverde het voetvolk dat de Belgische 
kleuren deed wapperen. Veertig jaar geleden werd de eerste 
toren gedinamiteerd: een absoluut simbool van de toenmali
ge Vlaamse onmacht. Sindsdien is er veel veranderd ten goe
de, maar in wezen zijn het nog altijd de Vlamingen, vandaag 
met hun 80 % Mundial-spelers, het hele jaar door met hun 70 
% van de uitvoer of de spaargelden, met hun 60 "/o van de bevol
king en de belastingen, die opdraaien voor de Belgische tri
kolore. 

Geen enkele waarnemer zal zich ontveinzen dat er een tijde
lijke stilstand is gekomen in de Vlaamse revendikatie. De ver
dere staatshervorming, het zelfbestuur behoren onverminderd 
tot het wensen- en gedachtenpakket van de Vlamingen. Maar 
in deze krisistijd worden ze voorafgegaan door de zorg om te
werkstelling en koopkracht of veiligheid. Een steeds ofnciëler 
wordend deel van de gesubsidieerde Vlaamse Beweging dreigt 
zich te laten inkapselen in de schijnautonomie. De neo-
unitaristen maken er dankbaar gebruik van om in de tegenaan
val te gaan. 

In het homogeen-Vlaams geworden Vlaanderen groeit een ge
neratie op die minder dan vroeger gekonfronteerd wordt met 
rechtstreekse frankofone agressie, die uit onderwijs en media 
geen historisch perspektief meekrijgt en wier blik méér dan 
vroeger op de wereld is gericht. 

Het is daarom goed dat de IJzerbedevaart drie motto's heeft 
meegekregen: niet alleen zelfbestuur, maar ook godsvrede en 
wereldvrede. Dat zelfbestuur nummer één blijft, kan geen twij
fel lijden. Even belangrijk echter is, te schetsen hoe een vrij 
Vlaanderen er straks moet uitzien: een samenhorigheidsmaat-
schappij die dus tolerant zal zijn, met een nieuwe politieke kui
tuur en met een blijvende zorg zowel voor de inwendige vrede 
als voor de vrede tussen de volkeren. 

Hel antwoord op de vraag „Welk Vlaanderen?" is voor de 
kompleksloos-Vlaamse jeugd van vandaag belangrijk. Vlaan
deren moet immers de moeite lonen, er naar te streven en er in 
te leven. 

tvo 

Let op de volgende truuk 

Happart buiten ? 
Dinsdag ontwaakten de Hoogedelgestrenge Heren 

van de Vierde Kamer van de Raad van State uit een wel 
erg lange slaap. De auditeur kwam tot het besluit dat 
een burgemeester van een gemeente in het Nederland
se taalgebied het Nederlands moet beheersen om zijn 
funktie te kunnen uitoefenen. 

KON KREET betekent dit dat 
de auditeur van de Raad van 
State de stelling bijtreedt 

dat de Linkebeekse burgemeester 
Thierry en zijn Voerense kompaan 
Happart dienen afgezet te worden 
als burgervaders. 

In veel gevallen volgen de raads
heren de stelling van de auditeur. 
Toch hield de voorzitter zijn vonnis 
in beraad: de (hopelijk bevrijden
de) uitspraak mag verwacht in de 
vakantie of in de loop van septem
ber. Grote vraag blijft evenwel wat 
er zal gebeuren nazo'n afzettings-
besluit. 

De trieste en voor Vlaanderen 
vernederende komedie met het ge
vaarlijk stuk onbenul dat Happart 
is, duurt al veel te lang.,,Dankzij" 
de lafhartige medeplichtigheid van 
de Vlaamse regenngspartijen wer
den in deze drie en een half jaar 
aanslepende tragedie allerlei ver-
tragingsmaneuvers uitgevoerd, om 

toch maar bendeleider Happart de 
burgemeesterssjerp niet te ontruk
ken. Wat deze kerel niet weerhou
den heeft zijn anti-Vlaamse peste
rijen vol te houden en schaamte
loos allerlei wetten te overtreden. 
Elke klacht werd genegeerd en 
wetsvoorstellen, die paal en perk 
konden stellen, werden steevast 
weggestemd door de Franstaligen 
daarin gesteund door de CVP en 
de PW. De Vlaamse regeringspar
tijen beweerden op een uitspraak 
van de Raad van State te wachten 
om tegen Happart op te treden. 

Binnen afzienbare tijd mag uit
spraak verwacht worden (tenzij in-
direkt druk wordt uitgeoefend om 
het vonnis te blijven uitstellen...). 
Nu reeds wordt ijverig gezocht naar 
ontsnappingspoortjes. De verdedi
gers van Happart eisen dat dient 
gewacht op een uitspraak van het 
Hof van Kassatie, waardoor de 
zaak opnieuww voorjaren zou wor

den verdaagd. Minister van Bin
nenlandse Zaken Nothomb zei on
langs dat hij Happart onmiddellijk 
opnieuw zal benoemen. En zo kan 
men nog wel een tijdje doorgaan. 

De Vlaamse kristen-demokraten 
en liberalen krijgen binnenkort ver
moedelijk een ultieme kans om te 
tonen dat zij niet altijd en steeds 
woordbrekers zijn. Of,,redden" zij 
zich ook deze keer weer met een 
doortrapt truukje? 

(pvdd) 

WIJ onder 
de Toren 

De gewone oplage van WIJ 
wordt deze week uitzonderlijk 
verhoogd met 8.000 eksem-
plaren. Dezeekstra-nummers 
worden zondag rondgedeeld 
in de straten die naar de IJzer-
toren leiden. 

Volgende week vindt U 
trouwens in WIJ een uitge-
Ijreid woord- en beeldverslag 
van de 59ste IJzerbedevaart. 
Niet te missen! 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag brieven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

BRIEFSCHRIJVERS 

Ik las in WIJ een brief, die me deed 
denken aan de Ku-Klux-Klan Hij was 
gesteld m een taal die bij ons voor 1940 
in sommige rechtse kringen te lezen 
was en heisas nu nog gebracht wordt, 
als een pint te veel werd geledigd 

Voor 1940 heeft dat geleid tot een 
verschrikkelijke oorlog, die maar kon 
gewonnen worden nadat de vroegere 
oorlog, die maar kon gewonnen worden 
nadat de vroegere wantrouwende par
tijen waren samengeslagen 

Als die oorlog gewonnen was, begon 
weer het wantrouwen van vroeger Het 
heeft ons gebracht waar we nu staan 
in een bos van raketten en onbegrijpe
lijke verkwisting aan alle soorten 
wapens 

De briefschrijver van een paar weken 
geleden had zelfs al partij gekozen te
gen het linkse gevaar, samen met Rea
gan, die zich geroepen acht om zoals 

Pieter de Kluizenaar de jonge mensen 
naar het slagveld te sturen 

Gelukkig weigeren de meeste men
sen partij te kiezen De zwijgende meer
derheid heeft al lang vastgesteld dat al 
die woordenkramerij niets anders dekt 
dan de strijd om vooral ekonomische, 
de grote baas te spelen 

De kernramp in Rusland en de ramp 
met het Amerikaans ruimteveer hebben 
aan de beide ruziemakers geleerd dat 
ze met gevaarlijk vuur spelen 

Behorende tot de gilde van de brief
schrijvers, meende ik hiermee mijn ge
moed weer eens te kunnen luchten 
Wanneer gaan we eens een bond stich
t e n ' J.E.T., Vilvoorde 

IS DAT WEL NORMAAL? 

Opnieuw heb ik mij afgevraagd of de 
heer Frank Swaelen, de CVP-voorzitter 
weet je wel nog weet wat ie vertelt 

Ik moest na de CDO-uitzending van 
17 jun i l I vaststellen dat hij met en he
lemaal met op de hoogte is van wat er 
leeft bij de mensen, hij die spreekt over 
zijn Volkspartij, die nog volkser zal wor
den in de toekomst (pre-elektoraal 
gedoe) 

Op een voor hem zeer gebruikelijk 
manier verweet hij de oppositiepartijen, 
en in het bi jzonderde socialisten, dat 
ze geen alternatief konden brengen 
voor de besparingen van de regering 
Nogmaals een duidelijk bewijs dat hij 
niets afweet van de programma's van 
andere partijen Ofwel negeert hij die 
gewoon en blijft hij liever met oogklep
pen zitten, en laat zichzelf geloven dat 
de CVP-pnncipes de juiste zijn, zonder 
er ook te willen van afwijken Als mili
tant van de Volksunie (zijn partijnaam 
waardig 1) weet ik dat de socialisten wel 
een programma hebben en een alter
natief beleid voorstellen Klaar en dui
delijk Ik kan mij helemaal niet vereni-
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gen met dat soort alternatieven, maar 
ik weet dat er één is, wat Swaelen blijk
baar ontgaat 

Nog veel beter weet ik dat de Vlaams-
nationalisten ook een alternatief bie
den, de zgd ,,vierde w e g " , een alter
natief dat voor Vlaanderen de beste 
oplossing biedt 

Maar Swaelen blijft onwetend 
Dan gaat zo'n man voor de buis ver

tellen dat dergelijke programma's lane 
en apekool zijn en als er iets uitgege
ven wordt, zijn de oppositiepartijen vol
gens ham met duidelijk genoeg Wer
kelijk het toppunt van hypokrisie Daar
enboven beweert de CVP-president dat 
de socialisten aktie voeren tegen de 
CVP en tegen de regering, zonder dat 
ze beseffen waarover het gaat Hij zelf 
noemt het detailkritiet van de oppositie 
(is het welzijn van de mensen een de
tail, IS het onderwijs een detail ' ) 

Maar Swaelen ziet weeral iets over 
het hoofd Diverse zuilen van zijn eigen 
partij, waaronder de grootste zuil, het 
ACW, voert eveneens uitgebreid aktie 
tegen het St-Annaplan Maar daar rept 
hij geen woord over Trouwens, hoe 
ACW-mensen redeneren, weet ik met. 

want vandaag aktie en stakin om de re-
genng te kelderen morgen kiezen ze 
weer voor de CVP 

Hoe bestaat het in Godsnaam ' Of 
zoals iemand mij onlangs zei , , lkkom 
in problemen te zitten met mijn gewe
ten als ik met voor de CVP s tem" 

Is dat n o r m a a l ' 

P.M., Zwevegem 

GEEL-BLAUWE HEER
SCHAPPIJ 

Het IS van alle kwaden 
Vlaanderen uw zwaarste kruis, 
dat ZIJ die U verraden 
meester spelen in uw huis 

Dat valse demokreten en ontaarden 
samen zitten aan uw dis, 
daar waar voor echte Vlaamse 
waarden 
nu geen plaats 'n is 

J.O.D., sr., Erembodegem 

WIJ overal te koop! 
Dit eksemplaar van WIJ is Inderdaad In heel Vlaanderen te koop. Al

thans In de 40 winkels van de „Standaard Boekhandel". 

Op de hiernavolgende adressen, kunt U ook tijdens de volgende we
ken terecht voor een Wl J-nummer. Wie echter zeker wil spelen, neemt 
best meteen een abonnement. Daartoe gebruikt U onderstaande bon. 

Aarschot: Th Det)eckerstraat 14 
Aalst : Nieuwstraat 38 
Brugge: Degheldere, Leemputstraat 2 

De Meester, Dijver 2 
Steenstraat 88 

Geel: Nieuwstraat 92 
Izegem : Vens, Nederweg 25 
Lier: Rechtestraat 25 
Oostende: Kapellestraat 103 
Tienen: Veemarkt 13 
Waregem : Stationsstraat 30 
Vilvoorde: Tij l, Leuvensestr 58 
Wommelgem : Dasstraat 65 

7 ->8-
BON voor 

WlJ-abonnement 
Ja, ik neem een jaarabonnement op WiJ, Vlaams Nationaal Weekblad 

(Naam) 

(Adres) 

Ik betaal (schrappen wat met past) 

• door overschrijving van 1 200 fr op rekeningnummer 000-0171139-31 

* Door het overschrijven van een doorlopende opdracht van 100 fr per 
maand, ik wacht daarvoor op toezending van het formulier 

(handtekening) 
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Officieel 
lied, 
eindelijk 

Beest 

Bij wijze van uitzondering begin
nen wij ons wekelijl<s rubriel<je niet 
met een mens, maar met een 
beest-in-het-nieuws. IVIaar dan wel 
een zeer nobel dier: niemand min
der dan onze Vlaamse Leeuw. 

Daar bestaat voldoende reden 
toe. Dertien jaar nadat het dekreet 
— ingediend door de VU-er Evrard 
Raskin — „tot instelling van de na
tionale symbolen van de Neder
landse Cultuurgemeenschap" is 
goedgekeurd, werd ons volkslied in 
zijn officiële versie plechtig voor
gesteld en op plaat vastgelegd. Dit 
gebeurde dinsdag in de Gotische 
Zaal van het Brusselse Stadhuis. 

Het was inderdaad op 6 juli 1973 
dat de Nederlandse Cultuurraad 
een dekreet goedkeurde waardoor 
de Nederlandse Cultuurgemeen
schap een eigen vlag, een eigen 
volkslied en een eigen feestdag of
ficieel toegewezen kreeg. Het 
amendement van Raskin om ,,ge
klauwd en getongd van keel" te la
ten schrappen, werd door de ande
re partijen niet goedgekeurd. In de 
dekreet-versie van Raskin stond 
immers dat de vlag ,,een klauwen
de zwarte leeuw op gele achter
grond" moest zijn. Ondanks het 
advies van de Konkinlijke Commis
sie voor Volkskunde, die aanvaard
de dat het een vlag van de Vlaam
se Beweging was, bleven de ande
re partijen erbij dat de klauwen en 
tong rood dienden gekleurd. Bij de 
eindstemming onthield de VU zich, 
„omdat de vlag om zuiver politieke 
redenen werd gedeformuleerd". 

De zes op plaat uitgebrachte uit
voeringen gaan terug op de schit
terende orkestraties en arrange
menten van Jef Van Hoof. De 
,,maxi-single" kost 299 fr. en is bij 
elke platenboer te koop. 

H^ 
1 miljard fr. 
schade... 

Vorige week werd door professor 
Willy Desaeyere, ekonomist en VU-
kamerlid, een werknota voor
gesteld, waarin gepoogd wordt een 
eerste voorlopige raming te maken 
van de kost voor België van de 
Tshernobyl-katastrofe. Dit rapport 
komt tot verrassende konklusies, 
want al te lichtvaardig tracht men 
het voor te stellen alsof dit ongeluk 
alleen in de Sovjetunie en hooguit 
in de omringende landen schade 
zou hebben veroorzaakt. België 
bleef echter niet gespaard. Ons 
land heeft alleen geluk gehad: ten-
geovlge van gunstige atmosferi
sche omstandigheden bleef de 
schade beperkt. 

Willy Desaeyere baseert zich bij 
zijn schatting op een zg. geaggre
geerd makro-ekonomisch ,,APS-
wigmodel". Een schade van 1 mil
jard fr. lijkt een aanvaardbare 
schatting. 

Maar er is meer. De Limburgse 
hoogleraar komt via een ingewik
kelde berekening tot de konklusie 
dat de kans op kanker in België ten
gevolge van Tsjernobyl merkelijk 
gestegen is. En precies daarom 
moet België principieel een 
schade-eis indienen bij de Sovjetu
nie. De Belgische regering doet 
echter niks. Bovendien tracht zij de 
zaak te minimualiseren door het te 
doen voorkomen alsof Tsjernobyl 
bij ons niet mogelijk is. 

DEZE 
VJEEK DiTigL 

Originele 
studie 
van 
Desaeyere 

Minstens éénmaal per jaar 
denk ik terug aan de ouwe, taaie 
Lode Van Grunderbeek. Ik was 
zijn huisarts. Maar ook zijn 
vriend en medestrijder voor de 
Vlaamse zaak in het randgebied 
van Brussel. Hij was een struise 
zeventiger En leek een grote, 
stoere man. In feite was hij een 
krakende wagen. Fysisch 
geknakt en kapot geslagen 
tijdens de repressie. Een tiental 
jaren geleden is hij heengegaan. 
God hebbe zijn ziel... Elk jaar, 
enkele dagen vóór de 
IJzerbedevaart, vroeg ik hem of 
hij zich wel fit genoeg voelde om 
mee te gaan. Steevast klonk zijn 
antwoord:,,Natuurlijk, ook al 
moest ik er naartoe kruipen.". 

Zo voelen het duizenden 
Vlamingen aan'. Geen pletsende 
regen of brandende zon kan hen 
weerhouden, leder jaar, als de 
Toren roept, stromen ze 
Diksmuide binnen. Uit alle 
Vlaamse streken. Reeds meer 
dan een halve eeuw. De 
generatie van het IJzerfront, die 
de heldenhuldezerkjes en 
nadien de eerste IJzertoren 
bouwde, is bijna helemaal 
uitgestorven. Zij werd opgevolgd 
door degenen die de tweede 
wereldoorlog meemaakten. Die 
opnieuw de verschnkking en de 
onzin beleefden van massale 
volkerenmoord. Die bovendien in 
de volle kracht van hun leven 
radeloos getroffen werden door 
de haat die het Vlaamse 
vredessimbool vernietigde. Ook 
deze generatie wordt nog uit 
piëteit voor de frontsoldaten naar 

de IJzerbedevaart gedreven. 
Vandaag treed reeds een derde 
en zelfs een vierde generatie 
aan. Dit is het mirakel van de 
IJzerbedevaart. Steeds opnieuw 
zullen jongeren de ouderen 
aflossen. Verbonden door 
dezelfde emotie. Zo zal de 
IJzerbedevaart het jaarlijks 
hoogtepunt blijven van de 
Vlaamse Beweging. 

Dit mirakel is alleen uit te 
leggen door de diepe en 
blijvende waarden die de 
frontsoldaten in hun testament 
hebben meegegeven. Met hun 
bloed wezen zij de uitweg aan 
hun verknecht volk. Op 
geregelde tijdstippen, vooral bij 
tegenslagen, wordt de terugkeer 
naar de bron gepredikt. Het is 
mijn heilige overtuiging dat die 
bron nergens anders te vinden is 
dan in het testament van de 
IJzer. Niemand kan zich meer 
het recht toeëigenen aan de 
basis te liggen van de Vlaams-
nationale strijd dan de 
frontsoldaten. Hun boodschap is 
gegroeid uit de vervlechting van 
verheven idealisme, diep lijden 
en levende omgang met het 
echte volk. Zij leerden in de 
loopgraven de waarheid kennen. 
Zij legden nadien de bouwstenen 
van het politiek 
bevrijdingsnationalisme. 

Ik verheug me over het motto 
van de bedevaart van dit jaar. 
Het omvat de drie peilers van het 
IJzertestament: zelfbestuur, 
nooit meer oorlog en godsvrede. 
Vandaag, meer dan ooit, geldt 
deze boodschap. Wij willen voor 

ons volk een eigen huis, waann 
we ons leven kunnen leiden naar 
eigen inzichten. Wij willen in dit 
huis streven naar een nieuwe 
gemeenschap, die elk volk 
evenwaardig erkent teneinde 
een wereldvrede te smeden 
zonder wapens, zonder 
vernietiging. En wij willen dit 
doel betrachten met respekt voor 
elkaar, in een geest van 
positieve verdraagzaamheid en 
samenhorigheid. Deze waarden 
zijn de grondbeginselen van het 
hedendaags Vlaams-
nationalisme. Heel de Vlaamse 
Beweging moet zich daar naar 
richten. 

Dit IS de betekenis van elke 
IJzerbedevaart. Dit is vooral de 
betekenis van de eed van trouw, 
ledere bedevaarder moet dit 
beseffen. De gewijde grond van 
de IJzervlakte verdrievoudigt de 
schande voor wie het zou 
aandurven een meineed te 
plegen. Wie in Diksmuide trouw 
zweert aan het volk, moet inzien 
dat van hem of haar verwacht 
wordt, ook na de IJzerbedevaart, 
elke dag opnieuw, in alle 
gedachten en daden, 
,.Vlaanderen eerst" te stellen. 
Dit geldt voor alle aanwezigen, 
voor jou en voor mij en voor alle 
politiekers, in welke partij zij ook 
militeren. 

Vic ANCIAUX 

vMENSENiN 
HET NIEUWS 

Meer dan 5.000 Kempenaars stapten zondagnamiddag op in de betoging 
tegen de aanleg van een TGV-spoor doorheen Vlaanderen. Onder deze 
manifestanten bevond zich een grote groep van VU-bestuursleden, met 
op kop alle VU-mandatarissen uit de streek Daags na de betoging haal
de ook VU-voorzitter Anciaux scherp uit naar de katastrofale plannen van 

minister De Croo. 

...door 
Tsjernobyl 

„Het blijkt echter", aldus Willy 
Desaeyere,,,dat Tsjernobyl in we
zen veiliger was, dat er wel een 
koepel was en wel veiligheidsvoor
zieningen met zelfs een onderdruk
kingsreservoir." Men dient er voor
ts rekening mee te houden dat na 
een ongeluk in België de gevolgen 
veel ernstiger zouden uitvallen, ge
zien de grotere bevolkingsdicht
heid en de dichtere nabijheid van 
de steden. Anderzijds kan men bin
nen het huidig gamma van kern-
reaktoren de veiligheid onmogelijk 
verder opvoeren. 

Het VU-kamerlid besluit krach
tig : ,,ln ieder geval moet in afwach
ting een absoluut kernmoratorium 
in acht worden genomen en mag er 
in geen geval een achtste kerncen
trale worden gebouwd: de kerne
nergie heeft met haar eerste ,,melt 
down" haar essentiële onveiligheid 
definitief bewezen.". 

Martens' 
obsessie 

,,De Standaard" publiceerde 
woensdag een vraaggesprek met 
eerste minister Wilfried Martens. 
Een schoolvoorbeeld van het zg. 
,,zachte interview", want echt ne
telige vragen werden hem niet 
gesteld. 

Zo zegt Martens dat de gezond
making van de begroting voor hem 
een obsessie, ja zelfs een werkelij
ke passie is geworden. Verder er
kent hij dat er nog nieuwe inleverin
gen zullen opgelegd worden aan 
de burgers, maar,,.. ik denk dat wi} 
nu inderdaad het laatste kwart van 
de weg aan het afleggen zijn. Wel
licht het lastigste..." Tijdens de 
verkiezingskampagne van vorig 

jaar gebruikte Martens ook al zo'n 
beeldspraak: ,,Het einde van de 
tunnel is in zicht.". Onmiddellijk na 
de stembusslag kwam VBO-
voorzitter Leysen evenwel met de 
ontnuchterende mededeling dat 
amper 5 % van die weg door de 
tunnel is afgelegd. 

Martens geeft toe dat er in België 
twee snelheden bestaan en dat er 
aan de gemeenschappen meer fi
nanciële armslag moet gegeven 
worden. Wat mooi klinkt natuurlijk. 
Maar in en door Martens' jongste 
spaarplan wordt de klok van de fe-
deralizering ruim 10 jaar achteruit 
gedraaid. 

Er was een tijd dat het Martens' 
passie er vooral in bestond om mee 
te bouwen aan een zelfstandig 
Vlaanderen Deze obsessie is hij 
lang geleden kwijt geraakt. 

MZERBEDEVAAi 
29«IUNi 1986 
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Wï\ 
Solidariteit? 

Het Verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel (VVO) maak
te een boeiende studie over de bij
dragen die via de Sociale Zeker
heid uitgekeerd worden aan mijn
werkers Dit leidt tot verrassende 
vaststellingen 

Tezamen ontvangt Vlaanderen 6 
miljard fr , maar het betaalt 12,8 
miljard fr Terwijl Wallonië 14 mil
jard fr uitgaven veroorzaakt waar
van het zeker met meer dan 7 mil
jard fr betaalt De Vlaamse solida
riteit in de mijnsektor beloopt dus 
zowat 7 miljard fr. per jaar i Daarbij 
moeten nog de transfers inzake de 
rust- en weduwepensioenen van 
het mijnwerkersstelsel geteld. 

Het VVO vindt dan ook dat indien 
de Walen geen solidariteit meer 
aanvaarden in de mijnsektor, dat 
dan de regionalizenng ineens moet 
doorgetrokken worden in de ganse 
sektor. Ook in de sociale zeker
heid. 

Tot slot herinnert het VVO eraan 
dat Vlaanderen volgens het ,,plan-
Matthijs" tot steun aan de nationa
le sektoren, nog liefst 48 miljard fr. 
te goed heeft. Wanneer krijgen we 
die? 

Aarzeling 
Vorige week donderdag gaf ,,De 

Standaard" toe dat de regering 
aarzelde om de precieze omvang 
van het begrotingstekort bekend te 
maken. Vrijdag werd dit tekort voor 
het lopende jaar 1986 dan toch be
paald op 567,6 miljard fr. Dit bete
kent dat de overheid in 1986 dus 
567.000.000.000 f r. méér zal uitge
ven dan ontvangen. In werkelijk
heid zal het def iciet nog veel hoger 
liggen 

Vong jaar immers werd het tekort 
geraamd op 495 miljard fr. In wer
kelijkheid werd het meer dan 571 
miljard fr. Dit betekent meteen dat 
ook de schuldenlast verder zal 
oplopen Thans overschrijdt de 
Belgische schuldenlast reeds de 

kaap van 5.000 miljard fr. Tenge
volge van deze supplementaire 
schulden benaderen we stilaan... 
de 6.000 miljard fr. Niemand kan 
zich deze som voorstellen. Maar 
dat het zeer, zeer erg is kan iede
reen begrijpen. 

Vijf jaar geleden bedroeg de 
overheidsschuld ,,nog maar" 
2 000 miljard fr. Sinds de regering 
uit knsten-demokraten en liberalen 
bestaat, is de situatie drastisch ver
slechterd. In dit licht komt de stoer-
klinkende praat van de PW-er Ver-
hofstadt potsierlijk over. Evenals 
het geleuter van de CVP en de be
wering van de SP ,,alsof er reeds 
genoeg bespaard is". 

Er moet gesnoeid worden, maar 
dan op een eerlijke, rechtvaardige 
en doortastende manier. Bv. door 
de herinrichting van België in een 
konfederale staat, wat in een 
besparing van honderden miljar
den fr zou resulteren. Een oude 
VU-stelling die ondertussen door 
tal van universitaire studies werd 
onderschreven. 

„De budgettaire impasse van 
de nationale overheid is zo im
mens, dat zij elke grotere 
zelfstandigheid van gemeen
schappen en gewesten remt, zo
niet onmogelijk maakt. (...) De 
manke manier van staatshervor
ming, waarbij de parlementsle
den beurtelings het nationale en 
gewestelijke petje opzetten, 
draagt ertoe bij dat de morrende 
gemeenschappen en gewesten 
keer op keer het onderspit moe
ten delven." 

(Kommentator JvW in ,,De Financieel 
Ekonomische Tijd, 19 juni 1986) 

Werklozen-
werking 

Vijf Vlaamse uniefs hebben sa
mengewerkt aan een studie over 

Wie dacht dat de Nijvelse VU-senator Toon van Overstraeten het bij zijn onwettige uitsluiting uit de Waalse 
Raad zou laten heeft het natuurlijk verkeerd voor. Om de heren en de dames te herinneren aan hun laakbare 
daad zakte Van Overstraeten verleden donderdag nog maar eens naar Namen af. Hij schonk er zijn kollega 's 
een stekelige kaktus en een overduidelijk kwatrijn waarin onze senator de moeilijkheden onderstreepte die 
de hoge Waalse vergadering zichzelf had aangedaan door hem uit te drijven. De zure glimlach stond op de 
Waalse gezichten te lezen. Smaak met hen en ons het vers: „En méprisant messieurs la lol/ vous croyez être 
103. / Pourquoi done vous devez vous battre, I comme étant toujours 104.1 

Morale: qui veut par la force déraciner, se pique souvent Ie nez." 
Na dit stekelige grapje kwam de ernst toen van Overstraeten de pers meedeelde dat vrijdag 27 juni in het 

Justitiepaleis te Brussel de pleidooien ten beste worden gegeven. De volgende stap wordt meer dan waar
schijnlijk Straatsburg. België heeft er zelden gelijk gehaald... 

(foto Erie Peustjens) 

hoe het zit met de werklozen-
werking in ons land. Konkreet gaat 
het om een onderzoek over de on
geveer 30.000 mensen die betrok
ken zijn in de uiteenlopende vor
men van werkzoekenden-werking. 
Dit rapport is een uitloper van een 
initiatief dat de VU-er Schiltz nam 
als gemeenschapsminister. 

Jean-Marie 
f /c zal nooit vergeten van 

waar ik gekomen ben ".Aan 
het woord is de heer Pfaff, 
doel 

wachter van beroep. Jean-Marie 
voor heel Vlaanderen. Der Pfaff 
voorde Bondsrepubliek. En on
ze Zean voor de leden van de 
Pfaff-clan. 

Hij is gekomen uit een woon
wagen. Die te Aalst gestaan 
heeft en te Lebbeke waar onze 
Zean geboren werd, om uiteinde
lijk een drietal decennia geleden 
te Beveren te belanden. Hij staat 
er nog, die woonwagen, aan de 
Bijlstraat. Vandaag alleen, maar 
In vroegere dagen met nog twee 
caravans ernaast. Kwestie van 
het Pfaff-kroost te bergen. Dat 
talrijk was. Vader Pfaff, een tapij
thandelaar die een twintigtal ja
ren geleden gestorven is, en 
moeder Gerdina zorgden voor elf 
nakomelingen. Een komplete 
voetbalploeg. 

Het moet daar alles behalve 
weelde geweest zijn, in die 
woonwagen en de caravan
kinderkamers. Vader Pfaff heeft 
nooit fortuinen verdiend. En hoe 
Gerdina het gerooid heeft als we
duwe met ei zo na een dozijn kin
deren, dat weet de Pfaff-clan. De 

rest van de wereld heeft er het ra
den naar. 

Hij is inderdaad nooit verge
ten, Zean-Marie, van waar hij 
Ifomt. De ouderlijke woonwagen 
te Beveren is hem even lief ge
bleven als de eigen villa te Bras-
schaat of de Münchense flat. 
Men schrijft hem een scherpe 
neus voor publiciteit toe. En die 
hééft hij. De beste public relati
ons, voor het handelsmerk Pfaff 
zijn echter nog altijd de pakvaste 
handen waarmee hij zijn net op 
het beslissend ogenblik balvrij 
houdt. En als hij aan goede wer-
lien doet, als hij handtekeningen 
en gunsten maar ook geld vrijge
vig rond zich strooit, dan wil hij 
dat best ook wel onder het oog 
van een tv-camera, maar eigen

lijk doet hij het uit zichzelf, uit dat 
hart dat niet vergeet waar het is 
beginnen kloppen. 

Hij was een figuur voor heel 
Vlaanderen geworden In dat 
wonderjaar 1978, toen het dorp
se Vlaamse Beveren kampioen 
speelde en Belgische groten als 
Anderlecht of Luik een neuszet-
te. Bewonderaars heeft hij sinds
dien altijd gehad. En ook vergui-
zers. Maar die zijn vandaag de 
dag weeral iets minder talrijk. 

Hij heeft zijn wereld leren ken
nen, Jean-Marie. Als hij van club 
verhuist, schuiven de miljoenen 
over tafel. Hij weet de publicitai
re waarde van zijn bloedeigen 
krullekop. Hij heeft door dat het 
pakken van de bal een stiel is, die 
met wat show en spektakel ver
edelt kan worden tot regelrech
te kunst. 

Als je hem bezig ziet en je weet 
net als hijzelf vanwaar hij komt, 
dan herken je de onvervalste jon
gen die het waar gemaakt heeft 
vanuit die woonwagen. 

(Voor Ludo Simons: verdient 
De Handschoen Waarmee Jean-
Marie De Penalty Stopte geen 
plaats in het Archief en Muzeum 
van het Vlaams Kultuurleven ?) 

Uit dit onderzoek blijkt dat er 
steeds meer initiatieven bijkomen, 
maar dat er een kompleet gebrek 
aan koördinatie tussen de projek-
ten onderling bestaat. Ook heeft 
zich een verschuiving voorgedaan 
van informatie en vorming naar een 
meer aktieve vorm van tewerkstel
ling. Verder wordt de noodzaak 
aangevoeld van verdere integratie 
van het edukatief en vormingswerk 
met de bedrijfswereld. 

Niet alleen de bedrijven, ook de 
vakbonden en de overheid krijgen 
een negatief bulletin van dit onder
zoeksteam. De vakbonden wordt 
verweten zich te beperken tot het 
organiseren van informatie
avonden (zeg maar: klanten
binding) en de overheid doet wei
nig om tot een beetje ordening te 
komen. 

Onbehouwen 
De Brusselse ordestrijdkrachten 

hebben zich maandagochtend 
langs hun smalste kant getoond 
De feestvierende supporters wer
den eenvoudigweg in elkaar gesla
gen. 

Ook een kameraman van de 
Luxemburgse televisieploeg kreeg 
het zwaar te verduren: zijn kame
ra werd aan diggelen geklopt en hij
zelf moest voor verzorging naar 
een ziekenhuis worden gebracht. 

We begrijpen best dat het geen 
makkelijke opdracht is om een 
troep zatte jongens tot bedaren te 
brengen, maar dit rechtvaardigt 
geenszins het brute matrakkenge-
weld. Of betrof dit een overjaarse 
revanche om de onkunde van het 
Heizeldrama te doen vergeten ? 

Hoge gasten 
De Rode Duivels die gisterena

vond de halve finale afwerkten te
gen de Argentijnen, mochten zich 
verheugen in de aanwezigheid van 
nogal wat notabelen. 

Onder hen bevonden zich ook 
SP-voorzitter Karel Van Miert (op 

terugreis van een wereldvergade
ring van socialisten m Peru) en 
kroonprins Filip (die van nonkel 
Boudewijn daartoe opdracht had 
gekregen) Indien de ploeg van Jan 
Ceulemans ook echt zou doorge
drongen zijn tot de finale, dan is de 
kans groot dat er zondag nog wel 
meer eksellenties naar Mexico af
reizen. 

Wie hoogstwaarschijnlijk thuis 
zal blijven is de ex-voorzitster van 
het FDF, Antoinette Spaak. Zij is op 
zoek naar haar gestolen juwelen 
ter waarde van een paar miljoen 
fr... 

Speciale trein! 
Het UzertMdevaartkomitee ver

zoekt ons melding te maken van 
de speciale trein die zondag va
nuit Antwerpen naar Diksmuide 
rijdt. Het vertrek Is voorzien om 
7.36 u. In Antwerpen Centraal. 
Vervolgens gaat het over Ber-
chem, Mortsel, Kontich, Dufel, 
Mechelen (8.03 u.), Londerzeel, 
Malderen, Buggenhout, Dender-
monde (8.40 u.), Oudegem, 
Schellebelle, Wetteren en Gent 
St. Pieters (9.18 u.). De aankomst 
te Diksmuide is voorzien om 
10.04 u.Van daaruit is het nog een 
tiental minuten wandelen tot op 
de bedevaartsweide. 

De terugreis van uit de IJ-
zerstad is gepland om 15.34 u.. 
IVIen stopt in Gentom 16.19 u. en 
alle andere voornoemde plaat
sen, teneinde om 18.01 u. te arri
veren in Antwerpen Centraal. 

De reizigers genieten korting 
door zich een biljet ,,weekeind-
aan-zee" aan te schaffen. 
Voorts een speciale reduktie voor 
kinderen, zelfs tot 75 % voor kin
deren jonger dan 12. 

Meer inlichtingen krijgt U in elk 
station. 
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*Mj-
Labo Mikro-Elektronika open 

'n Broeinest 
van 
vernieuwing 

Op 19 juni 1986 werden te Leuven de nieuwe gebou
wen van tiet laboratorium voor mikro-elel<tronil<a 
(IMEC) officieel geopend. Het basisplan hiertoe werd 
door de Vlaamse regering goedgekeurd op 22 septem
ber 1982 en IMEC zelf werd officieel opgericht op 16 
januari 1984. 

HIERBIJ dient onderstreept 
dat deze realisatie kon tot 
stand gebracht worden 

dank zij de positieve houding van 
de toenmalige VU-gemeenschaps-
minister Hugo Schiltz tegenover dit 
projekt, In tegenstelling tot de eer
der afwijzende houding van SP en 
PVV. Het IS des te merkwaardiger 
dat Hugo Schiltz, nu hij geen deel 
meer uitmaakt in de Vlaamse Re
gering, zelfs geen uitnodiging 
kreeg om de officiële opening bij de 
wonen.. 

IMEC werd opgericht als een in
teruniversitair onderzoekslaborato-
riom dat na verloop van tijd groten
deels zelfbedruipend zal moeten 
zijn De investenng :n het ganse 
projekt bedroeg niet minder dan 
2,5 miljard fr en de jaarlijkse wer
kingskosten belopen ongeveer 1 

miljard fr. Er worden in het labora
torium ongeveer 230 onderzoekers 
tewerkgesteld. 

Wetenschappelijk 
onderzoek 

Het wetenschappelijk onderzoek 
in IMEC handelt over de ontwerp-
metodologie en fabrikatietechnolo-
gie voor VLSI-schakelingen (Very 
Large Scale Integration). Binnen 
dit kader wordt belangrijke aan
dacht besteed aan de simulatie van 
het komponentengedrag, nieuwe 
lithografische technieken, nieuwe 
verbindingstechnologién, dnedi-
mensionele integratie, nieuwe 
komponenten, enz. 

Ook op het vlak van het grens
verleggend onderzoek in het do
mein van de lll-V halfgeleider ma-

Gesofistikeerde apparatuur voor het aanbrengen van zeer dunne lagen 
van verschillende materialen zoals silicum- en aluminium, galliumarse-
nide. Hierdoor wordt het mogelijk de optische en elektronische eigen

schappen van het materiaal te wijzigen 

terialen (vooral GaAs - Galliumar-
senide) wordt belangrijk onderzoek 
verricht in samenwerking met de 
onderzoekslabo's van de Rijksuni
versiteit te Gent. Dit onderzoek is 
van zeer groot belang omdat ver
schillende kombinaties van GaAs 
met andere materialen mogelijkh-
den biedt inzake het wijzigen van 
de optische en elektronische ei
genschappen van de materialen. 

IMEC werkt samen met diverse 
buitenlandse bedrijven en onder
zoekscentra Op dit ogenblik lopen 
er reeds 57onderzoeksprojekten in 
samenwerking met 71 bedrijven. 
Dit onderzoek, overeenkomstig de 
afgesloten kontrakten, zorgt voor 
een omzet van 284 miljoen fr. 

Opleiding 
Sinds 1983 bestaat INVOMEC 

(Interuniversitair Vormingscentrum 
voor Mikro-Elektronika), met als 
doel chip-ontwerpers op te leiden. 
Dit centrum werd geïntegreerd in 
IMEC en verbindt drie Vlaamse uni-

Dinsdag overhandigde een delegatie van de Vereniging van Vlaamse Mandatarissen (WM) — samengesteld 
uit de burgemeesters Sauwens, Van Vaerenbergh, Valkeniers, Kerremans en de schepenen Peumans, Bre-
poels en Catry — een dagvaardiging aan de kabinetschef van minister van financiën l^ark Eyskens 

In deze dagvaarding wordt herhaald (zie ook 'n vorige WIJ-editie) dat de Belgsiche staat door de onrecht
matige verdeling van de kredieten van het Gemeentefonds de Vlaamse steden en gemeenten jaarlijks van 
miljarden berooft Mits een korrekte betaling door de staat aan de gemeenten en het gelijk leggen van de lat 
tussen Vlaanderen en Wallonië zouden de Vlaamse gemeenten over 36 miljard fr meer inkomsten beschik
ken VVM eist een dringende herziening van de verdeelkriteria een Vlaming is een Waal waard' Ook de aan
gekondigde Pinkster-bespanngen op kap van de gemeenten, worden scherp veroordeeld door de VVM 

Eyskens moet verschijnen op de zitting van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg op 11 juli a s 

(foto: Het Belang van Limburg) 

versiteiten en 13 industriële Hoge
scholen via een komputernetwerk 
met de centrale IMEC-komputers 
Op dit netwerk wordt alle software 
ter beschikking gesteld die nood
zakelijk IS voor het ontwerpen van 
chips. 

Ook voor de industrie worden 
kursussen op maat aangeboden 
voor de omscholing van sisteem-
mgenteurs tot chip-ontwerpers 

Hoogstaande onderzoekcentra 
geven meestal aanleiding tot het 
aantrekken van technologisch 
hoogstaande bedrijven. Dit is op dit 
ogenblik reeds op bescheiden wij
ze gebeurd door een aantal vesti
gingen op het research-park te 
Waasrode 

Nieuwe bedrijven 
Om het opstarten van hoogtech

nologische bedrijven mogelijk te 
maken is echter ook een sterke be
trokkenheid nodig van de financië
le wereld Hiertoe dienen dan ook 
de aangepaste fmancièle instru
menten gekreeerd te worden om 
van dit belangrijke hoogstaande 
prestigelaboratorium een broei
nest te maken van nieuwe in
dustriële initiatieven. De financië
le groepen geven veel te weinig 
blijk van kreativiteit en durf om n-
sikodragend kapitaal ter beschik
king te stellen van nieuwe techno-
logisctie bedrijven 

De opening van het IMEC-
onderzoekslaboratorium is voor 
Vlaanderen een belangrijke ge
beurtenis. Onder leiding van Prof 
dr Van Overstraeten, die wereld
faam geniet m wetenschappelijke 
kringen, hopen wij dat IMEC zijn 
doelstellingen zal kunnen verwe
zenlijken Het mag echter geen al
leenstaand of geïsoleerd initiatief 
blijven, ook in andere wetenschap
pelijke disciplines moet men initia
tieven nemen teneinde onze in
dustriële struktuur in Vlaanderen te 
verbreden en te vernieuwen. We 
denken hierbij aan de technologi
sche ontwikkelingen op het vlak 
van de nieuwe materialen en de bi
otechnologie 

Geen aanbidding 
Hoe belangrijk de technologi

sche ontwikkelingen ook zijn, dan 
moeten we toch ook waarschuwen 
voor de aanbidding van de techno
logie De mens en het belang van 
ons volk en onze samenleving 
moeten voor alles onze hoofdbe
kommernis blijven Waarbij de aan
dacht voor de sociale gevolgen bij 
de invoering van nieuwe technolo-
gien een zeer belangrijke plaats 
moeten krijgen in het totale gamma 
van wetenschappelijke onder-
zoeksprojekten 

André Geens 

ken 

%u 

g FINANCIAL TIMES 
^ ^ ^ De Belgie-bijÊage 

in de Financial Times werd 
vorige weelc op deze bladzij
de uitgebreid besproken. 
Wij komen er nog even op 
terug om vast te stellen dat 
de auteur van de bijdrage 
over de kommunautaire pro
blematiek de buitenlandse 
onwetendheid nogmaals il
lustreert. De benadering is 
gebaseerd op uitspraken 
van mensen uit de bankwe
reld. Het artikel mist elke 
verwijzing naarde essentie 
van de regicnalisatiedyna-
miek. Terwijl men, louter 
ekonomisch benaderd, het 
kommunautair probleem als 
een struktuurprobleem 
moet analyseren, slaagt Fi
nancial Times er niet in ver
der te gaan dan een traditi
onele en vage omschrijving. 
De regionalisatie wordt een 
uitlaatklep genoemd voor 
de verschillende identi
teiten... 
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IB Over het gebrek 
aan strukturele en dus effi
ciënte besparingsmaatrege
len in het Sint-Annaplan 
bestaat nauwelijks diskus-
sie. Vooral op het vlak van 
het onderwijs is het schrij
nend te moeten vaststellen 
dat talrijke jobs zullen verlo
ren gaan zonder dat aan de 
essentie van de overbeste-
ding geraakt wordt. Ook de 
kommentator van de Finan
cieel Ekonomische Tijd liet 
zich vorige week in die zin 
uit: 

,,De meest strukturele 
^ 2 van alle strukturele bespa-
^ ringen blijft echter buiten 
UJJI schot. Aan de grootste geld-
|ms verslinger, het bestaan van 
1 ^ paralelle schoolnetten in dit 
^ g land, wordt met geen vinger 
y y geraakt. (...) Een eenheids-
igagl school die werkt met de hui-
y y dige middelen van het vrij 
^*" onderwijs, dat zou pas 
y ^ besparingen opleveren. 

w KOEKOEK 
^ De rol die de over

heid in de chemische sektor 
^ 2 speelt spreekt tot de ver-
^ S beelding van Paul Washer 
i^ van de federatie der Chemi-
f ^ sche Nijverheid van België. 

„De koekoek-staat heeft zijn 
ei in ons nest gelegd. Wij 
hebben het allen uitge-
broek, en toen het staats-

^ 3 koekoekje ter wereld kwam, 
2 hebben wij het gevoed tot 
^ ^ het uiterste, want wij dach

ten dat hij was zoals wij, 
centrumrechts en dat hij 

^ y klein zou blijven. Maar hij is 
^ j gegroeid — dankzij ons — 
%^ en zo groot geworden dat hij 

de privé-sektor verjaagd 
heeft. Maar de koekoek-
staat is niet, zoals de echte 

I4J koekoek, op het einde van 
^mé de zomer vertrokken. Hij is 
hM er nog steeds, er gaan geen 
^ ^ twee weken voorbij of hij 
%^ herinnert ons aan ons 

bestaan." 

^ , De onenigheid in het libe-
1 ^ rale kamp nam op de verga-
|»m dering van de genoemde fe-
1 ^ deratie onverwachte vor-
^m men aan toen minister De 
1 ^ Croo de gemengde ekono-
,1,̂ 1 mie als volgt verdedigde: 
I^M ,,De koekoek zingt een aan-
|«8» trekkelijklied." 
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Wi\ 
Deze Wetstraat-rubriek Is 

totaar gewijd aan het kiegro-
tingsdébat in de Vlaamee 
Raad. IMaar is dit wei gerecht
vaardigd? 

IMet deze vraag doelen we 
niet zozeer op het telt dat w« 
geen aandacht bestetten aan 
de interpellatie van «k» Bet-
mans over de aanleg wnn d t 
TGV. Zeer Indringend w M h^ 
de belfommemis van de Kem
penaars te vertolkm. Noehofi 
het feit dat we vooft^SMMl 
aan de Indringende redevm 
Paul Van Grembergen ov«r 
het Afrikaans kontinent en \R 
het bi)zonder Zuid-AfrHu. 

Neen. Dit uitstel wtmit tral-
gende week w^ opgevangwi* 

Met onze vraag hebben we 
heel wat anders op haA oog. 
Loont de Vlaamse Raed nog 
wei de moeite? ia dit p « ^ 
ment wel twee bladzIHton 
waard? 

En afgezien van ds Vitotin» 
aankomsten van ds VII-
fraktie — deze van b ^ . De 
Beul, Covetiers, Baert, Qeens 
enz. zijn ware {uweetl^s — 
kan ons antwoord iledM» 
ontkennend luMen. Hel to 
erg, {a bi}na hop^oos erg 
gesteld met o n » eig«n wet
gevende vergadering. Die (to 
motor zou moeten zi|n van (to 
Vlaamse ontvoogding en 
staatsvorming. 

Lamen
tabel 

De Raad sleept zich verder. 
Lamentabel. Zonder wils
kracht noch uitstraling. Voor 
de meeste verkozenen Is 1 ^ 
slechts een must. Hi) bMt««t 
nu eenmaal en iemand moet 
toch het woord voeren. 
Meestal dan nog onvoorlïe-
reid en ongeloofwaardig. 

Het volstaat niet langer dat 
de fraktte van Hugo Schlitz 
met ontelbare initiatieven de 
schijn ophoudt. Er zit funda
menteel iets mis. 

Hoe zou ]e zelf reageren 
wanneer )e de ene dag 80 mit-
jard te beredderen kreeg, en 
de dag nadien 2.000 miljard 7 
Hoe zou je zelf reageren wan
neer Je cie ene dag met moei» 
te het kunstonderwijs mag 
ontleden, en de d i^ nadien de 
gehele sektor van het onder
wijs? En noem zo maar verder 
op... 

Met deze vraagstelling 
moet het fundament u duide
lijk geworden zijn. Het gaat 
niet op dat een en dezelfde 
„je" zowel de 80 als de 2.000 
mitjard voorgeschoteld krijgt, 
dat een en dezelfde „je" het 
kunstonderwijs en het hele 
onderwijs voorgeschoteld 
krijgt... 

Splits deze „je" over twee 
mandaten en we zijn er. Of al
leszins een grote stap verder. 
Want welke „je" In de Vlaam
se Raad zal zich blijven tevre
den stellen met 80 miljard, 
met het kunston(torwlJ8 enz.? 
Een splitsing van de manda
ten — een afzonderlijke ver
kiezing voor het parlement en 
voor de Vlaamse Raad — kan 
de dinamiek en de vechtlust 
van de Vlaamse vertegen
woordiging slechts ten goede 
komen, (j.a.) 

Fraktievoorzitter Hugo SchiKz: 

„Vlaamse regering 
buigt liet hooffd..." 

Met de begroting voor 1986 heeft de Vlaamse Raad meteen zijn tielangrijkste de
bat en de stemming erop zitten. 

Niet ten onrechte beklemtoonde Hugo Schiltzde venvarrende indruk die een en 
ander nalaten. Over de beperktheid van de financiële middelen bestaat er roeren
de eensgezindheid, maar hoe hieraan moet worden verholpen blijft een vraagteken. 

Het is zijns inziens dan ook overduidelijk: over de staatshervorming is dwingend 
en dringend een gesprek nodig. 

H. Schiltz: 
„...blind voor noodzaak 

van gezond nationalisme." 

D E technisch-financiêle be
schouwingen van Hugo 
Schiltz bij de Vlaamse be

groting laten we hier achterwege. 
Het moge volstaan op te merken 
dat Geens en zijn kollega's een dik
ke laag schmink gebruikten om de 
cijfers wat rooskleuriger voor te 
stellen, en dat de toekomst zich 
weinig hoopvol aandient. Er zijn de 
huisvestingsschulden en in niet 
mindere mate de inkrimping van de 
Vlaamse middelen ten gevolge van 
het Pinksterplan. 

Belangrijker achten we de enke
le politieke aantekeningen die de 
VU-fraktievoorzitter bij de begro
ting aanbracht. 

Vlaamse identiteit 
Reeds in 1982 stond de Vlaam

se identiteitsbevestiging inge
schreven als kerngedachte in de 
gemeenschappelijke beleidsver
klaring. Maar een aantal tekenen 
wijzen op een verontrustende ver
slapping van dit voornemen. „Het 

besef dat kuituren van kleine volk-
ren weliswaar moeten openstaan 
voor de grote stromingen van de 
wereldbeschaving maar tevens 
door een bewust beleid moeten ge-
ruggesteund worden wil hun iden
titeit niet onder de voet gelopen 
worden, dit besef dreigt ook in de 
Vlaamse beleidsinstanties te ver
flauwen." 

Schiltz meent dat er een genera
tie gearriveerde Vlamingen is op
gedoken die blind Is voor de nood
zaak van een gezond nationalisme, 
niet agressief maar volwassen en 
zelfbewust. In dit verband venvees 
hij naar een passus uit de Neder
landse begroting voor Buitenland
se Zaken, waarin als tegengewicht 
voor de Europese integratie de 
handhaving en versterking van de 
eigen kulturele identiteit wordt ge
plaatst. „Als de Nederlanders dit 
onderkennen, hoeveel meer zorg 
moeten wij er dan aan besteden die 
als Vlamingen niet alleen tegeno
ver de uitdaging van Europese in

tegratie staan, maar tevens af te re
kenen hebt>en met de steeds weer
kerende Brussels-Belgische 
neigingen en pretenties om ons op
nieuw in een semi-unitaire situatie 
te duwen!" 

Geen blauwdruk 
Ook naar het buitenland toe 

vindt het VU-kamerlid dat de iden-
tlteltsbevestiging afneemt. We 
hebtien nu wel een minister die met 
de koördinatie belast is, maar hoe 
reageert hij tegen de brutaliteit 
'waarmede leden van de centrale 
regering de Vlaamse identiteitsbe
vestiging in het buitenland sistema-
tisch counteren? ...En dit met gel
den in hoofdzaak door Vlamingen 
opgebracht I 

Is dit de verdieping en verfijning 
van de federalisering ? Is dit de di-
namische en veroverende hante
ring van onze bevoegdheden ? Het 
lijkt er wel op dat de Vlaamse rege
ring gedwee het hoofd buigt voor 
hét neo-unitair offensief van de 
centrale kollege. 

Als tweede zorgwekkend aspekt 
vermeldde Schiltz de ontwikkeling 
van een gezonde geest van plura
lisme, van eerbied voor de ver
scheidenheid ook en vooral in de 
machtsuitoefening. In zijn boek 
„Ce que je crois" wijst de Franse 
auteur C. Imbert er op, dat waar 
een volk niet beschikt over een 
sterk nationaal gevoel en een staat
kundige traditie, het gemeen
schapsgevoel alras vernauwt tot de 
zuil binnen de gemeenschap zodat 
de gemeenschap als geheel inner
lijk verscheurd geraakt, verzwakt 
en weerloos wordt. Dit moet door 
de Vlaamse regering voorkomen 
worden. Zij moet een staatkundige 
traditie opbouwen en in de macht
suitoefening respekt opbrengen 
voor de verschillende stromingen 
die in Vlaanderen leven. Helaas 
achtte Schiltz het gevaar niet denk
beeldig dat deze niet-proportioneel 
samengestelde regering vervalt in 
de oude ziekte van het kleingeestig 
gegrabbel om de macht. 

Zijn besluit klonk dan ook ont
goocheld: „Deze Vlaamse be
groting is niet de blauwdruk van 
een volgende fase in de opbouw 
van een eigen Vlaamseataat, die 
de Vlamingen een thuis biedt 
waaruit zij met hun eigen identi
teit zelfzeker het wereldpodium 
kunnen betreden". 

Voordeel londer 
iiisp0iiiiiii9 

„Over de Viaaime middelen is ei
genlijk alles QVayi. De verhouding 
tussen de dotaties en de ri^»no's is 
een karikatuur van wat een federaal 
sisteem moet zijn. De verhouding 
tussen de middelen van de centrale 
staaf en de Gemeenschappen Is al 
evenzeer een karikatuur die haar ge
lijke niet vindt in ^ g e demokrattsch 
land met een federaal sisteem. 

Komt hierbij de verdeling van de
ze middelen tussen Vlamingen eQ 
Walen. Per Franstalige 2.485 fr. 
meer! En dan zijn er nog de dotaties 
aan Gemeentefonds en Provincie
fonds, zodat alteen reeds deze drie 
dotaties leiden tot een meerinkomst 
van ongeveer 5.000 fr. per Fransta
lige. Hetzij voor de Franstallgen een 
privilegie van 20 miljard, voor Vlaan
deren een minder-inkomen van 30 
miljard. Tussen haakjes, een privile
gie Is een voordeel waarvoormen 
geen inspanning moet leveren I 

Voor neo-unltaristen is dit mis

schien ailemaai ncHrmaal. Ortsprt^ 
tief rechtvaard^heidsgevo^ woflK 
erdoor gewhokt. ZekerfluttogMMO^ 
ne Vlaamse mensen gekiHifroMMifl 
worden met de zoveelste inlevedii| 
in joijs, in inkomens en noem maê 
op. 

De vele privilegies stellen dt 
Franstallgen in staat een veel aidle»̂  
vere aanwezighetdspoiitiek in N i 
buitenland te voeren, voor de vei(w 
nieuwing van hun IrKlustrieel wsefsdi 
en de bevordering van hun spitstech» 
noiogle merkwaaidige inspanningen 
te doen. Wat Ik hen gun, maar daii 
niet op onze kosten. Iedereen is het 
roerend eens, dat het zo niet verder 
kan. 

Maar wat doen we met deze roe
rende Vlaamse eensgezindheid^ 
Wanneer gebruiken we onze meei«« 
derheldsmacht? 

IHugo Schiltz, 
Volksvertegenwoordiger 
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Begroting 
van de onmacht 

Na de algemene bespreking van de Vlaamse begroting, met fraktievoorzitter Hugo 
Schiltz als woordvoerder, ging de Raad in op de verschillende beleidsmateries. Te 
beginnen met het leefmilieu van minister Lenssens en zo verder over de bevoegd
heden van Geens, P^de, Deprez, Akkermans, Steyaert, Kelchtermans en Dewael. 
Samen zo'n 12 materies. Telkens met 1 tot 3. VU-tussenkomsten. 

Het weergeven van alle 25 redevoeringen is onbegonnen werk. Bondig zullen 
we ze een voor een vermelden. Uitgebreider gaan we later in op het mediabeleid 
omwille van de aktualiteit, het Vlaams buitenlands beleid waarvoor Schiltz tijdens 
de vorige regering de banen effende en het kultuurbeleid dat vandaag zware bespa-
ringsklappen krijgt. 

DE grote leidraad van de VU-
tussenkomsten werd reeds 
aangegeven door Hugo 

Schiltz in zijn algemene benade
ring. De Vlaamse begroting il
lustreert duidelijk dat de unitaire 
restauratie haar slag dreigt thuis te 
halen en ademt te weinig de wil uit 
om de Vlaamse meerderheid te 
doen eerbiedigen. 

Kortom, aldus de fraktlevoorzit-
terz, „het is de tjegroting van onze 
gedweeheid, onze halfslachtig
heid, onze onmacht. 

Erg boos 
Als eerste kwam dus het Leefmi

lieu aan bod. Een materie die vol
gens Michel Capoen zeker zal lij
den onder het Pinksterplan. Zij rijst 
de vraag of een volwaardig water
beleid nog wel haalbaar is. Noch
tans mag Vlaanderen geen vertra
ging van het waterzuiveringspro
gramma aanvaarden. „Dit brengt 
de waterbevoorrading in gevaar en 
maakt ons verder afharrkelijk van 
Waalse chantage." 

Ook André Geens verwoordde 
deze bezorgdheid. Verder ging de 
senator vooral in op het afvalstof
fenbeleid. Hij eiste prioritaire aan
dacht voor voorkoming en terug
winning in formuleerde bezwaren 
tegen een optreden van OVAM als 
kontroleur en eksploitant. Zijn kol-
lega Oktaaf Meyntjens bleef kort bij 
huls met de situatie in de industrie
gordel rond Antwerpen. Het kern
park van Doel en de petrochemi
sche nijverheid maken er het even
wicht tussen ekologie en ekonomie 
erg broos. 

Capoen waarschuwt 
voor chantage 

Gemeentefonds 
Voor Julien Desseyn staat het 

vast dat de afroming van de dota
ties een weerslag zal hebben op de 
lokale besturen. Het Investerings
fonds werd nu al afgeschaft we
gens een gebrek aan middelen. 

Hij verzoekt de Vlaamse rege
ring dat zij de eis tot hervorming 
van het Gemeentefonds zou hard 
maken. Door het hanteren van de 
kriterla bevolking, oppervlakte en 
personenbelasting wordt de 
Vlaamse gemeenschap zwaar be
drogen. 

Stad en dorp 
In 1982 keurde de Vlaamse rege

ring het besluit op de stads- en 
dorpsvernieuwing goed. Een nood
zaak, maar ook hier moest Oktaaf 

Meyntjens de vraag stellen hoe 
men de reeds 114 goedgekeurde 
dossiers zal financieren. 

Verder stelde hij dat stadsver
nieuwing en dorpsherwaardering 
slechts kans op slagen hebben 
wanneer dit gebeurt met een sa
menhangend ruimtelijk- en huis
vestingsbeleid. De huidige be-
voegdheidsversnippering maakt 
dit onmogelijk. 

Struktuurptan 
Dit laatste was ook de grote lijn 

van de tussenkomst van Johan 
Sauwens bij Ruimtelijke Ordening. 
Koördinatie is het minst wat kan ge
vraagd worden, evenals een globa
le visie. 

Op dit terrein beschikt de Vlaam
se regering wellicht over de meest 
uitgebreide autonomie. „Waarop 
wacht men dan nog om eindelijk 
een Struktuurplan Vlaanderen op 
te stellen?" 

Huisvesting 
De sektor,,Huisvesting" is hét 

grote zorgenkind, van primordiaal 
belang maar toch met een van jaar 
tot jaar dalend budget. 

Oktaaf Meyntjens beklemtoonde 
inzonderheid de noodzaak van een 
regionalisering en herstrukturering 
van de gehele sektor. De struktu-
ren zijn er. Het enige wat ontbreeks 
is blijkbaar de politieke wil. Zijn kol
lege Jean-P/erre Pillaert vroeg aan
dacht voor twee andere prioritei
ten: een gezinsvriendelijk beleid 
en het beter aan bod laten komen 
van de lagere inkomens. 

Pillaert: 
aandacht voor gezin 

Van Geens 
tot Geens 

Op het vlak van de tewerkstelling 
zit Vlaanderen volgens Willy De-
saeyere al jaren op het verkeerde 
pad. „Vartdaag moeten wij nog 
steeds de klemtoon leggen op een 
grotere arbekiskapaciteit." Uite
raard bleef de Limburger geruime 
tijd stilstaan bij het probleem van 
de KS. Hij verzocht de Vlaamse 
Raad zich hierover dringend te be
zinnen. 

" Valkeniers: 
federaliseer 

sociale voorzorg 

André Geens van zijn kant bena
derde de sektor „Ekonomie en te
werkstelling" vanuit federaal oog
punt. Stevig gedokumenteerd spel
de hij zijn naamgenoot. Gaston 
Geens, de les. Eerstens somde hij 
de vele elementen op waarin de 
Vlaamse eksellentie de staatsher
vorming niet of onvolledig uitvoert. 
Verder deed hij de meerderheid 
een aantal zeer konkrete sug
gesties tot verdere federalisering, 
en dit met een gewone meerder
heid in het centrale parlement. 

Welzijn 
federaliseren... 

Slechts gedeeltelijk behoren 
Welzijn en Gezondheid tot de 
Vlaamse bevoegdheid. Met als ge
volg : een voortdurend getwist met 
de centrale overheid en meteen 
een her-unitarisering. Aldus Luk 
Vanhorenbeek die deze stelling 
konkretiseerde met de sektor van 
de jeugdbescherming. 

Nelly Maes van haar kant kon-
fronteerde minister Steyaert met 
de vraag, of zij alle besparingsmaa
tregelen op de kap van vrouw en 
gezin zomaar zal aanvaarden. 
Waarom neemt Vlaanderen de ei
gen toekomst niet in handen? 

„Een veelzijdiggezins- en welzijns
beleid kan bijdragen tot een harmo
nische ontwikkeling van het gezin 
en de voorwaarden helpen schep
pen voor een evenwichtige demo
grafische ontwikkeling." Naar het 
Pinksterplan refereerde ook Jef 
Valkeniers, maar dan in verband 
met de ziekenhuissektor. Zijn 
besluit: op het vlak van gezondheid 
en sociale voorzorg is de Vlaamse 
regering amper een aanhangwa
gen van de centrale. De hele ma
terie moet dringend gefederali
seerd. 

...en zeker onderwijs 
Nog dringender is de federalise

ring van het onderwijs. In iedere fe
derale staat, die naam waardig, is 
deze bevoegdheid gefederali
seerd. Alleen dus niet in België, al
dus Hugo Coveliers, die stelde dat 
er psychologisch nochtans een ge-
federalisering is waar te nemen: 
Vlaminen en Walen houden er an
dere visies op na inzake inhoud en 
organisatie van hun onderwijs. 

De toestand van de vorming 
noemde Nelly Maes iets beter. 
Maar hier rijst dan weer een ander 
probleem. De bevoegddheid zit 
versnipperd bij twee Gemeen
schapsministers, terwijl het eduka-
tief veriof dan weer een centrale 
materie is. 

Tot slot moet vermeld dat Luk 
Vanhorenbeek zich afzette tegen 
de oprichting van een nieuw Bij
zonder Fonds voor Ondenwijs en 
Vorming. Hij noemde dit een bud
gettair ongezond procédé. 

Vlaamse identiteit 
Over de internationale bevoegd

heden van de Vlaamse Gemeen
schap blijft volgens Frans Baert 
steeds aarzeling bestaan. Toch is 
er zijns inziens geen twijfel moge-

Luyten: 
aandacht voor 

Frans-Vlaanderen 

lijk: Vlaanderen kan verdragen 
sluiten en diplomatieke vertegen
woordigers afvaardigen. 

De strijd die Hugo Schiltz in de 
vorige Vlaamse regering voerde 
voor een gekoördineerd en geïnte
greerd Vlaamse buitenlands beiekJ 
moet onverminderd verdergezet 
worden. 

Kuituur in mineur 
Een tussenkomst die zeker meer 

aandacht verdient is deze van An
dré De Beulover het kultuurtjeleid. 
Na een omschrijving van het begrip 
kuituur, toetste hij het huidige be
leid aan drie essentiële vereisten: 
kontinu'fteit, openheid en toekomst
gerichtheid. Uitgebreid ging hij tot 
slot in op de uitvoering van een 
aantal dekreten en de bescher
ming van de luister van onze taal. 

Nelly Maes hekekle vooral dat de 
kulturele sektor vandaag in verge
lijking met de gewestelijke aange
legenheden slechts in mineur aan 
bod komt. Walter Luyten van zijn 
kant vroeg meer aandacht voor 
Frans-Vlaanderen. 

Stormachtig 
Evenzeer van hoog gehalte was 

Coveliers' benadering van een 
Vlaams mediabeleid. Hij schetste 
de eigen Vlaamse karakteristieken 
en ging uitgebreid in op de BRT en 
zijn nieuwsdiensten, de kommer-
ciële televisie en de stormachtige 
ontwikkeling van elektronische me
dia en telekommunikatie. 

Coveliers wil 
Vlaams mediaplan 

Voor het jonge kameriid is het 
duidelijk dat „wanneer de Vlaam
se Gemeenschap er niet in slaagt 
een degelijk mediaplan op te stel
len, gebaseerd op een zo groot mo-
gelijice konsensus, er opnieuw een 
mogelijkheid voorbij zai gaan om 
onze identiteit te bevestigen." 

Sport voor allen 
Als laatste sektor kwam de sport 

aan bod. Franz Vansteenktste ver
ving hier de zieke Jan Caudron. 

In het bijzonder t)eklemtoonde 
hij het belang van de sport voor al
len, en hekelde hij de inzichten van 
minister Dewael om de erkenning 
van de sportfederaties afhankelijk 
te maken van het aantal leden. Ook 
kleinere federaties moeten aan bod 
kunnen komen. 
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'n Kijkje achter de schermen 

Bedevaart 
kost 
3 miljoen fr. 

De voorbereiding van de nieuwe IJzerbedevaart 
start kort na de vorige editie. Een immense 
opdracht, waarbij de termen „budget" en „tijdig 
iilaar l<omen" steeds weer opduiken. 

Wij waren aanwezig op een regie-vergadering, op 
zowat één maand vóór de beslissende dag. 

ACHTELD, de vrouw van 
Koen Baert, is een atten
te gastvrouw. Zij „soig

neert" de leden van de vergade
ring, diskréet en toch aanwezig. 
Behalve sekretaris Baert en regis
seur Slagmulder zitten ook 
afgevaardigd-beheerder Peter De 
Wit, de podiumbouwers Edwin 
Reynaert en Jet Covemaeker, eve
nals affiche-ontwerper Kar! Meers
man rond de regie-tafel. Die Meers
man heeft talent: drie maanden ge
leden won hij met zijn ,,Martens-
Gol"-tekening de jaarlijkse prijs 
voor de beste politieke kartoen van 
'85. 

Begroting 
van 71 miljoen 

De organisatie van de Bedevaart 

(die ongeveer twee uren duurt) kost 
ruim 3 miljoen frank. De duizenden 
toegangskaartjes zijn net voldoen
de om deze kosten te dekken. 
Maar ook tijdens de rest van het 
jaar moet de IJzertoren ,,voor
tbestaan" en,,voortleven"... De to
tale begroting van het IJzerbede-
vaartkomitee sluit op 71 miljoen uit
gaven en evenveel,,inkomsten"; 
wat impliceert dat jaarlijks zo'n 12 
miljoen frank bijeen moet ge
schooid worden. Zo werden tijdens 
het voorbije jaar voor ruim 5 miljoen 
frank herstellingen uitgevoerd aan 
het monument. Het hele jaar door 
zijn er vijf bedienden aktief om de 
meer dan 50.000 bezoekers, die op 
één van de 364 andere dagen van 
het jaar naar Diksmulde komen, 
ten dienste te staan. 

In november van het jaar vooraf
gaan aan de nieuwe manifestatie 
wordt het tema bepaald en de affi
che uitbesteed. Aan „huis-dichter" 
Anton van Wllderode wordt ge
vraagd tijdig te beginnen met het 
schrijven van zijn poëtische 
teksten. Die hopelijk tegen april-

mei af zijn. Want daarop wacht re
gisseur Slagmulder om te kunnen 
starten met de uitwerking van zijn 
kreatieve gedachten. De laatste fa
se vormt de dekorbouw. 

Een vriendelijke,,strijd" ontwik
kelt ztch tussen de ,,man van het 
geld" en de dekor-uitvoerders. Het 
wankele begrotingsevenwicht laat 
geen avontuurtjes toe... Toch zul
len de podia ook deze keer weer 
kunstig, sober, smaakvol en sym
bolisch versierd zijn. Het ontwerp 
ziet er prachtig uit. 

Ordedienst 

Er komt ongelooflijk veel kijken 
bij de voorbereiding en realisatie 
van deze unieke manifestatie. 
Koen Baert geeft toe dat hij de 
nachten vóór de Bedevaart steeds 
minder slaapt. Er Is altijd nog iets 
dat moet geregeld worden. „Vee/ 
is echter mogelijk door de idealisti
sche en belangeloze inzet van ve
le tijdelijl<e medewerkers. Ik ben 
hen namens het Uzert>edevaartko-

mitee heel erg dankbaar", ver
klaart Baert. 

De afspraken met de politie, de 
rijkswacht en de eigen ordedienst 
zijn goed, en dat is belangrijk. Bij 
de reeds strenge bepalingen tegen 
gevaarlijke marginale groepjes is 
er nog één bijgekomen: behalve 
het dragen van uitdagende kleding 
en kentekens is daar nu nog een 
verbod op een reeks weerzinwek
kende publikaties aan toegevoegd. 

Na het zingen van de Vlaamse 
Leeuw verandert de welde rond de 
Toren In het grootste piknik-veld 
van Vlaanderen. Velen blijven ter 
plaatse nakaarten of gaan eens kij
ken naar de honderden bloemstuk
ken rond de PAX-poort, terwijl de 
VOSSEN overal In de buurt bloe
men gaan leggen op de kerkhoven 
van de verschillende volkeren. 

Ook dit jaar zal ,,het" wel weer 
groots, ontroerend en goed zijn: 
die twee uren op een zomerse zon
dag langsheen de IJzer, bij de To
ren en naast de spoorlijn. 

(pvdd) 

Bedevaartregisseur Herman Slagmulder: 

„Dit is geen ciricustent.. r 
Zonder over een glazen bol te beschikken dur

ven wij met een behoorlijke kans op zekerheid voor
spellen dat er ook dit jaar om en bij de 50.000 per
sonen naar Diksmulde zullen afzakken om deel te 
nemen aan de IJzerbedevaart. 

De algemene leiding voor deze massa
bijeenkomst berust bij IJzerbedevaartsekretaris 
Koen Baert. Herman Slagmulder tekent verant
woordelijk voor de regie. 

H ERMAN SLAGMUL
DER is lang geen onbe
kende In Vlaamsna-

tionale middens. Naast de IJ
zerbedevaart regisseert hij 
sinds verschillende jaren het 
Zangfeest. En twee jaar gele
den was hij de regisseur achter 
het knappe VU-feest In het 
Gentse Sportpaleis. 

Deze 59ste bedevaart wordt 
zijn 8ste uitgave. 

WIJ: De regie-Ingrediënten 
van de jaarlijkse IJzerbede
vaart zijn in wezen nogal 
,,klassiek", waarmee ik niks 
negatiefs bedoel. De bloe
men, de vlaggenhulde, het 
dodenappel, de sprekers, de 
eucharistieviering, de samen

zang,... Dit maakt de taak van 
de regisseur niet eenvou
diger? 

H. Slagmulder: „Een ande
re regisseur staat voor dezelfde 
moeilijkheden, het stramien is 
inderdaad altijd hetzelfde. Het 
enige wat ik kan doen is deze 
„ingrediënten" even door el
kaar halen." 

WIJ: Er zijn twee podia en 
een smalle middenstrook die, 
laat ons eerlijk wezen, kwasi 
onzichtbaar is voor vele bede
vaarders. Werkt dit niet 
frustrerend voor U? 

H. Slagmulder: „Precies 
daarom verleggen wij de 
meeste „aktie " naar deze bei
de podia. Maar die middenberm 

blijft voor mij en voor de bede
vaarders inderdaad een groot 
probleem. 

Mijn voorganger, Remi Van 
Duyn, heeft er ooit eens een 
brug over geslagen. Maar ook 
dit werd niet door iedereen in 
dank afgenomen. Deze mid
denstrook is anderzijds een 
schitterend element om de link 
van oud naar nieuw te leggen. 

WIJ: Zullen wij zondags 
iets nieuw zien? 

H. Slagmulder: „De evoka-
tié van de eksekutie van dr. 
Borms zal zoiets zijn. Samen 
met het lied over Borms door 
Jef Eibers." 

WIJ: Wat kan er, behalve 
slecht weer, fout lopen bij de 
regie van deze manifestatie.'' 

H. Slagmulder: „Dat de 
elektrische stroom uitvalt... 
Want dan stopt de band en valt 
allesineen. 

Het geluid vormt overigens 
één van dé problemen. Er werd 
een oplossing gevonden voor 
het storende echo-effekt. De 
mensen die evenwel het verst 
op de weide staan, blijven door 
ons het moeilijkst te „berei
ken". De windspeelt ons ook di
kwijls parten. Tenzij wij van die 
reuzegrote geluidstorens zou

den gebruiken zoals op Tor-
hout/Werchter. Maar dit resul
teert in een ontsiering van de 
weide." 

WIJ: Waar hecht U het 
meeste belang aan? 

H. Slagmulder: ,,lkhou erg 
veel van de kleurensymfonie 
die aangepast moet zijn aan het 
tema. Dit tema dient gevisuali
seerd te worden tot in de de
tails. 

Ik hoop de juiste sfeer te kun
nen scheppen. Uit deze sfeer 
moet de politieke boodschap 
groeien." 

WIJ: Sommigen beweren 
dat het geheel van deze jaar
lijkse gebeurtenis te statisch, 
te traag is? 

H. Slagmulder: „Erzijn ooit 
pogingen ondernomen om het 
eens kompleet te veranderen. 
Maar dit werd niet op applaus 
onthaald. 

Ik meen dat je de sfeer, die 
heel speciale stemming, van 
een bedevaart niet mag ontwij
den. Ik weiger er een cirkustent 
van te maken. De gevoelens die 
op deze plek leven zijn ontroe
ring, een tikkeltje verbittering, 
samenhorigheid én inzet. 

In Diksmulde moetje a.h.w. 
een spoorslag krijgen!" 

(pvdd) 

IJzerbedevaartsekretaris Koen 
Baert: ,,Met dank aan de vele vrij

willige medewerkers!". 

GrmMfk r 
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Zij vertegenwoordigen een jong en fris denl<en 

VOSsen trekken bijna 
zeventig jaar aan de kar 

11 

IN die ellende, zegde Hendrik 
Borginon, is het wonder tot 
stand gel<omen dat studenten 

uit de Blauwvoeterie kontakt kre
gen met „liet vcrtk", het proletari
aat. De strijd voor Vlaanderen werd 
liefdebrieven schrijven voor onge
letterden, zorg dragen voor het le
ven van die naamloze piotten, die 
rechteloos waren. 

'n Stem geven... 
Uit die mentaliteit werd het ver

bond VOS (Vlaams Oud-Strijders) 
geboren. Het doel: stem geven aan 
wie geen stem heeft in dit land, 
daarom het recht m eigen hand ne
men en aan wie nog niet overtuigd 
was op de meest rauwe manier hun 
antimilitarisme diets maken. 

ZIJ wisten eindelijk dat alle ideo-
togiën tot moord kunnen leiden en 
wensten eens en voorgoed ieders 
levensbeschouwing te eerbiedi
gen. Sinds de kristendemorkatie 
van Daens, was het duidelijk dat de 
Vlaamse emancipatiebeweging 
eindelijk een volkse basis kreeg. 

Oudstrijders worden bij ons ver
eenzelvigd met die onverbeterlijke 
patriotards, aan wie de koning 
handjes geeft en die op elk kongres 
nog hun haat spuwen tegen ieder 
die zijn Vlaams-ztjn wil bevestigen. 
Zij worden gesteund door onze 

Wanneer Vlamingen, jong en oud, 
naar de toren te Diksmuide trekken dan verwactit 

de ene een zonnig festijn, 
de andere wil zich In een stoere taal terugvinden. 

We worden er gekonfronteerd met de Vlaamse punk, 
met reminiscenties aan liatelijkheden allerlei. 

Alleen op de bedevaartsweide overvalt de massa 
een piëteitsvolle aandacht. 

Deze dag is de memorie van duizenden jonge Vlamingen, 
die samen met de jeugd van andere volkeren stierven 

in dit moeras. 

„Vlaamse" eerste-minister. VOS is 
steeds voor deze staat het vuil van 
de straat geweest. Hun doden 
mochten besmeurd worden, hun 
zerkjes verbrijzeld, hun vredesmo-
nument vernield. 

Dé grote 
bekommernis 

Maar met die VOSsen is er iets 
aan de hand. Hoe oud ze ook wor
den, in Vlaanderen vertegenwoor
digen zij een jeugdig en fris den
ken. Zij vertellen geen heldenda
den van toen, zij doen zich niet voor 
alsof zij een nieuwe orde aan 't 

vestigen waren. Zij geven een visi
oen door aan de generaties die na 
hen komen. In hun middens is men 
dit Ijzertestament gaan noemen: 
een geheel van humanitaire waar
den aan Vlaanderen aangeboden. 

VOS stelt vragen aan Vlaan
deren ! 

Of WIJ wel beseffen wat het in
houdt een gemeenschap te ont
voogden, zelfbeschikkingsrechtop 
te eisen ? Dit is geen kampvuurro-
mantiek meer en nog minder het 
naapen van militaire discipline. 

Vanuit het kollektief geheugen 
waarvan VOS drager is in Vlaande

ren groeien steeds geaktualiseer-
de ideeën. Als oudste vredesbewe
ging in Vlaanderen is de eerste be
kommernis dat onze gemeen
schap de nodige macht moet ver
werven om zijn zelfstandigheid te 
doen erkennen In de internationa
le gemeenschap en dat het de fier
heid zou krijgen zich niet als vazal 
te moeten buigen voor grootmach
ten VOS heeft één grote bekom
mernis : dat de jeugd van dit volk en 
van alle volkeren ter wereld geen 
slachtoffer meer worden van de 
machtswellust van enkelen. 

Alleen dan ontstaat de ruimte 

waarbinnen onze Vlaamse ge
meenschap opgebouwd wordt. 

De vlag 
verderd ragen 

Sterft VOS dan met de laatste 
oudstrijder? In Vlaanderen zijn er 
wel enkelen die daarop wacfïten, 
want dat sluwe beest herinnert hen 
steeds aan de waarden, die zij wil
len verloochenen. Voorsommigen 
moest Vlaanderen maar opgaan in 
een groot rijk, moest het verbruten 
in militarisme en moest de onver
draagzaamheid hoogtij vieren. 
VOSsen negeren dergelijke hou
ding. En wat zien we nu ? Men komt 
luisteren naar die ouderwordende 
jonge geesten. In een psalm staat 
een mooi vers' ,,Wat wij hoorden, 
wat ons onze vaderen vertelden, 
dat onthouden wij niet hun kinskin
deren, verhalend het volgend 
geslacht..." 

Die boodschap wordt nu reeds 
zeventig jaar doorgegeven, een 
vlag wordt steeds door een nieuwe 
generatie verder gedragen. En 
waar Vlaanderen zwijgt of met alert 
is voor wat in de wereld gebeurt, 
VOS zal het u duidelijk maken. Ei
genaardig: VOSsen trekken de 
kar. Zijn wij vóórtrekkers ? 

aep 
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Joernalist Willy Moons: 

„Dynamitering van de 
toren blijft een taboe!" 

Deze dagen verschijnt 
bij de uitgeverij Standaard 
een boel< dat ongetwijfeld 
voor opwaaiend stof zal 
zorgen binnen en buiten 
Vlaams-nationale kringen. 
Het werk kreeg de titel 
,,Het taboe van Vlaande
ren. 40 jaar na de aan
slag". Auteur is de West-
hoekse journalist Willy 
Moons. Nieuw in het boek 
is dat de auteur op zoek is 
gegaan in Diksmuide zelf, 
waar de eerste ideeën tot 
de dynamitering vorm kre
gen. Maar Moons is duide
lijk: de verdachten waren 
slechts waterdragers van 
,,hogerhand"... 

Het boek werpt ook een 
licht op de rol van het toen
malige IJzerbedevaartko-
mitee en de overheid. 
Moons stelt zich daarbij de 
vraag of het komitee tot 
een financiële overeen
komst met de toenmalige 
regering is gekomen. 

Aan Willy Moons vroe
gen wij onze lezers — bij 
wijze van voorsmaakje — 
de feiten op een rijtje te 
zetten. 

O p 16 maart 1946 spatte in 
Kaaskerke-Diksmuide de 
IJzertoren uit mekaar. Ne

gen maanden voordien, op 16 juni 
1945, werd reeds geprobeerd de 
,,stenen inciviek" klem te krijgen, 
maar toen werd slechts een bres 
geslagen van 2 bij 10 meter in de 
torenschacht. ,,Het werk van ama
teurs" zei men toen, in vergelijking 
met de professionele aanpak in 
1946, toen heel de toren in mekaar 
zakte. 

„Beroepsfouten" 
Het onderzoek naar de dynami-

teurs heeft geduurd tot 12 juni 
1951, toen de kamer van Inbe-
schuldigingstellling de 12 verdach
ten, waarvan 9 in mei 1948 al enke
le dagen tot weken voorhechtenis 
achter de rug hadden, buiten ver
volging stelde. Een beslissing die 
tot op heden vragen oproept, voor
al omdat prokureur-generaal Her
mann Bekaert van het Hof van Be
roep in Gent op 12 juni 1952 tot 1 
maand werd geschorst wegens be
roepsfouten... precies in het onder
zoek tegen de verdachten van de 
IJzertoren. De daders zijn dus on
bekend gebleven, maar was dat 
niet zogewild? 

De eerste aanslag volgde 9 
maanden na de bevrijding. Twee 
verzetsmannen van Oostende en 
Koekelare, die de mond vol hadden 
over de toenmalige liberale mi
nister van Binnenlandse Zaken 
Adolf Van Glabbeke uit Oostende, 
brachten met de fiets munitie naar 
de toren en staken het vuur aan de 
lont. De 50 meter hoge toren ram
melde duchtig door mekaar maar 
bleef overeind. Twee maanden la
ter werd provinclegoeverneur Pier
re van Outryve d'Ydewalle gewaar
schuwd dat er een tweede aanslag 
op til was. Hij haalde er de rijks
wachtbevelhebber bij en de toren 
bleef onder voortdurende bewa
king. Toen dit bij gebrek aan man
schappen niet meer kon, begon en 
eindigde elke dienstronde van de 
rijkswacht bij de toren. Toch zou 
dat niet baten want 9 maanden na 
de eerste aanslag werd de IJzer-
toen in een puinhoop herschapen. 

Na de eerste aanslag werd geen 
gerechtelijk onderzoek ingesteld 
en Vlaanderen zweeg lijdzaam, 
maar na de tweede aanslag stak 
een hevige reaktie op. Prokureur 
des Konings Geeraerd De Cuyper 
en onderzoeksrechter Joseph De-
laere van de rechtbank van eerste 
aanleg in Veurne openden onmid
dellijk een onderzoek maar een van 
hun eerste daden was een flater: 
majoor Emile Samyn, hoofd van de 
ontmijningsdienst DOVO werd 
aangesteld als deskundige. 

Zijn zoon Robert, ook officier bij 

DOVO, zou later in staat van be
schuldiging worden gesteld als 
technieker van de dynamitering. 

Terwijl de reakties tot in het par
lement uitdeinden, waar de socia
list Henri Fayat zei dat de IJzerto
ren deel uitmaakte van ,,Vlaande-
rens landschap en gemoed", 
waardoor de vernieling een mis
daad was, sleepte het onderzoek 
zich verder. Vastgesteld werd dat 
verscheidenen de aanslag op de 
IJzertorn hadden gewenst en zelfs 
aangekondigd, tot 5 dagen voor de 
toren in puin werd gelegd. Het ge
meentebestuur van Diksmuide 
wierp op dat het een Belgisch mo
nument zou worden. De oudstrij-
dersverbroedering van Oost-
Vlaanderen wou hetzelfde ofwel de 
vernietiging van de toren en had 
hiervoor al een verzoek ingediend 
bij de minister van Landsverdedi
ging die het ogenblik hiervoor niet 
opportuun vond. Zelfs kardinaal 
Van Roey had geen bezwaar geop
perd tegen de vernietiging. Want 
het momument ,,had door sluw
heid een godsdienstig karakter ver
worven, maar dit nooit met de 
toestemming van het aartsbis
dom". Zelfs Georges Labrique, die 
in 1930 rond de IJzertoren toerde 
met een vliegtuig en waarschuwin
gen rondstroolde dat de bedevaar
ders werden misleid door landver
raders, schreef 12 dagen voor de 
dynamitering een brief naar som
mige kranten met hierin de zin: „La 
Tour de l'Yser dois sauter!!..." 

Op 26 augustus 1946 diende 
deskundige majoor Samyn zijn ver
slag in bij de onderzoeksrechter: 
de toren was vernield door ontplof
fing van 2 Engelse raketbommen 
van 50 kgr. met elke 30 kgr. TNT. 
De totale vernieling was het gevolg 
van de verzwakking door het bom
bardement van 30 mei 1940, toen 
een Engels vliegtuig een bom drop
te die de torenschacht doorboorde, 
en door de eerste aanslag van 16 
juni 1945. Met deze kennisname 
en omdat zelfs een huiszoeking in 
alle woningen van Diksmuide niets 
opleverde en iedereen bleef zwij
gen, werd op 12 december 1946 
het onderzoek gesloten. Pas toen 
kwamen de tongen goed los. 

„Het is ik geweest" 
De geruchten in Diksmuide en 

het artikel van Louis De Lentdecker 
in ,,De Standaard" onder de titel: 
,, De onderzoeksrechter kent de da
ders" gaven aanleiding tot het her
openen van het onderzoek op 30 
mei 1947, maar dit werd stil gehou
den zodat de geruchten verder 
deinden. Daarop werd door de on
derzoeksrechter een scenario op
gebouwd dat later heel zwak bleek 
te zijn. 

In juni 1947 chanteerde Maurice 
Doom uit Diksmuide de prokureur 
des konings: voor 100.000 fr. zou 
hij vertellen wie de IJzertoren had 
gedynamiteerd. Zonder gevolgd. 
Op 11 december 1947 bekende 
Valere Decan aan twee heren van 
de staatsveiligheid: ,,Het is ik ge
weest". Enkele maanden later trok 
hij zijn bekentenissen in. Inmiddels 
was de gerechtelijke politie en on
derzoeksrechter Delaere te rade 
gegaan bij vertrouwelijke informan
ten, die later allemaal CVP-
prominenten bleken te zijn. Hiero

ver werden vertrouwelijke proces
sen-verbaal opgesteld waarin een 
scenario van de aanslag werd uit
gewerkt met 17 verdachten, maar 
waarin bewijzen ontbraken. In 
weerwil van prokureur-generaal 
Bekaert, die alles nog wou uitstel
len maar wiens tussenkomst te laat 
kwam, liet onderzoeksrechter De
laere op 8 april 1948 acht mensen 
uit Diksmuide aanhouden: 

— Raymond Daenens, liberaal 
gemeente- en provincieraadslid. 

— Karel Schallier, liberaal, ont
vanger van belastingen en voorzit
ter NSB. 

— Michel Deschodt, winkelier. 

OF'er en leider van het verzet na de 
bevrijding. 

— Remi Ranson, socialist, OF'er 
en opruimer van bunkers na W01. 

— Johan Rommelaere, OF'er. 
— Jozef Stroobant, schoonbroer 

van Remi Ranson, OF'er, socialist, 
elektrieker, werkte in de tramstel-
plaats waar munitie werd ont
vreemd. 

— Maurice Doom, koetswerkma
ker en de gekende afperser. 

— Valere Decan, drukker-
uitgever, leider Geheim Legeren li
beraal gemeenteraadslid in 
Diksmuide, was op reis en werd 
pas 's anderendaags opgepakt. 

N M M J W Mhnttinjiii 30cn x 22cni 

40 jaar geleben gebpnamiteerb! 
40 jaar geleden werd de toenmalige IJzertoren op een geniepige en 
schandelijke wijze gedynauteend : deze kaakslag aan het Vlaanee volk 
zal numer vergeten worden. Vlaamse ««eerbaarheid zorgde er voor dat 
vanuit de ruines van vroeger onze nieuwe Ijzertoren verrees. 

On dit passend te gedenken, geeft het Ijzerbedevaartkcanité dit jaar 
een kunstvol handgemaakt brcindglasraant uit. Een tarandglasraam, dat 
ontworpen is door onze Vlaamse kunstenaar Qerard Swaenepoel, en naar 
aloude traditie handvervaardigd in één onzer beste glasateliers. 

Trots toont het ontwerp ons de bedevaardweide waar jaarlijks tien
duizenden Vlamingen telkens getvugen van hun vastberadenheid. 

Dit tafereel is geschraagd door het wapenschild van Vlaanderen en 
de provincie Hest-Vlaanderen die de toren herbergt. Het evokeert 
de pijlers van onze Vlaamse heropstanding : onze arbeid in lanSxxiw 
en nijverheid, onze garantie voor de toekomst. 

Dit brandglasraam laat ons zien wat wij zijn, Vlaming, en daar zi;^ 
WIJ terecht fier op ! 

He stellen U hiesbij in de gelegenheid cm door middel van bijgevoegde 
bestelkaart, UW exaifXaair te reserveren : aarzel niet I 

Het brandglasraam is verkrijgbaar in de versie met ophangketting aan 
de prijs van BT 2.250,-. 
Tevens is een luxe-uitvoering beschikbaar waarbij het brandglasraam 
gemonteerd is in een massief hcMten verliditingskader aan de prijs 
vvi BT 4.850,-. 
Beide versies zijn uitgewerkt in een praditig 16-kleuren palet. 
Alle prijzen z l ^ inclusief BW én levering. 

Bmhnt ik ^lammg htn 
Hiermede verzoek ik U mijn reservering te willen noteren voor het 
brandgl^raam "Omdat ik Vlaming ben", 
(aanduiden a.u.b.) : 

ex in basisversie met ophangketting aan BF 2.250,-/stuk. 
ex in luxeversie gemonteerd in massief houten verlictitings-

n EP 4.850,-/stuk. 

leveringstermijn * 4 weken. 

Straat : 

Poatoode 

Mr :. 

Hoonplaats : 

Handtekening 

Invullen in dnikletters a.u.b. en opsturen naar : 
Aktie : Oidat ik \aaming ben - St. Jatstraat 36 
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— Emiel Ranson, OF'er, zoon 

van Remi en schoonbroer van 
Maurice Doom, stond oorspronl<e-
lijk niet op de lijst maar werd op 12 
april opgesloten als negende. 

De negen werden beticht van 
,,met kwaad of bedrieglijk opzet 
d.m.v. een ontploffing het monu
ment IJzertoren bij nacht te hebben 
vernield", art. 520 strafwet met 
strafmaat 15 tot 20 jaar dwang
arbeid. 

Aanhoudingen 
Dezelfde dag van de aanhou

ding werd ook een burgerlijke par
tijstelling ingediend door de VZW 
Bedevaarten naar de Graven van 
de IJzer. Het feit dat die burgerlij
ke partijstelling samenviel met de 
aanhoudingen gaf aanleiding tot 
het vermoeden dat er in het onder
zoek een lek was. Prokureur-
generaal Bekaert, die op 10 april 
naar Veurne kwam, zei dat hij in op
dracht van de minister van Justitie 
hierover een onderzoek moest in
stellen en liet zich in een gesprek 
met de onderzoeksrechter en de 
prokureur des konings uit op een 
manier, nadien in het Memoran
dum van Veurne bekendgemaakt 
in het parlement door kamerlid 
Godfried Develter uit Diksmuide. 
Dat gaf in 1952 aanleiding tot de 
schorsing van Bekaert. Uiteindelijk 
bleek dat de broer van prokureur 
des konings De Cuyper, die 
pastoor was in Pervijze, de burger
lijke partij had venwittigd dat er aan
houdingen op til waren. 

De aangehoudenen voerden Ro
bert Samyn ten tonele, kapitein bij 
de ontmijningsdienst en bevelheb
ber van het DOVO-kamp in Westro-
zebeke. Hij verbleef echter op het 
ogenblik van de aanslag in Leiden 
voor een kursus maar, alhoewel 
een onderzoek later zekerheid 
bracht dat hij op 15 maart 1946 tot 
16U.30 in Leiden lessen volgde, 
was het niet onmogelijk dat hij 's 
avonds reeds in Diksmuide kon zijn 
en de dynamitering uitvoerde. 

Op 2 mei 1948, toen de verdach
ten nog aangehouden waren, 
klampte ook senator Hubert De 
Groote, burgemeester van Hou
thulst, de onderzoeksrechter aan. 
Toen deze onderzoeksrechter hem 
zei dat het,.verfoeilijk was dat klei
nen aan hun lot werden overgela
ten", antwoordde De Groote ,,dat 
er situaties van vooraanstaanden 
op het spel stonden en dat Van 
Glabbeke en de auditeur-generaal 
Ganshof Van der Meersch op de 
hoogte waren van de aanslag". 
Ook zei hij ,,dat Decan een bêtise 
had gedaan" en vroeg ,,of Samyn 
zou worden verontrust". Pas in 
1950 bracht Develter, die tot dan 
De Groote als CVP-kollega in be
scherming had genomen, ook aan 
het licht dat De Groote op het ogen
blik van de aanslagen in Nederland 
was en daar bij het vernemen van 
het nieuws had gezegd: ,,Als Dae-
nens gaat praten dan komen ze bij 
mij, bij Samyn en Bonnevie" (Bon-
nevie was vroeger militair kom-
mandant van West-Vlaanderen). 
Ook zei Develter toen dat De 
Groote hem twee dagen na de aan
slag had verteld: ,,lk heb het hen 
(de daders) afgeraden". De Groote 
wist dus duidelijk meer van de aan
slagen, maar hij ontkende nadien 
bij elke ondervraging al deze ge
zegden. 

Minister 
Van Glabbeke 

Onderzoeksrechter Delaere ge
raakte sinds de aanhoudingen in 
moeilijkheden. Prokureur-generaal 
Bekaert keerde zich tegen hem 
omdat hij aanhoudingen had ver
richt zonder bewijzen van schuld te 
hebben. In december verliep ook 

een procedureproces voor de ka
mer van Inbeschuldigingstelling 
omdat Delaere vertrouwelijke 
processen-verbaal had opgesteld 
die niet in het strafbundel mochten. 
De prokureur des konings en de 
prokureur-generaal eisten dat die 
processen wel bij het bundel wer
den gevoegd en dat de vertrouwe
lijke CVP-informanten openbaar 
zouden worden gehoord. Dit pro
ces liep gunstig af voor Delaere 
maar minister Van Glabbeke had 
inmiddels vernomen hoe de vork 
aan de steel zat, bekladde de on
derzoeksrechter in zijn weekbla
den omwille van dit dubieus onder
zoek en spoorde de verdachten 
zelfs aan om een schadevergoe
ding van 250.000 fr. te eisen van de 
onderzoeksrechter voor het Hof 
van Kassatie. In Veurne verklaarde 

Van Glabbeke zelfs dat hij ,,de on
derzoeksrechter zal likwideren". 

Overmand door die tegenstand 
vroeg onderzoeksrechter Delaere 
op 10 mei 1949 ontlasting van het 
onderzoek en dat de zaak aanhan
gig zou worden gemaakt bij de ho
gere onderzoeksjurisdiktie. Hij on
dervroeg nog Van Glabbeke, Sa
myn, De Groote en zelfs Ganshof 
Van der Meersch maar dat zette 
weinig zoden aan de dijk. 

Verdachten wij... 
Op 28 februari besliste de kamer 

van Inbeschuldigingstelling het 
verzoek van Delaere in te willigen 
en wees het onderzoek toe aan 
raadsheer Bossaert uit Gent. Voor
al De Groote en Samyn werden te
rug op de rooster gelegd maar De 
Groote loochende wat hij ooit tegen 

Delaere had gezegd. Wanneer op 
7 november 1950 de kamer van In
beschuldigingstelling zetelde vor
derde de substituut van de 
prokureur-generaal het ontslag van 
rechtsvervolging voor de 12 ver
dachten, zijnde de 9 die werden 
aangehouden, Roger Demoordie 
in de eerste dagen van het onder
zoek verdacht was, Robert Samyn 
en Hubert De Groote, voor wie de 
senaat reeds op 6 december 1949 
schorsing van vervolging had ge
vraagd aan de minister van Justitie. 

In deze eindfase reageerde toch 
nog Godfried Develter, eerst in de 
kamer tegen prokureur-generaal 
Bekaert en dan in de pers tegen de 
buitenvervolgingstelling. Daardoor 
werd het arrest nog gedurende 7 
maanden verdaagd voor bijkomen
de onderzoeken, nu in hoofdzaak | 

tegen De Groote. Maar deze kroor>-
getuige bleef loochenen en op 12 
juni 1951 stelde de kamer van inbe
schuldigingstelling de 12 verdach
ten buiten vervolging omdat geen 
materiële bewijzen voorhanden 
waren en alle verdachtmakingen 
steunden op gezwets en cafépraat. 
Een jaar later was ook het dicipli-
nair onderzoek tegen prokureur-
generaal Bekaert afgerond en hij 
werd voor 1 maand geschorst uit 
zijn ambt. Op de voorhechtenis van 
9 verdachten na, is dit de enige 
straf die ooit in de zaak IJzertoren 
werd uitgesproken. 

Willy Moons 

— Het taboe van Vlaanderen, door 
Willy Moons. Uitg. Standaard 395 fr. 

Alles zit erin 

Het is zover. De koffer is gepakt. Alles zit erin. 
U weet waar u naartoe trekt en door welke landen 
u reist. En daar bent u op voorbereid. Dank zij 
het Vakantiepakket van de Kredietbank. Want 
ook daar zit alles in. 
-Eurocheques en eurochequekaart. Even goed als 
geld. Maar veiliger. Ze worden aanvaard in alle 
Europese landen én in de meeste landen rond 
de Middellandse Zee. 

-Euro Travellers Cheques. Een even veilig betaal
middel. Nu ook in ECU. 

-Eurocard. Om rekeningen te betalen in hotels, 
restaurants en winkels. Zonder biljetten of 
cheques. 

-Vreemd geld. Altijd handig voor kleine uitgaven. 
De meest gevraagde vreemde bankbiljetten 
hebben we in voorraad. 
-Bancontact. Niet alleen in België al veel gebruikt, 
maar nu ook in Spanje. 
-Reisbijstandsverzekeringen. U kunt kiezen uit 
een aantal reisverzekeringen, die verschillen in 
duur, dekking en prijs. 

Zo kunt u met een gerust gemoed op vakantie 
vertrekken. Want de KB-Privé-service stopt niet 
aan de grens. Maar reist met u mee. 

Beter bij de bank \^n hier 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 28 juni 
D BRT1 - 16 00 
Arme Lily, film 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Filmbrleven, jeugdserie 
D BRT1 - 18.35 
De kleine zwerver, serie 
D BRT1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20.20 
Terloops 
D BRT1 - 21.05 
Nooit meer alleen, film 
D BRT1 - 22.25 
Sport op zaterdag 
D BRT2 - 19.45 
W.K. Voetbal, voor de 3de pi. 
D Ned. 1 - 17.00 
New Wilderness, natuurserie 
D Ned. 1 - 17.41 
Family Ties, nieuwe serie 
D Ned 1 - 20.28 
Miami Vice, sene 
D Ned. 1 - 21.15 
Nieuwslijn, met pnns Bernard 
D Ned. 1 - 22.00 
Twilight zone, serie 

Zondag 29 juni 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 15.00 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 15.20 
Cardiff Singer of the World Compe
tition, finale 
D BRT1 - 16.00 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT1 - 17.00 
Transport, serie 
n BRT1 - 18.00 
Tik tak en Liegebeest 
D BRT1 - 18.20 
De Tripoden, SF-serle 
D BRT1 - 18.50 
De dag dat de wereld veranderde, 
dok. serie 
D BRT1 - 20.00 
Bloemetjes buiten, tip 
D BRT1 - 20.05 
Mustang Country, western 
D BRT1 - 21.35 
Het hart van de draak, dok. serie 
D BRT2 - 19.00 
W.K. Voetbal, 19.00 samenvatting, 
19.45 finale 
D BRT2 - 22.00 
Sportweekend 
D Ned. 1 - 18.30 
Alvin en z'n boefjes, strip 
D Ned. 1 - 19.05 
Cijfers en letters, kwis 
D Ned. 1 - 19.35 
Lou Grant, serie 

D Ned. 1 - 20.25 
Heksenwerk, serie 

Mathilde (Simone Signoret), een belangrijke schakel in het Franse ver
zet tegen de Duitsers in „L'armee des ombres". 

(Maandag 30 juni om 20u.24 op Ned. 2) 

D Ned. 1 - 21.15 
Brandpunt, info 
D Ned. 1 - 21.40 
Mijn dochter en Ik, serie 
D Ned. 1 - 22.05 
Misdaad BV, serie 
D Ned. 2 - 22.00 
Menage a trols, triller 
D Ned. 2 - 22.32 
Donauwalzer, film 
D RTB1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 30 juni 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18.10 
Kameleon, kinderinfo 
D BRT1 - 18.35 
Al het geld van de wereld, jeugdfilm 
D BRT1 - 20.10 
Anna van de vijf steden, laatste afl. 
D BRT1 - 21.00 
Mijn grote liefde heet muziek, The 
Kids 
D BRT1 - 21.40 
Vreemde krachten, dok. serie 
D BRT2 - 15.00 
Tennis, Wimbledon 
D Ned. 1 - 15.00 
De dief van Bagdad, sprookjesfilm 
D Ned. 1 - 19.00 
De zwaarste zeilrace, dok. 
D Ned. 1 - 20.28 
Op voile toeren 
D Ned. 1 - 21.20 
Tros aktua, info 
D Ned. 1 - 21.50 
Ellis Eiland, serie 
D Ned. 2 - 19.27 
De Smurfen, strip 
D Ned. 2 - 19.42 
De graaf, om te lachen 
D Ned. 2 - 20.02 
De schimmen, film 

Dinsdag 1 juli 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak. Plons en Carolientje 
D BRT1 - 18.25 
Er was eens... het heelal, strip 
D BRT1 - 20.25 
Mike, praatshow 

D BRT1 - 21.40 
Oe Vlaams-Nationale Om-
(oepstichtlng 
D BRT2 - 15.00 
Tennis, Wimbledon 
D Ned. 1 - 17.40 
Het geheim van de vuuriaerg, serie 
D Ned. 1 - 18.05 
Kate & Maggie, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
Dodger, Bonzo en de rett; serie 
D Ned. 1 - 20.28 
H's all in the game, kwis 
D Ned. 1 - 21.20 
Alles draait om Martin, serie 
D Ned. 1 - 22.20 
Sherlock Holmes 
D Ned. 1 - 23.10 
Cheers, serie 
D Ned. 2 - 19.12 
Ondertonen in Nederland, pop en 
rock 
D Ned. 2 - 20.00 
Hendrik V, koningsdrama 

Woensdag 2 juli 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Pions 
D BRT 1 -18.10 
Keromar, serie 
D BRT1 - 18.37 
Dromen, serie 
n BRT1 - 20.10 
Bill Cosby show, serie 
D BRT1 - 20.40 
Nachtdienst, film 
D BRT1 - 21.40 
in de voetsporen van Felix Timmer
mans, dok. 
D BRT2 - 15.00 
Tennis, Wimbledon 
D Ned. 1 - 19.00 
De Smurfen, strip 
D Ned. 1 - 19.24 
Vijf tegen vijf, kwis 
D Ned. 1 - 20.35 
De konsumentenbus, info 
D Ned. 1 - 21.20 
Man over de vloer, serie 
D Ned. 1 - 21.45 
Achter het nieuws. Info 
D Ned. 1 - 22.20 
Het leven van Verdi, dok. serie 
D Ned. 2 - 15.30 
De biezondere gave van Clara, film 

D Ned. 2 - 19.12 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned. 2 - 20 00 
Hendrik VI, koningsdrama 
n RTB1 • 20.05 
Tour de France, dok. serie over de 
Ronde 

Donderdag 3 juli 
n BRT1 - 18.00 
Tik tak. Pions en De Snorkels 
D BRT1 - 18.35 
Doorzetters, jeugdserie 
D BRT1 - 19.20 
Kwizien, kooktip 
n BRT1 - 20.20 
Dempsey en Makepeace, serie 
D BRT1 - 21.10 
Panorama, Info 
D BRT1 - 22.00 
Hotel, serie 
D BRT2 - 15.00 
Tennis, halve finale vrouwen 
D Ned. 1 - 20.28 
Airshow '86 
D Ned. 1 - 21.20 
Nieuw-Zeeland vanuit de lucht, dok. 
D Ned. 1 - 22.10 
Open cirkel, praatshow 
D Ned.2 - 19.12 
Tussen kunst en kitsch, kunstinfo 
D Ned.2 - 19.55 
Verliefd, met André Hazes 
D Ned. 2 - 20.20 
North Sea Jazz FesUvai, show 
D Ned. 2 - 21.35 
Opsporing verzocht 

Vrijdag 4 juli 
D BRT1 - 13.45 
Ronde van Frankrijk, Boulogne-
Billancourt 
D BRT1 - 18.00 
Tik tak en Pions 
D BRT1 - 18.10 
Knappe koppen, serie 
D BRT1 - 20.20 
Callan, film 
D BRT1 - 22.00 
Premiere-extra, film Info 
D BRT2 - 15.00 
Tennis, Wimbledon, halve finales 
mannen 
D BRT2 - 20.20 
Sandra Kim, portretje 
D BRT2 - 21.50 
Knokke-Cup, kompetitie 
D Ned. 1 - 18.05 
Wind in de wilgen, kort verhaal 
n Ned. 1 - 18.25 
Minjon(ners), praatshow 
D Ned. 1-19.00 
Bar Boris Bode, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
Blokletters, kwis 
D Ned. 1 - 20.28 
Penmarric, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 21.20 
Masada, serie 
D Ned. 1 - 22.05 
Robert Long Solo, show 
D Ned.2 - 19.50 
Bruce Springsteen, portret 
D Ned.2 - 20.50 
Fatal Vision, film 
D Ned.2 - 22.45 
Ontmoeting, praatshow 

Zaterdag 28 juni 
Arme Lily 
De liefhebbers van onvervalste ro

mantiek komen beslist aan hun trekken 
In „The Gilded Lily". De film maakte 50 
jaar geleden grote furrore. (BRT 1, om 
16 u.) 

Zondag 29 juni 
Donauwalzer 

Dults-Oostenrijkse film uit 1984. 
Twee studenten willen tijdens de Hon
gaarse opstand in 1956 met de hulp van 
een Oostenrijkse joernallst en vriend 
Paul hun land verlaten. Maar het loopt 
verkeerd... (Ned. 2, om 22 u. 32) 

Maandag 30 juni 
De Schimmen 
In „L'armée des ombres"van Jean-

Pierre Melville uit 1969 tracht Simone 
Signoret samen met enkele anderen in 
het bezette Frankrijk landgenoten uit 
handen van de Duitsers te houden. 
(Ned. 2, om 20 u. 02) 

Dinsdag 1 juli 
It happened one night 
Amerik. film ult 1934 met Clark Ga

ble, Claudette Colbert, Walter Conolly, 
e.a. Tijdens een busreis door de VS 
wordt reporter Peter Warne verliefd op 
de weggelopen erfgename Ellle An
drews. Een sterk verhaal kan hij best 
gebruiken... (RTBF1, om 21 u. 10) 

Woensdag 2 juli 
Un divorce heureux 
Franse film uit 1975 met o.a. Jean 

Rochefort, André Dussoller. Op een 
ochtend vindt Antoine op het jachtter
rein van zijn vriend Jean-Baptiste (de 
eerste man van zijn echtgenote) een 
verongelukte auto met draaiende mo
tor. In de wagen ligt een leeg doosje 
slaaptabletten... (FR 3, om 22 u. 55) 

Donderdag 3 juli 
La Jument Verte 
De geboorte van een veulen met 

groene vacht ligt aan de basis van een 
vete tussen twee belangrijke boerenfa
milies. Aanslagen op de familie-eer wor
den voornamelijk gepleegd door het 
vertelden van vrouwelijke familieleden. 
Met Bourvll, Sandra Milo, Francis Blan
che, e.a. (RTBF 1, om 20 u.) 

Vrijdag 4 juli 
Callan 
Britse thriller uit 1974 met o.a. Peter 

Egan en Edward Woodward. Callan Is 
een ex-gehelmagent en krijgt de moge
lijkheid terug te keren bij de organisa
tie, op voorwaarde dat hij de Duitse za
kenman Schneider geruisloos uit de 
weg ruimt... (BRT 1, om 20 u. 20) 
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De gekende 
Noordhollandse 
pedagoge Ma/ya de 
Klomp huldigt de 
stelling dat in het 
woord speelgoed 
de kwaliteit van het 

^ ^ ^ ^ voorwerp ligt: 
^ ^ • ^ f f t goed om mee te 
^ ^ ^ ^ ^ V spelen. Nu weten 
^ ^ B ^ ^ ^ mevrouw en wij dat 

• ^ ^ ^ de betekenis van 
^ L ^ een woord van de 
^ ^ ^ r meervoudige bo

dems bulkt. Of 
goed per sé goed 

is blijkt dus niet zo zeker. Me vrouw en 
wij hebben lang geleden geleerd dat 
homoniemen zijn: gelijkluidend maar 
verschillend van betekenis, of toch 
zoiets. IMevrouw en wij hebben ook 
geleerd wat verbuigen is: van uit
gang doen veranderen, maar ook bui
gende uit zijn oorsprong. Maar keren 
we terug naar goed. 

Hoe goed 
is goed? 

Goed zegt hoe, maar zoveel meer. 
De kat kan goed zijn tegen muizen, je 
kunt goed praats zijn en voor niks te 
goed, je kunt al te goed zijn en dus 
buurmans gek, maar goed kan ook 
£roe/e genade zijn. Je kunt je goed 
houden of niet goed zijn. ,,Je ziet er 
goed uit" zegt men nog al eens tegen 
iemand die er ver aan is... O/e is goed, 
als het om een mop gaat, een onder
werp terdiskussie kan goed zijn, een 
adres kan goed zijn om er te toeven, 
het woord kan goed gekozen zijn, net 
zoals het doel. En het blaadje waarop 
je moet staan en je kunt ook iets te 
goed hebben. Uw recht kan goed zijn 
en goed het gekozen woord dat je 
daarom nog niet goed kan doen. Je 
kunt iets goed onthouden, net zoals 
je het goed voor kunt hebben. Je 
moet het goed doen, zelfs al ben je 
niet goed. Je kunt ook goed kwaad 
zijn, goed gek, et goed voorzitten, 
goed rond zijn, je goed gedragen, het 
goed menen, goed bij kas zitten, er
gens niet goed meer bij kunnen, uw 
eigen goed niet meer willen zien, ie
mand iets te goed houden, de aard
se poederen aanbidden, in gemeen
schap van goederen leven, zwart 
goed verwerven, rars goed aantrek
ken. Het zogenaamde goedje Is met 
een reukjeaan. „Gijzijt goed, gi j !" 
en daarbij veelbetekenend naar de 
slapen wijzen... 

Goed kan ook slecht betekenen, 
als je zegt dat is zo goed als een 
cent... 

Een goedje zegt de volksmond, als 
het om een baby gaat met alles er op 
en eraan... 

En wat dacht mevrouw de Klomp 
van het volgende? „Geen olijker 
goed dan mensen, je vangt er zelfs 
apen mee...". En waar blijf je nu met 
dat speelgoed? Deze week kon men 
in een Napolitaanse krant lezen dat 
kinderen woonachtig in de Laars een 
speelgoed hebben dat de vorm van 
een geweer heeft. Op de verpakking: 
„Dit speelgoed tijdens het laden en 
het schieten niet op zichzelf of ie
mand anders richten". Zo goed is dat 
speel-goed, mevrouw. Dat de waar
schuwing bovendien in een het En
gels, het Frans en het Duits was 
gesteld moesten de goedjes er maar 
bijnemen... • 

m 15 

éoo^'ik'weekb 

Te onthouden voor wie in deze nal<ende zomermaan
den er eens l<ultureel op uit wil is de ,,Internationale 
Sculpturale" die nog tot 17augustus in Dendermon-
de doorgaat in het Sint-Alexiusbegijnhof, hetZwijveke 
museum in de beide stadsparken, de Akademie en de 
Kunstgalerij De Graal. De gemeenschappelijke ten
toonstelling is open op vrijdag, zaterdag en zondag, tel
kens van 15 tot 18 uur. Dus echt wel geschikt vooreen 
zonnige weekeinde-trip. 

D EZE beslist interessante en 
ook vrij groots opgevatte 
beeldententoonstellmg 

zien de inrichters als een mani
festatie ,,die ongeveer het midden 
houdt tussen een l<lein provincia
listisch, zeg maar regionalistisch 
initiatief en een internationaal 
projekt". 

Toch mag men zich over het,,in
teressante" niet te veel innoveren
de illuzies koesteren, want alweer 
volgens de organisatoren willen zij 
wel „een staalkaart bieden van wat 
heden ten dage leeft bij onze beel
dende kunstenaars", maar dan 
ook uitdrukkelijk ,,zonder in kon-
ceptuele excessen te vervallen". 
Een toch wel merkwaardig uit-
gangsspunt voor wie „wat heden 
ten dage leeft" als promotietekst 
uitspeelt. Even merkwaardig is de 
volgende paragraaf uit de 
persmap: ,,Misschien zal voor 
sommigen het anekdotische, het fi
guratieve te veel doorwegen: dat 
heeft dan te maken met persoonlijk 
voorkeuren, want velen zullen te
vergeefs naar zuiver figuratieve 
beelden zoeken. M.a.w. dit is geen 

lukrake tentoonstelling, maar het is 
er een van onmacht, ongenoegen, 
opstand en van al het onfraais op 
deze aarde, maar evenzeer van te
derheid, schoonheid en liefde, hoe 
dan ook vrijblijvend is deze ten
toonstelling geenszins". Of mis
schien precies wel? En daarom 
juist interessant tot nadenken 
stemmend. De namen van vele 
deelnemende Vlaamse kunste
naars waarborgen alleszins een 
konfrontatie die de moeite waard 
is. 

Ter gelegenheid van de ,,Inter
nationale Sculpturale" wordt een 
katalogus van ongeveer 100 blad
zijden uitgegeven die ruim ge-8b-
llustreerd is en 375 frank kost. Bij 
de katalogus hoort ook een afzon
derlijk stadsplan met een situering 
van de beelden. Deze kaart kost 20 
frank. Tijdens de tentoonstelling 
gaan er ook tal van nevenaktivitei-
ten door die via de pers telkens zul
len bekend gemaakt worden: 
video-vertoningen (o.a. over Jan 
Dries), aperitiefkoncert in het be
gijnhof, poëzie in het park, enz. 

c/^«y^, 
Nico Moyaert uit de Bekestraat 1 te 8230 Oudenburg 

mag zich de gelukkige winnaar noemen van een aar
dig boekenpakketje. Hij werd uit de 32 Meespelers ge
loot die de oplossing van onze 131ste opgave tijdig 
doorstuurden. 

We zochten het gekende gedicht ,,Groeninge-
veld"van Guido Gezelle. 

IEMAND hoeft te treuren, 
want hieronder volgt een 
merkwaardig stukje poë

zie waarvan U mits enig speurwerk 
de titel en de auteurs vlug kunt vin
den. Gezien het een (goede) verta
ling betreft vragen wij U immers de 
namen van de oorspronkelijke au
teur evenals van de vertaler. 
In Flanders Fields staan de 

papavers rood 
onder het zwart gelid der houten 

kruisen. 
De leeuwerik vliegt tegen vuur 

en dood 
gevederd in de hemel van 

Diksmuide 

en zaait zijn lied tussen schrapnels 
en schroot. 

Wij zijn de doden thans. Maar 
kortgeleden 

nog levenden die liefhadden en 
streden 

voor dat schoon land waarvan wij 
zonen waren. 

Nu liggen wij alleen in Vlaanderens 
aarde, 

in Flanders Fields! 
Indien U het antwoord op onze 

vragen meent te kennen, dan 
stuurt U dit onverwijld naar WIJ, 
,,Meespelen (134)", Barrikaden-
plein 12te tOOOBrussel. Misschien 
wint U deze keer wel enkele mooie 
boeken ? 

'r /3 rcoy 
onsuoofL'jt: 

M, HOÊ o/ó 6uy r//s^s £/(//y 
ócft'tóT DE: seiéoy ry re 

f£ff£ff ! 

£/* rocrfy / 

X^~:>fV 
HtT ZO'N fREHlB'i. 
ZOU 'T Xü n/f Eli wKKenl 

Een van onze lekkerste vruchten die dit jaar - helaas 
- ook mee te laat op het tafel-appel verschijnt is 
ongetwijfeld de kers. Een moeilijk te kontroleren 
historisch-gastronomische anekdote vermeldt dat wij 
die te danken hebben aan de Romeinse veldheer, 
lekkerbek, kunstverzamelaar en schrijver Lucinius 
Lucullus die de kerselaar uit Griekenland naar Rome 
zou overgebracht hebben. De benamingen kers, 
cerise, cherry, kirsch zijn dan ook afkomstig van het 
Griekse „kerasos" en Latijnse ,,cerasus". 

L UCULLUS — zijn naam 
alleen al is een kulinair 
begrip — werd in 117 voor 

Kristüs geboren en was op vele 
gebieden een merkwaardig man, 
wat hij zich als roemrijk krijgsheer, 
wijs regeerder in diverse 
wingewesten en schatrijk patriciër 
ook kon verlooMoven. Hij 
bewoonde in Rome een weelderig 
paleis met een enorme kersentuin, 
de ,,Horti-Luculliani" en liefst 12 
luxueuse eetzalen, die elk de naam 
van een Romeinse godheid 
droegen. Als in zo'n zaal het 
dagelijks feestmaal werd gegeven 
dan gold de naam van de god als 
maatstaf voor de prijs die de 
majordomus eraan mocht 
besteden. De luisterrijke feesten 
werden natuurlijk gehouden in de 
zaal die aan Apollo gewijd was; 
vele duizenden sestertiën gingen 
eraan weg. 

Hoe kritisch Lucullus als 
gastronoom was, bewijst de 
volgende anekdote. Toen hij op 
een dag eens geen gasten aan 
tagel had genood, bracht zijn 
meesterkok een minderwaardig en 
dan ook nog slecht verzorgd 

gerecht op tafel. De nochtans 
zachtmoedige heer des huize, 
lekkerbek als hij was, nam dit 
simpelweg niet en stuurde alles 
naar de keuken terug met de 
boodschap erbij een maaltijd op te 
dienen alsof Lucullus bij Lucullus 
te gast was. 

Merkwaardig is ook dat deze 
grootste levenskunstenaar van zijn 
tijd een eerder droefgeestig 
levenseinde heeft gevonden. Zo 
verhaalt de legende dat hij na het 
tot zich nemen van een 
liefdesdrank ten prooi zou zijn 
gevallen van de waanzin. Hij stiert 
in 56 V.K., 61 jaar oud. Maar hoe 
ook, hij blijft onsterfelijk als 
fenomeen, en zijn naam als 
synoniem van smullen en ook in 
een aantal kreaties die in elke 
kulinaire gids van enige betekenis 
gemakkelijk terug te vinden zijn, 
o.a. de beroemde ,,poularde è la 
Lucullus", hoen met in champagne 
gepocheerde truffels en 
hanekammen, opgediend met een 
blanke saus van gevogelte op 
smaak gebracht met 

truffelessence en room. Met als 
toetje kersen wellicht. 
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Mieke Bouve presenteert de IJzerbedevaart: 

„Vlaams-radikaal 
en kunst: 

niet tegenstrijdig 

Aalst. — Het is een goede traditie dat men voor de vertolking van de teksten op 
de IJzerbedevaarten beroep doet op Vlaamse top-akteurs. Dit jaar werden Herman 
Coessens (verbonden aan het NT Gent) en Mieke Bouve bereid gevonden. 

Wij waren, andermaal, bij deze laatste te gast. 

MIEKE BOUVE is 25. Twee 
jaar geleden praatten wij 
met haar over de moeilijl< 

heden, l<ansen en uitdagingen 
waarmee een jonge aktrice gel<on-
fronteerd wordt. Sindsdien is zij 
niet meer ergens één van die vele 
beloftevolle maar onbekende to
neelspeelsters. Mieke Bouve was 
te zien in een aantal Vlaamse films, 
kon men bewonderen in een hele 
reeks toneelstukken op de grote 
podia én in de kleine kelders, viel 
te beluisteren in hoorspelen, ont
dekte men in de publiciteitssektor. 
Tussendoor presenteerde zij enke
le VU-kongressen, won de sympa-
tie van het Zangfeestpubliek en 
verovert nog wekelijks via ,,Merli-
na" de harten van duizenden kin
deren. 

Bij dit alles bleef zij wie ze was en 
is. 'n Toffe, Vlaamsbewuste, mooie 
en intelligente vrouw. Een schitte
rende aktnce bovendien. Het IJzer-
bedevaartkomitee heet wat dit be
treft zonder twijfel een verfijnde 
smaak. 

WIJ: Het is niet de eerste keer 
dat U naar de IJzerbedevaart 
gaat? 

M. Bouve: ,,lk herinner me dat 
ik er eens met de Chiro naar toe 
ben getrokken. Maar het precieze 
jaar weet ik niet meer. Ik vond het 
groots en tof. Ik Isen biezonder ver
eerd dat ik mag meehelpen aan de 
59ste Uitgave van deze unieke ma
nifestatie. 

Wel ben ik herhaaldelijk naar de 
IJzertoren gegaan op ogenblikken 
dat het er stil en rustig was." 

Verdraagzaamheid 
WIJ: Waaraan denkt U dan, 

wanneer U in die vlakte staat met 
zicht op het monument? 

M. Bouve: ,,Het ,,pakt" mij, tel
kens weer. Ik heb er ook één en an
der over gelezen en luisterde naar 
allerlei getuigenissen. Het maakt 
me een beetje weemoedig 

Anderzijds geeft die toren, die zo 
recht omhoog reikt in die vlakke 
vlakte, mij a.h.w. een kracht om 
door te gaan. De versterking van de 
overtuiging: „Verdommme, wijzijn 
Vlamingen. We moeten onszelf blij
ven " Daar in Diksmuide voel ik 
dat heel sterk aan." 

WIJ: De affiche van deze IJzer
bedevaart vat In drie woorden 
het testament van de Fronters 
samen: zelfbestuur, nooit meer 
oorlog en godsvrede. Wat 
spreekt U daarin het meest aan? 

M. Bouve: ,,De godsvrede, de 
verdraagzaamheid dus Omdat dit 
het makkelijkst bereikbaar, het 
meest haalbaar is voor elke mens. 
Daar kunt U zelf direkt aan begin
nen, gewoon tegenover de mensen 
rondom U. Verdraagzaamheid vind 
ik één van de meest edele begip-
pen waarvoor iemand zich kan in
zetten Ik weef trouwens dat ook ik
zelf daarmee dikwijls last heb. Pre
cies daarom spreekt het mij 
onmiddellijk aan. 

„Nooit meer oorlog" is natuurlijk 
heel erg aktueel en noodzakelijk. Ik 
vind het, net als ieder zinnig mens, 
verschrikkelijk dat er overal ge
vochten wordt. Maar als gewone 
burger kan men er weinig aan ver
helpen. Je voelt je zo machteloos. 

En,,zelfbestuur" blijft die zeven
tig jaar oude en terechte eis, die 
eveneens biezonder aktueel is. 
Maar ook daaraan kan ik weinig 
verhelpen, vrees ik." 

WIJ: Als Vlamingen zijn we d'r 
nog lange niet...? 

M. Bouve: ,,Jammer genoeg 
niet. En eigenlijk venwondert mij dit 
niet. Wij Vlamingen laten ons te 
veel, misschien wel te graag, op 
onze kop zitten. Wij laten ons on
derdrukken. Ik denk dat er nog een 

lange tijd zal over gaan vooraleer 
we echt een eigen thuis zullen 
hebben. . 

Veel Vlamingen beseffen dood
gewoon met dat zij tot een volk be
horen Te veel Vlamingen durven 
er met voor uit komen. Ook in het 
teatermilieu Als ik mijn kollega's 
zeg: ,,lk ben in de eerste plaats 
Vlaming!", dan hoor ik de meest 
uiteenlopende reakties Van sym-
patie over onbegrip tot afkeer Voor 
mij IS dit echter de evidentie zelf " 

'n Enorme kick 
WIJ: Vorig jaar presenteerde U 

het Zangfeest, dit jaar de IJzer
bedevaart. Hoe reageert men 
daarop in het wereldje van ar
tiesten? 

M. Bouve: ,,Heel verschillend. 
Sommigen schrikken daarvan, an
deren vinden dit schitterend. Nog 
anderen hebben daar geen me
ning over. Maar enkelen fluisteren 
mij toe:,,Mieke, wat je doet is ge
vaarlijk voor je positie, voor je toe
komst." 

Ik heb daar lak aan en vind dit je 
reinste waanzin." 

WIJ: Tal van akteurs hebben 
een belangrijke bijdrage gele
verd in de Vlaamse bewustwor
ding. Denken we maar aan Vic 
Moeremans, Jef Burm, Anton 
Peeters, Ronny Waterschoot... 
Is dit niet een beetje verdwenen 
bij de jongere akteurs? 

M. Bouve: ,,lk vrees het wel. Er 
zijn er die zich echt schamen, die 
met durven uitkomen voor hun 
Vlaming-zijn. Je mag wel zo rood 
zijn als maar kan; als kunstenaar 
,,staat" dit goed. Kunst en rood blij
ken goed samen te gaan. Maar 

Vlaams-radikaal en kunst zijn voor 
sommigen tegenstrijdige begip-
pen. Je mag wel ekstreem rood 
zijn, maar geen nationalist Enfin, 
ik steek mijn opinie met langer on
der stoelen of banken Als je een 
beetje nadenkt, dan kan je toch niet 
anders als Vlaams akteur in Brus
sel ? I Je mag dit niet verloochenen. 

Toen ik het Zangfeest presen
teerde kreeg ik hier en daar waar
schuwingen te horen. Of opmerkin
gen zoals:,,Maar dan ben je echt 
wel overtuigd...". Waarop ik repli
keerde : ,,ls het niet mijn recht over
tuigd Vlaming te zijn'^i" En boven
dien heb ik in heel mijn leven nog 
nooit zo'n kick gehad als toen, wan
neer ik plots voor 18.000 mensen 
stond. Echt waar, dat was de groot
ste kick die ik tot op heden ooit be
leefde. Ik denk dat dit zondag ook 
zoiets zal zijn. 

Het heerlijke gevoel van: ,,We 
kunnen het sèmen.". Die samen
horigheid IS voor mij heel belang
rijk. Het gevoel van eensgezind
heid En dan samen een tekst zeg
gen of een lied zingen, dat is zowat 
het einde. Daar word ik heel stil 
van " 

WIJ: Hoe zijn de toekomst-
perspektieven voor U zelf? 

M. Bouve: ,,lk blijf in het teater. 
Tot hiertoe heb ik zicht op drie to-
neelprodukties, waaronder één 
zeer mooie rol. Waar ik zal moeten 
bewijzen of ik het echt kan, ja dan 
neen." 

Ag nes of God 
WIJ: o ja...? 
M. Bouve: ,,De KVS program

meert ,,Agnes of God", naar de ge
lijknamige suksesfilm waarin o.a. 

Jane Fonda speelt. Ik kreeg de rol 
van Agnes toegewezen. Ik hoop 
voordien ook enige tijd in een 
klooster te kunnen doorbrengen. Ik 
denk dat dit mij zou helpen om de
ze opdracht beter te vervullen Ik 
heb weliswaar geen plannen om in 
te treden, maartoch boeit het mij.. 
Deze rol wordt voor mij echt de uit
daging. Ook omdat dit stuk slechts 
met drie akteurs gespeeld wordt: 
Chris Lomme, An Petersen en ik
zelf. 

Verder nog een komedie, wat 
evenmin makkelijk taak is. Het is 
immers moeilijker mensen te doen 
lachen, dan hen te doen wenen. En 
een ,,klassieker" tot besluit, de 
,,Revisor" van Gogol Drie keer 
Brussel dus Hopend op nog een 
aanbieding van ergens anders." 

WIJ :U geeft ook les? 
M. Bouve: ,,Ja. Aan de muzie-

kakademie van Izegem. Misschien 
zal ik genoodzaakt zijn mijn lesu-
renpakket iets te verminderen, om
dat het toch erg veel wordt. Zeker 
wanneer je daar de verplaatsing 
Brussel-lzegem bijrekent. 

Want ook „Merlina" loopt nog tot 
mei "87." 

WIJ: De filmdroom is ver
dwenen? 

M. Bouve: ,,Neen. Ik hoop ooit 
eens een knappe rol aangeboden 
te krijgen voor een boeiende film. 
Filmen is een heel aparte, toffe 
sfeer. Precies ook daarom hou ik 
van publiciteitsopdrachten, omdat 
ik zo nog even die leuke sfeer 
ervaar. 

Publiciteit betekent heel zwaar 
werken. Maar het is erg knap. Alles 
of niks. Je moet ontzettend veel 
van jezelf geven. Als het lukt, dan 
kunnen de resultaten verrassend 
zijn." 

Niet 
tegen principes 

WIJ: Is publlciteitsfilmpjes ma
ken voor een aktrice niet iets 
minderwaardigs? 

M. Bouve: ,,Dat wordt in het 
Vlaamse akteur-milieu inderdaad 
aldus beschouwd. Bij de Fransen 
bv. vormt dit helemaal geen pro
bleem. Alle grote buitenlandse 
sterren hebben daarmee geen 
moeite. Het kan dat dit minder
waardig lijkt, maar het werk op zich 
is zeker niet minderwaardig, inte
gendeel." 

WIJ: Wat indien men U vraagt 
een promotiefilmpje te maken 
voor een produkt waarmee U het 
niet eens bent? Zwicht U dan 
voorde poen? 

M. Bouve: ,,Dat zou ik niet doen. 
Ik ga geen dingen aanprijzen die 
tegen mijn principes ingaan. Maar 
er zijn zovele onschuldige dingen. 
Veronderstel dat ik geen mayonai
se lust en dat men mij vraagt een 
reklamespot rond dit produkt te 
maken, dan zal ik daar wel op in
gaan." 

WIJ: Het gaat U aardig voor de 
wind. Hoe zit het met uw jonge 
kollega's? 

M. Bouve: ,,lk heb daar geen 
precies zicht op. Sommigen heb
ben veel werk, anderen blijven suk
kelen En toch is er soms nood aan 
jonge, vooral mannelijke akteurs 
Vaak moet men echt zoeken om ie
mand te vinden. Niet zelden is dit 
het gevolg van het feit dat ook zij 
die erg tijdelijke opdrachten aange
boden krijgen, reeds met een an
dere zeer tijdelijke, free-lance rol 
vastzitten. 

Het blijft echter keihard knokken 
om aan de bak te komen " 

(pvdd) 

Voor al uw relatiegeschenken, 
reklame- en promotie-artikelen, 
ballons, stylo's en 
verkiezingsartikelen 

êve/co 
PEHSCNENVENNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPHAKELIJKhElO 

Generaal van Merlenstraat 30 
Berchem-Zurenborg 
Telefoon 239.09.40 - 230.73.49 
Telex 32675 
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Robrecht Watteyne vertelt over zijn Grote Oorlog 

„Ze hebben ons voor 
de zot gehouden!" 

VARSENARE—Ze worden steeds schaarser, de échte oudstrijders van die eerste 
grote wereldbrand: elk jaar zijn het er een beetje minder. Wat ook niet anders kan, 
gezien het feit dat deze oorlog bijna zeven volle decennia achter ons ligt. En toch 
blijven de basis-eisen van de toenmalige frontsoldaten biezonder aktueel: vrede, 
verdraagzaamheid en zelfbestuur. 

Wij spraken met een gewezen brankardier van toen. 

17 

OBRECHT WATTEYNE is 
nu 92 jaar. Hij was 20 jaar 
jong toen de oorlog begon. 

Vanuit het seminarie van de Witte 
Paters in Boechout weel< hij, in op
dracht van zijn overste, uit naar Ne
derland. Iedereen verwachtte im
mers dat het konflikt slechts drie tot 
vier wel<en zou duren... Toen bleek 
dat dit niet het geval was en op 16 
november 1915 het zg. ,,contigent 
spécial de quinze" werd uitgevaar
digd, werd ook Robrecht Watteyne 
als brankardier via Engeland en na 
een trainingskamp in Frankrijk 
naar het westelijk front gestuurd. 

Een gesprek met deze beminne
lijke ouderling, die nog biezonder 
attent is en levendige herinnerin
gen bewaart aan zijn Grote Oorlog. 

WIJ: Brankardier zijn, wat 
hield dat precies in? 

R. Watteyne: „Een brankardier 
IS geen verpleger. In het Belgisch 
leger had je verschillende kompag-
nieën. Aan het hoofd daarvan 
stond een kapitein of een komman-
dant. Onderzijn bevelstonden drie 
pelotons met aan het hoofd telkens 
een luitenant. Deze luitenanten 
hadden elk op hun beurt nog twee 
sergeanten onder hun bevel. Wel
nu, per peloton was er één bran
kardier. 

De brankardier ging overal mee. 
In de tranche, op de voorpost, in 
den attaque. Hi] was er altijd bij om 
te helpen, eerste hulp te bieden 
aan de gewonden en gekwetsten. 
Om nadien, indien mogelijk, de ge
kwetsten naar de dichtsbijzijnde 
hulppost over te brengen. Een 
brankardier maakte dus alles van 
zeer dichtbij mee. 

Ik was van onze kompagnie de 
enige brankardier die de oorlog 
heeft overleefd; mijn twee andere 
kollega's hebben het niet ge
haald." 

Twee nachten 
op twaalf 

WIJ: Het was dus een gevaar
lijke job? 

R. Watteyne: „Natuurlijk was 
het gevaarlijk. Even gevaarlijk als 
iemand die in de frontlinie stond. 

Als brankardier werd je trouwens 
met onmiddellijk aanvaard in de 
kompagnie waar je dienst moest 
doen. Toen ik arriveerde bekeek 
men mij vreemd en eigenlijk on
vriendelijk. Ik was voor hen een 
schacht en bovendien een semina
rist. Men wilde geen aanstaande 
pastoor als surveillant bij zich heb
ben. Die weerzin heeft slechts drie 
dagen geduurd. Ik genoot pas de 
sympatie, nadat ik als keeper had 
meegespeeld in een voetbalmatch 
en blijkbaar niet onaardig had ge

presteerd. Van toen af was ik hun-
grote vriend." 

WIJ: Waar hebt U dan de strijd 
meegemaakt? 

R. Watteyne •.,,Wij kregen voor
al opdrachten in de streek van Boe-
zinge, maar ook ter hoogte van 
Diksmuide en Nieuwpoort." 

WIJ: Was het leven aan de 
frontlinie uit te houden? 

R. Watteyne: „Eigenlijk was het 
een onmogelijke karwei. Wij ston
den vierdagen zonder slapen, dus 
vierdagen van 24 uur, op wacht in 
de tranche. Daarna vierdagen zg. 
piket, waar er ook moest gewerkt 
worden. En dan vier dagen de zg. 
kleine repos, maar dit laatste bete
kende ook datje nog eens twee van 
die vier nachten moest werken. Op 
twaalf nachten sliepen wij er 
slechts twee. 

Aan het front zelf had je twee li
nies : de eerste honderd meter voor 
de tweede, met elkaar verbonden 
door een smalle gracht, waarlangs 
men de gewonden vanuit de eerste 
linie kon wegvoeren." 

Bijtende kou 
WIJ: Wat vond U in die einde

loze dagen, nachten, weken, 
maanden het ergste? 

R. Watteyne: „Behalve het 
menselijk leed, het bloed, de vele 
doden en gekwetsen was er voor
al de koude. Die eindeloze, bijten
de kou. 

Zelfs 's nachts, als je dan al eens 
mocht slapen, kon je de slaap vaak 
niet vatten door de bittere koude. In 
de tranche 's kon noch mocht je sla
pen, en tijdens de repos kon je, als 
het meezat, slaap vinden in een ou
de stal of in een houten barak. We 
sliepen heel vaak twee aan twee, 
omdat je dan twee dekens had in 
plaats van één. Natuurlijk sliepen 
WIJ altijd met al onze kleren aan. 
Wanneer we 's morgens onze veld

fles met warme koffie vulden, dan 
staken wij die veldfles onder onze 
kledij, op de blote billen. Het had 
een dubbel voordeel: je kreeg er 
zelf warm van, en de koffie bleef 
ook een beetje langer warm. 

Neen, het was verschrikkelijk. Je 
kunt je moeilijk inbeelden hoe het 
was als je het zelf nooit meemaak
te." 

WIJ: Hoe lang hebt U het mee
gemaakt? 

R. Watteyne: ,,Twee jaar en 
half. Het was lang genoeg ge
weest." 

WIJ: Hoe was de sfeer onder 
de soldaten? Angstig? 

R. Watteyne: ,,/n het begin wel. 
Maar na verloop van tijd ga je ook 
daarin harden. Bij het eerste ka
nonschot schrik en beef je, en na 
enige tijd hoopje alleen nog maar 
dat hij niet te dicht in je buurt valt. 

Ik heb het onnoemelijk geluk ge
had van nooit enige wonde te heb
ben opgelopen. Ik moet zowat een 
speciale engelbewaarder gehad 
hebben. Want, hoe vreemd het ook 
mag klinken, tijdens een oorlog ge
beuren soms echte mirakels." 

WIJ: Waaruit bestond uw tas
je met produkten of medikamen-
ten voor de eerste hulp
verlening? 

R. Watteyne: ,,Ook wij hadden 
een riem zoals de soldaten, maar 
in plaats van kartouches staken er 
bij ons een flesje jodiumtinktuur, 
een schaar en een beetje bandage 
in. Daarmee moesten wij het doen. 
Rond onze arm droegen wij een 
band met het rode kruis-teken. 
Maar als de tegenstrever schoot, 
dan vroeg hij zich niet af of daar al 
dan met een brankardier naast 
stond. 

Nadien heb ik mij vaak afge
vraagd hoe wij het gehaald heb
ben. Daar IS slechts één antwoord 
op: wij hebben het overleefd, om-
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Missionaris in Kongo 

Na de oorlog zette Robrecht 
Watteyne zijn seminariestu-
dies verder en werd priester 
gewijd in 1922. Datzelfde jaar 
werd hij uitgestuurd naar Kon
go, als missiepater. Hij bleef er 
28 jaar aktief. Van 1951 tot 
1974 werkte hij vervolgens op 
het Ministerie van de Missies 
in het Vatikaan. Sinds die t»jd 
geniet hij van een meer dan 
verdiende rust in het mooie 
huis van de Witte Paters te 
Varsenare. 

dat we jong waren. En omdat we 
geloofden dat het kon " 

Lode de Boninge 
WIJ: Hebt U ook last gehad 

van het gevreesde gifgas? 
R. Watteyne: „Iedereen was als 

de dood voor het leperiet-gas U 
weet, het werd lepenet geheten 
omdat het voor het eerst in de 
streek van leper werd gebruikt. Ik
zelf heb er nooit echt last van ge
had, maar iedereen had wel het 
verbod zich te wassen. Want 
als je je durfde wassen, 
en er hing leperietgas in 
de lucht, dan kreeg je 
onvermijdelijk dodelijke 
brandwonden." 

WIJ: In welke taal werd U be 
volen? 

R. Watteyne: ,,Altijd, maar dan 
ook altijd, in het Frans. Bovendien 
was er een klasseverschil. De rij
ken — de hogeren in graad — wa
ren Franstaligen, of deden zich als 
Franstaligen voor en kommandeer-
den ons in het Frans. Dit gaf soms 
aanleiding tot incidenten. 

Zo weet ik nog goed een incident 
met drie broers. Het waren Lim
burgse mijnwerkers. Eén van hen 
stond in de keuken en kwam dus 
niet echt aan het front. De twee an
deren des te meer. Toen zij eens bij 
een formatiebevel tot driemaal toe 
weigerden in het Frans te antwoor
den, werden zij zwaar gestraft. De 
krijgsraad veroordeelde hen tot zes 
maanden straf kompagnie. Wan
neer zij na deze verbanning van 
een halfjaar bij ons terugkwamen, 
werden zij als helden ontvangen en 
vierden we, met onze beperkte mo
gelijkheden, een groot feest " 

WIJ: U hebt persoonlijk Lode 
de Boninge gekend? 

R. Watteyne: „Inderdaad. We 
waren van hetzelfde jaar. Wij zaten 
samen in het eerste jaar filosofie, 
werden samen opgeroepen en zijn 
samen naar Engeland gegaan. 
Ook aan het front bleven wij goede 
kameraden. 

Lode de Boninge was op Vlaams 
vlak eigenlijk een,,bekeerling". In 
Kortrijk heette hij nog „Louis de Bo
ninge" Aan het front werd het Lo
de de Boninge. Hij was een voor
beeld voor vele frontsoldaten De 
meeste frontsoldaten waren Vla
mingen. Zij zijn Vlaamsgezind ge
worden achter het front, omdat ze 
vaststelden en leden onder het feit 
dat hun oversten arrogant waren 
en Frans spraken tegen hen. De 
pesterijen gingen soms heel ver. 

Lode de Boninge zelf is op een 
nacht gepakt geweest, omdat hij 
samen men nog anderen, briefjes 
ging plakken, waarop stond: „Wij 
eisen Vlaams in 't leger". Ik be
hoorde tot de weinigen die nadien 
op zijn proces voor de krijgsraad 
aanwezig konden zijn. Aanvanke
lijk zou Frans Van Cauwelaert op
getreden als zijn als advokaat, 
maar deze kreeg geen toelating om 
te komen pleiten. Dan heeft Rik 
Borginon de verdediging van de 
Boninge opgenomen. De veroor
deling bleef, naar omstandighe
den, mild. 

In mei 1918 IS onze goede broe
der Lodewijk de Boninge dan ges
neuveld. Het was afschuwelijk 
Neem een emmer modder, gooi 
deze met alle kracht tegen de 
muur: dat is ongeveer wat over
bleef van Lode de Boninge. In snot 
van elkaar. " 

WIJ: Hoe kijkt U nu, na al die ja
ren, terug op deze Eerste Werel
doorlog? 

R. Watteyne: „God, jongens, ze 
hebben ons voor de zot gehouden! 
Wij hadden niks te zeggen. Wij wa
ren slechts slachtoffers. Er waren 
natuurlijk ook wel Franstaligen 

Pater Robrecht Watteyne als 
soldaat-brankardier 

achter het front, maarzij vormden 
een minderheid De Vlamingen 
vormden er een meerderheid, en 
toch aarzelden de Franstalige offi
cieren niet om ons te pesten." 

WIJ: Koning Albert had noch
tans gezegd: ,,Vlamingen, ge
denk de Slag der Gulden 
Sporen"? 

R. Watteyne: ,,Wat wist die 
daarvan ? De koning heeft dit enkel 
gezegd om de Vlamingen aan te 
moedigen en te sterken in hun 
overtuiging dat zij het land moesten 
verdedigen " 

Luide nachtmerries 
WIJ: Denkt U nog vaak terug aan 
deze oorlog die zeventig jaar ge
leden gevoerd werd ? 

R. Watteyne: ,,Zo nu en dan 
nog eens. De jaren na de oorlog, zo 
vertelden mijn zusters die op de ka
mer naast mij sliepen, nep ik vaak 
luidop in mijn slaap. Ik had nacht
merries en bepaalde wrede beel
den kwamen mij steeds weer voor 
de ogen " 

WIJ: U hebt veel pijn gezien? 
R. Watteyne: ,,Och, ik heb zo

vele mensen zien lijden. En datje 
er niks kon verhelpen, dat was het 
ergste. Weet je wat het betekent 
om 's nachts, wanneer je niks kunt 
zien, te horen huilen ergens in het 
veld?" 

WIJ: Soms hoort men zeggen: 
,,Het heeft allemaal geen zin ge
had !". Men heeft schijnbaar wei
nig geleerd uit deze oorlog? 

R. Watteyne: ,,Men heeft er in
derdaad weinig of niks uitgeleerd. 
Of men heeft er toch geen lessen 
uit getrokken. 

Niettemin blijf ik erbij dat, indien 
wij met die zovele duizenden Vla
mingen toen niet ons leven geris
keerd hadden, wij nu Duitsers zou
den zijn. Vlamingen hebben echter 
een eigen volksaard, wij zijn geen 
Duitsers." (pvdd) 
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JUUL HANNES werd in 1938 

geboren te Geel. Hij doorliep 
het ateneum van Turnhout, 

ging geschiedenis studeren aan de 
Gentse Rijksuniversiteit en promo
veerde In 1969 tot doctor. Het jaar 
nadien werd hij professor benoemd 
aan de Vrije Universiteit van Brus
sel. Zijn specialisatie bestrijkt het 
onderzoeksgebied van de ekono-
mische geschiedenis. 

Sinds enige tijd Is deze gewezen 
dekaan ook voorzitter van de libe
rale kultuurkoepel. Vanuit die funk-
tie aarzelt hij niet om zijn waarheid 
te verkondigen. Daarbij ontziet hij 
niemand of niets. En of je nu met 
hem akkoord of niet Is een eigen
lijk geen punt. Feit is dat zijn Ideeën 
tot nadenken stemmen. Wat in de
ze tijd ook al geen evidentie meer 
is. 

Heel onlangs schreef hij een es
say van zeven velletjes: „Pleidooi 
voor een politiek pakt". Deze tekst 
verschijnt eerstdaags als doku-
ment in het cahier van de Werkge
meenschap Vlaanderen Morgen. 
Wij hadden een gesprek met Juul 
Hannes, op een zomerse middag 
in een muffig unieflokaaltje tussen 
twee schuitjes nagelbijtende stu
denten In. 

Geen kommunau-
taire vrede 

WIJ: Dit land hangt aan elkaar 
van overeenkomsten, kompro-
mlssen, pakten en verdragen. U 
loopt daar niet hoog mee op. De
ze akkoorden brachten niettemin 
een vorm van „vrede"? 
J. Hannes: ,,De vele pakten heb
ben misschien een pad fIkat Ie ge
bracht, maar deze pacifikatle werd 
afgekocht. Al deze zaken zijn be
taald geworden in een tijd dat het 
nog kon. Maar de rente die wij nu 
betalen loopt biezonder hoog op. 
Deze pakten zijn eigenlijk vredes
verdragen, gesloten na oorlogen 
die lang voorbijzijn en volgens mij 
moeten die niet meer betaald wor
den. Wij houden ons bezig met 
kontrakten te sluiten die anachro
nismen zijn. 

Neem de kommunautaire 
kwestie: wij zijn als Vlamingen toch 
al lang de meerderheid in dit 
land...!?" 

WIJ: Deze meerderheid wordt 
evenwel niet vermunt... 

J. Hannes: ,,Inderdaad, maar 
dit gebeurt ook niet door deze pak
ten. Er bestaat trouwens geen ech
te kommunautaire vrede. Mis
schien wel tijdelijk, maar we moe
ten vaststellen dat wij het niet 
kunnen betalen. Er moet aan de 
Walen duidelijk gemaakt worden 
dat ook zij moeten betalen, want de 
betaling is altijd door de Vlamingen 
gebeurd. 

Ik ben geen oorlogstoker, maar 
ik meen dat wij mits beginselvast
heid veel verder zouden gestaan 
hebben. Indien we tenminste onze 
numerieke meerderheid hadden 
uitgespeeld. Wij hebben eindeloze 
toegevingen gedaan. Het ergste Is 
dat wij niet alleen toegevingen 
doen, maar ook nog de hele zaak 
betalen. 

Neem het schoolpakt. Op een 
ogenblik datje eigenlijk kunt stel
len dat dit volk in een zeer grote 
mate verdraagzaam is geworden 
blijft men zweren bij dit pakt. Geef 
toe, niemand wordt nog scheef be
keken omdat hij als gelovige trouwt 
met een vrijzinnige. Dergelijke 
toestanden waren misschien mo
gelijk op het ogenblik dat het pakt 
gesloten werd, maar zijn nu defini
tief achterhaald. We moeten dw-
ven afstand nemen van situaties 
die in het verleden bestaan hebben 
en vandaag geen rol meer spelen. 
Het enige dat er wezenlijk van over-
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Professor Dr. Juul Hannes 

99 Dit volk 
is tolerant" 

BRUSSEL — Eén van de centrale tema's van elke IJzerbedevaart is de,,Gods
vrede '', de oude term voor (passieve) verdraagzaamheid. Zondag wordt dit luik van 
het Ijzertestament nog eens speciaal benadrukt. 

Enkele weken geleden publiceerden het liberale Willemsfonds en het socialisti
sche Vermeylenfonds een onthutsend dokument waarin een noodkreet werd 
geslaakt: ,,De vrijzinnigen in Vlaanderen worden in hun vroegere minderheidspo
sitie teruggedrongen." 

De VUB-hoogleraar Juul Hannes bekijkt het eventjes anders... 

blijft is dat we voor altijd blijven be
talen. " 

Vrijzinnige kerk 
WIJ: De georganiseerde vrij

zinnigen in het Willems- en het 
Vermeylenfonds spreken dit 
nochtans tegen. Deze beide 
fondsen lanceerden korte tijd ge
leden als het ware een nood
kreet, waarbij zij stelden dat ze 
nog steeds verdrukt worden. 
Meent U echt dat er voldoende 
tolerantie bestaat in Vlaan
deren? 

J. Hannes: „//c verschil terzake 
van mening van het Willems- en 

Vermeylenfonds. De berichtgeving 
in dat verband is zeer tegenstrijdig. 
Langs de ene kant wordt er gezegd 
dat we moeten vrezen voor een 
CVP-staat die de vrijzinnigheid 
gaat verdrukken. Langs de andere 
kant wordt triomfantelijk meege
deeld dat nog maar 25 % van on
ze bevolking naar de kerk gaat. 

Ik denk dat er integendeel iets 
heel anders bedoeld wordt, nl. dat 
de politieke machtsverhoudingen 
soms nog een beetje zwaar door
wegen In de richting van de CVP. 

Die zg. achterultstelling van de 
vrijzinnigheid in Vlaanderen lijkt 

me een waanvoorstelling. De geor
ganiseerde vrijzinnigheid vergist 
zich van taktiek. Zij zijn Immers be
zig met de uitbouw van een eigen 
kerk." 

WIJ: Zondag is er de jaarlijkse IJ
zerbedevaart. Een van de drie mot
to's Is ook deze keer de Godsvre
de, zeg maar de verdraagzaam
heid. Blijkbaar voelt het 
IJzerbedevaartkomitee aan dat er 
toch iets schort aan de tolerantie. 
U zegt dat dit een gedemodeerde 
kwestie is ? 

J. Hannes: „Natuurlijk. Het is al
tijd mogelijk ruzie te krijgen met uw 

Professor Juul Hannes: ,,De krea-
tiviteit werd getemd, afgeremd, 
juist in een periode van snelle ver
andering. (...) Het Is nu tijd voor een 
handvest van de redelijkheid." 

gebuur. Het is altijd mogelijk om 
van mening te verschillen. Maar als 
er nog fanatisme bestaat in Vlaan
deren, dan kan men niet eenduidig 
zeggen: het komt van hier of gin
der. Hoegenaamd niet. 

Het is wel heel vaak een zaak 
van kliëntelisme geworden: een 
aantal kliënten kunnen behouden 
voor deze of gene winkel." 

WIJ: U zegt dat iedereen voor 
de huidige gang van zaken 
schuld treft. Niettemin hebt U 
hoop. U stelt groot vertrouwen 
op de jongeren en op de kreatlvi-
teit. Hebt U daar redenen toe? 
J. Hannes: ,,Mijn voortdurend 
kontakt met jonge mensen leert mij 
dat zij met enige verbazing deze 
wereld leren kennenn aangaat. Zij 
willen echt werken, zij willen iets 
aanpakken. Zij stellen vast dat zij 
door de oudere generaties scheef 
bekeken worden en krijgen een he
leboel verwijten naar hun hoofd. 

Ik hoor dit zo vaak op de univer
siteit: ze kunnen niet meer stude
ren, ze kunnen niet meer zonder 
fouten schrijven, ze zijn lul, ze zit
ten altijd voor de TV, en noem maar 
op. Dat soort verwijten. Vraag Is na
tuurlijk waarom zij bv. niet meer 
kunnen tellen. Het antwoord is 
makkelijk: men had hen maar de 
tafels van vermenigvuldiging moe
ten aanleren! En niet gaan bewe
ren : kinderen moeten niet leren, ze 
moeten leren leven. Een grote slo
gan van het VSO. Als ze taalfouten 
schrijven, dan had het onderwijs 
(en dat is toch behoorlijk duur), er 
moeten voorzorgen dat dit niet het 
geval was. Ik bedoel maar dat de
ze zaken met de fout van de jeugd 
zijn. Evenmin is het hun fout dat zij 
voorde TV zitten. Het aantal kinde
ren dat een TV-station uitbaat is 
vooralsnog beperkt In ons land, of 
niet...?!" 

Jeugd treft 
geen schuld 

,,Wij hebben die konsumptie-
maatschappij laten ontporen. 
Geen enkele generatie uit het ver
leden bezat de technische, de ma
teriële mogelijken die wij hebben 
sedert 1950-1960. Alles wat vroe
ger niet kon — materiële veiligheid, 
rijke voeding, verplaatsingsmoge-
lijkheden, kommunikatie — kan nu 
wel. Wij hebben dit echter niet op
timaal gebruikt, om het heel zacht 
uit te drukken. Wij hebben ook 
geen betere opvoeding aan de 
jeugd gegeven. 

Als je dus aan mij vraagt wat ik 
over de jeugd denk, dan weet Ik dat 
de grote fouten waaraan dit land 
thans lijdt niet de schuld van de jon
geren is. Het zijn de oudere gene
raties geweest die met de enorme 
en vrij snel ontstane weelde van na 
de oorlog geen blijf hebben gewe
ten, dat zij deze niet hebben aan
gewend zoals het bij een goede 
huisvader past. Maar ten tweede 
stel ik vast dat de jongeren, on
danks alles, veel minder gedegou-
teerdzijn van de hele samenleving 
dan men wel denkt. In de jeugd zit 
werkkracht en een behoorlijke por
tie gezond beoordelingsvermogen. 
Zij zijn met meer de naïevelingen 
van vroeger, zij zijn misschien op 
sommige punten wel een beetje té 
vatbaar voor allerlei invloeden, wat 
gezien de omstandigheden ook 

normaal is. 
Ik spreek alleen over de studen

ten die ik aan de universiteiten ont
moet. Ik heb heel veel vertrouwen 
in deze jongelingen, en terecht. Er 
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wordt hard gewerkt, en niet alleen 
om den boterham. Want zij weten 
ook wel dat het moeilijk zal zijn, 
voorlopig althans. Men studeert 
hard uit leergierigheid. Deze jonge
lui hebben niet meer die enge visie 
die wij vroeger hadden en die erop 
neerkwam datje,,vooruit" moest 
komen. Wij werden in ons leven 
sterk gestimuleerd door de idee 
van: als je hard werkt en hard stu
deert, dan zul je „er" komen. Dat 
was de slogan van vroeger. Dit telt 
vandaag veel minder. Mensen stu
deren om er te komen, en ook om
dat zij de kansen willen grijpen die 
er nu zijn. 

Daarom vind ik het dubbel jam
mer dat wij de jongeren in een pe
riode van enorme mogelijkheden 
voor een stuk hebben gedegou-
teerd. Het enige wat telde was het 
bijbrengen van maatschappijkri
tiek, bv. in de lessen moraal. En 
niks anders dan dat. Mensen die 
een dergelijke visie hebben op hun 
samenleving en die alleen maar 
dat aan hun kinderen overbrengen, 
zitten fout. En ik stel met verbazing 
vast dat de jongeren vaak een ge
zonder oordeel hebben over deze 

samenleving dan hun leerkrach
ten. " 

Mentaliteit 
van onbel(waamheid 

WIJ: U bepleit een handvest 
van de redelijkheid? 

J. Hannes: ,,Hoe het precies 
verder moet in de toekomst, weet 
ik ook niet. Het is natuurlijk heel 
lammer van al te beginnen schrij
ven en praten zonder daarbij tot het 
uiterste te gaan en niet goed te we
ten hoe het zou kunnen... 

Maar dat het zó met verder kan 
is duidelijk. We kunnen niet verder 
met die kompleet verzuilde 
toestanden. De enorme schulden
last, die wij als erfenis aan de jon
geren overlaten, is misschien nog 
niet het ergste. Het ergste is de 
mentaliteit van de onbekwaamheid 
die wij gekreëerd hebben. Het 
kliëntelisme, het afhankelijk zijn 
van de vakbond en de mutualiteit 
en de partijkaart. Deze mentaliteit 
van non-kreativiteit en van passivi
teit heeft ons eigenlijk de das om
gedaan. 

Ik behoud niet veel vertrouwen in 

„Tegenstellingen zijn uitdagingen die de 
kreatlvltelt kunnen stimuleren. In ons land 
hebben ze tot stilstand geleld." 

de oudere generaties — waartoe ik 
zelfbeheer—die het hebben laten 
verkeerd lopen. Ik kan bijgevolg 
slechts zeggen dan dat het voor 
een deel van de jeugd zal moeten 
komen. Ik stel vast dat wij in een 
versneld tempo een aflossing van 
de wacht krijgen in onze politieke 
partijen. Zij zijn mensen die ten
minste niet beladen zijn met die er
fenis van vlak na de oorlog, of de 
periode van de grote mogelijkhe
den. Mensen die ook internationa-
ler gaan denken. Die met meer in 
de eerste plaats in het bord van an
deren gaan kijken. Maar die eerder 
gaan zoeken in de richting van ma-
nagementfouten en ook manage-
mentoplossingen. Ik kan mij moei
lijk voorstellen dat wij de volgende 
eeuw gaan binnenstappen, of de 
derde industriële revolutie werke
lijk gaan aangrijpen, met instellin
gen, met partijen, met een politie
ke of maatschappelijke besluitvor
ming die kompleet onaangepast 
zijn. Onze partijen zijn op dit ogen
blik onaangepast. Ons politiek stel
sel is onaangepast aan die derde 
industriële omwenteling. Ik denk 
dat de jongeren dit begrijpen... 

Ik ga er van uit dat wij in Vlaan
deren althans—als we een beetje 
af stand zouden kunnen nemen van 
die kompleet verstarde strukturen 
— vrij snel andere wegen zouden 
kunnen gaan bewandelen. Wij zijn 
volwassener dan we zelfdenken." 

(pvdd) 
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Kluwer rechtswetenschappen 
Antwerpen 

Een vraaggesprek met medeauteur Mare Platel leest u op biz. 28 

Herdenking Juliaan Vandepitte 

Nieuw heldenhuldezerkje 
voor een vergeten radio-pionier 

Onder impuls van het 
Verbond der Vlaamse 
Oud-strijders en Oud-
soldaten (VOS) werden 
her en der in het Vlaamse 
land verwaarloosde gra
ven van oudstrijders terug 
opgeknapt. Veel van die 
, .heldenhuldezerkjes'' 
verkeren immers in een 
erbarmelijke toestand. 

Zo kloeg Walter Luyten 
onlangs nog in de Senaat 
aan dat het zerkje van de 
Vlaamse soldaat Louis 
Matheussen te Oeren-
Alveringem werd wegge
nomen en vervangen door 
een grafsteen waarop 
staat ,,Mort pour la 
Patrie"! 

Juliaan Vandepitte (1894-1928) 
wordt in september herdacht. Tij
dens de grafrede in '28 werd ge
zegd :,, Hij was de zaaier van de ra-
diogedachte en van de radiostudie 
in Vlaanderen. Zijn werk zal voor
ts keiemen en wassen. Al moge hij, 
de milde zaaier, de oogst met meer 

zien rijzen." 

OOK In Uitkerke (Blankenber
ge) moest het heldenhulde-
zerk van de Vlaamse radlo-

pionier Juliaan Vandepitte eraan 
geloven. In 1933 werd evenwel een 
prachtige steen opgericht met gel
den bijeengebracht door vele vrien
den en bewonderaars. In 1980 
werd de begraafplaats rond de kerk 
van Uitkerke immers opgedoekt en 
het mooie grafmonument van de 
betreurde flamingant genoot geen 
genade in de ogen van het toenma
lig rood-blauwe stadsbestuur. 

Op een vroege morgen werd het 

monument op zeer onhandige wij
ze afgebroken en vernield. Alhoe
wel met de resterende gedeelten 
nog iets kon worden aangevat werd 
ervoor gezorgd dat deze spoorloos 
verdwenen. Het Blankenbergse 
gemeentebestuur vertikt te zeggen 
wat er met dit graf gebeurd is. Inge
wijden beweren echter dat de ar
duinen blokken in zee werden ge
dumpt bij werken aan de haven te 
Blankenberge of Zeebrugge... 

Om aan de huidige, slechte 
toestand van het graf iets te verhel
pen werd vorig jaar een VOS-

afdeling opgericht te Blankenber
ge. Onder impuls van Karel Van-
denberghe (hoofdinspekteur van 
politie) werd een steunfonds Juli
aan Vandepitte gesticht en dit met 
hulp van verschillende Vlaamsge-
zinde organisaties. 

Alhoewel het gemeentebestuur 
van Blankenberge aan de familie 
had beloofd dat zij bereid was mee 
te werken — indien iemand ooit het 
idee zou opvatten om een nieuw 
zerk te plaatsen — blijkt dit nu niet 
zo te zijn. Het huidige rooms-rode 
stadsbestuur wenst terzake geen 
enkele steun te verlenen. Men 
vindt het zelfs „verdacht" dat men 
op de begraafplaats van Blanken
berge, waar Juliaan Vandepitte nu 
op een eerder verlaten plek te 
rusten ligt, opnieuw een grafmonu
mentje wenst op te richten. 

Katholieke Vlaamse 
Radio Omroep 

Juliaan Vandepitte werd gebo
ren te Zu ienkerke in 1 894 en reeds 
tijdens zijn jeugd hield hij zich be
zig met mechanika en elektrotech
niek. Toen de oorlog uitbrak, trok 
hij als vrijwilliger naar het front. In 
1915 werd hij gepakt door het Duit
se gifgas. Nadien kreeg hij een 
opleiding als radio-operateur. Hij 
huwde m 1920 en ging wonen in 
Uitkerke. 

Hij speelde niet alleen een belan
grijke rol in de Vlaamse Beweging, 

maar ook bij het ontstaan van de 
radio-omroep in ons land. Hij was 
tevens de grondlegger van de 
streekradio en van de amateurzen
ders in Vlaanderen. Hij gaf een ei
gen tijdschrift,,Radio" uit en ijver
de om de radio als kultuurmiddel 
aan zijn volk dienstbaar te maken. 
Zijn betrachting was dat het Vlaam
se volk ooit zou kunnen luisteren 
naar een eigen radio-omroep; een 
droom die amper een jaar na zijn 
dood (14 maart 1928) in vervulling 
ging. De Katholieke Vlaamse Ra
dio Omroep ging in 1929 van start. 

Hulde 

Op 28 september 1986 wordt op 
het graf een nieuw heldenhulde
zerkje ingehuldigd. Dit zal gepaard 
gaan met een plechtige eucha
ristieviering in de St.-Amanduskerk 
te Uitkerke waarbij abt Anselm 
Hoste en pater Pil zullen voorgaan. 
Na de mis wordt het graf ingehul
digd met een bloemenhulde. 

Het IJzerbedevaartkomitee ver
leent zijn steun en stelt het zerkje 
ter beschikking. 

Rik Verlinde 

Voor meer inlichtingen kan men 
zich wenden tot Karel Vandenberg-
he, Ontmijnersstraat 73 te 8370 Blan
kenberge (tel.: 050/41.68.45). 
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Wegens verbouwingswerken (toelating Ministerie van 
Economische Zaken) moet de ganse lente- en zomer
collectie voor dames en heren zo snel mogelijk buiten ! 

dBi»»** 
ta^ 

. . . . . ^ 

\aè̂ ^ :\)iî ^^^ ^aa^ 
eets t^eè^ 

de grote belgische 
mcrkenmodezaak 

Toelating Ministene Economische Zaken 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsestecnweg 35 - AARTSELAAR 
Open: alle dagen van 9 tot 18 uur. 
Vrijdag feest- en koopavond tot 21 uur. 
Zaterdag van 9 tot 18 uur. Zon- en feestdagen gesloten. 
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Na de grote schoonmaak... 

De onverwachte 
halve-finalisten 
van Guy Thys 

Vorige zondag hebben we dus het onmogelijke mo
gen meemal<en: de Rode Duivels die doorstoten naar 
de halve finales van de Mondial. En niet eens onver
diend, want de spelers van Guy Thys waren niet zwak
ker dan deze van Duitsland, Frankrijk of Argentinië. We 
kunnen ons voorstellen dat er enkele bondsleiders in 
hun vuistje hebben gelachen. Na de hoon en de spot 
die in de voorbije weken over hun hoofden was uit
gestort, de onverwachte maar bijna totale triomf... 

ET IS met onze bedoeling 
de wedstrijden van de Bel
gen speltechnisch of tak-

tisch te ontleden Daar heeft nie
mand een boodschap aan Vast 
staat echter wei dat de huidige suk-
sessen — het is met onwaarschijn
lijk dat onze nationale ploeg uitein
delijk nog op een medailleplaats 
eindigt — een geweldige opsteker 
moeten zijn voor ons voetbal 

Dief in 
eigen zal< 

Na jaren van miserie, beproe
ving en ontluistering een sportief 
herstel, dat weliswaar meer steunt 
op morele en mentale gaven dan 
op ongewone voetbalkundige be-
gaafdheden maar dat daarom met 
minder tot de verbeelding spreekt 
van de bevolking Het is best mo
gelijk dat de klubs de vruchten zul

len plukken van de geleverde in
spanningen ZIJ hebben zich in de 
voorbije maanden genoeg opoffe
ringen getroost om de nationale 
ploeg in de best mogelijke omstan
digheden naar Mexico uit te sturen 
Ze waren daartoe zelfs bereid dief 
in eigen zak te spelen Hopelijk, 
en we menen het, reageren de 
voetballiefhebbers positief wan
neer het nieuwe seizoen in au
gustus wordt op gang gefloten 
Toch maken de klubs zich beter 
metteveelilluzies Niet wat de sup
porters maar wel wat de spelers be
treft Het gevaar bestaat dat de 
gevierde internationalen weer har
de eisen zullen stellen, dat ze me
nen dat plots weer alles toegelaten 
IS, dat de ,,knsis" en ,,inleve-
ringstijd" m Mexico naar de verle
den tijd werden verwezen Elke 
medaille heeft nu eenmaal twee 
kanten Zelfs een Mundial-
medaille 

Mare Sergeant 

M ARC SERGEANT is te Merchtem 
kampioen wielrennen op de 

weg geworden Een terechte bekroning 
voor een, ,seneuze coureur'' die al en
kele jaren bij de besten van het land be
hoort Sergeant is geen geboren win
naar Maar hij treedt wel voortdurend op 
de voorgrond Inzonder in het klassie
ke voorseizoen laat hij zich doorgaans 
langs zijn beste zijde zien In zware een-
dagskoersen rijdt hij vaak naast de 
besten Zijn aanleg is veelzijdig maar in 
geen specialiteit is hij een echte uitblin
ker en mede daardoor blijven grote 
ovenwinningen eerder zeldzaam De ze
ge in de titelkoers kan echter veel ver
anderen Sergeant kan er die vreemde 
maar onmisbare kombinatie van zelf
vertrouwen en ambitie hebben gevon
den, die de grote doorbraak moet mo
gelijk maken 

De Belgische titelkoers is anders een 

wedstrijd als geen andere aan het wor
den Al een paar jaar wordt ZIJ van in de 
eerste tot de laatste meter gedomineerd 
door twee ploegen dievanGodefroot 
(de Lotto's) en die van Hitachi (van De 
Kimpe-Brackeveldt) Zij zijn onze enige 
twee wielerformaties met enige allure 
ZIJ brengen de meeste renners in koers 
en ZIJ beheersen de strijd dan ook vol
ledig Voor goede renners als Eddy 
Planckaert en Fons De Wolf — beiden 
reden meer dan behoorlijk in Merchtem 
—zijn in de gegeven omstandigheden 
geenovera/inningenweggelegd Inde 
strijd van een tegen allen vallen zij be-
grijpelijkenwijze te licht uit In de klas
siekers en internationale topkoersen is 
het gewoonlijk andersom In dat soort 
wedstrijden kunnen onze betere ploe
gen doorgaans het verschil met maken 
Een laatste pertinente vaststelling de 
belangstelling voor het kampioenschap 
was eerder gering Nietven/vonderlijk 
De massa komt in beweging voor kam
pioenen die tot het hart spreken Die 
missen we voorlopig 

-kMj • 

ANDRES 

Zwijgen... 
Twee spelers hebben dit inmid

dels tot hun schade en schande on
dervonden De ene heet Vande-
reycken, de andere Vandenbergh 
Beiden meenden onmisbaar te 
zijn De ene m de nationale ploeg, 
de andere in zijn klub MaarVan-
dereycken werd met een kwetsuur 
C) huiswaarts gestuurd nadat hij 
de ganse ploeg in funktie van zijn 
verminderende kapaciteiten wilde 
doen voetballen en de andere 
meende dat hij zich straffeloos te
gen trainer Haan kon keren indien 
hij in Mexico maar sterk genoeg 
voor de dag kwam om zijn interna
tionale handelswaarde (">) op te vij
zelen 

Vandereycken, laat daar geen 
twijfel over bestaan, zit nu te knar
setanden in het besef dat zijn inter
nationale carnère allesbehalve m 
schoonheid is geëindigd en Van
denbergh moet zwijgen wanneer 
uit het Anderlechtse Vanden 
Stockstadion met de regelmaat 
van een klok ironisch wordt gemeld 
dat nog geen kopers zijn opge
daagd voor de gevierde prijsschut-
ter Anderlecht zou zelfs nog geen 
minimaal bod naast zich hebben 
moeten neerleggen Maar het kijkt 
intussen wel verder uit naar 
puntspelers in het buitenland Om
dat, zo zegt men tussen neus en 
lippen, men in het internationale 
topvoetbal met verder kan zonder 
elf spelers die bereid zijn ,,te wer
ken" Wie luistert heeft begrepen 
Nietwaar Erwm"? 

Flandnen 

De sportweek 
Kwartfinales 
Mundial... 

D E kwartfinales van de Mundial 
konden bezwaarlijk als ,,onver

getelijke matchen" worden omschre
ven Frankrijk—Brazilië haalde nog een 
behoorlijk niveau maar de beste ploeg 
van het tornooi werd geklopt en uitge
schakeld en dat laat een bittere 
nasmaak achter Mexico—West-
Duitsland was ronduit zwak en 
Argentinië—Engeland doodgewoon 
beschamend Nam je Maradona van 
het veld, dan bleven er eenentwintig 
middelmatig begaafde korporatieve za
terdagvoetballers achter Spanje-
België was ook geen hoogvlieger maar 
omwille van onze betrokkenheid viel het 
geheel nog best te slikken De spanning 
was inderdaad wurgend en de voor ons 
suksesvolle afloop situeerde de match 
in de rij „histonsche gebeurtenissen" 

Neen, de nivellenng is totaal aan de 
top van het wereldvoetbal Nou, de 
top Onze vrees is dus bewaarheid ge
worden de kwaliteitsverlaging in het in
ternationaal voetbal is totaal Organiza-
tie en discipline verstikken de persoon
lijke initiatieven Maradona was, of is, 
de uitzondering die de regel bevestigt 
De gelijkschakeling bleek ook duidelijk 
uit de spelontwikkeling in drie van de 
vier gevallen moesten de strafschop
pen de ovenwinnaar aanwijzen Dat is 
bedroevend want het nemen van elfme
ters blijft een nskante, door pech of 
meeval georiënteerde, bezigheid De 
een kan het natuurlijk beter dan de an
der, dat bewezen de knullige Mexica
nen en de beheerste Rode Duivels 
overvloedig, maar het blijft toch een be
droevend selektiecntenum Overi
gens, IS het geen gekke situatie dat de 
derde gerangschikte van de zwakste 
kwalifikatiereeks (België dus) uiteinde
lijk de halve finale bereikt en daarin 
zelfs met kansloos is tegen Maradona 
en zijn tien waterdragers'' 

... totale 
nivellering 
u ET wereldvoetbal staat er met 
• • goed voor De (bij momenten) 
briljant voetballende ploegen werden 
een na een gewipt door beter georga-
nizeerde tegenstanders de Russen 
door de Rode Duivels, de Denen door 
de Spanjaarden de Brazilianen dbor de 
Fransen Spontaneiteit en orginaliteit 
werden genadeloos afgestraft Loeren 
op,, het foutje" van de tegenpartij loont 
meer dan kreatief kombineren 

Waar nog bij komt dat de scheids
rechters alles behalve konsekwent flui
ten en vandaag sanctioneren wat giste
ren ongestoord kon of omgekeerd De 
konsekwentie en de kontinuiteit in de 
arbitrage zijn ver te zoeken Men kan nu 
zelfs meemaken dat in wedstrijden van 
kapitaal belang ballen in doel ,,ge-
smasht" worden Engeland—Argen
tinië, een gevoelsgeladen en half gepo-
litizeerde partij had men dan ook toe
vertrouwd aan een (onervaren) Tune
sier Om van achterover te vallen 

Neen, het voetbal m het algemeen en 
de Fifa in het bijzonder maken geen 
goede beurt Van die laatste, door 
,,machtspolitiekers" geleide instelling, 
verbaast ons dat allerminst Voor het 
gemak kunnen we ovengens nu al aan
kondigen dat Italië over vier jaar voor ei
gen volk opnieuw wereldkampioen zal 
worden Havelangezal daar veel moe
ten toelaten 

Zijn troon is aan onvermijdelijke ver
molming onderhevig en de geldgeile 
Braziliaan heeft in de Mexicaanse orga-
nizatie zo'n lange vinger (in de pap) dat 
hem de rekening in de komende jaren 
ongetwijfeld zal worden aangeboden 
In Mexico zwijgen de Europeanen Ze 
zullen dit met blijven doen Integendeel 
We hebben zeker nog met alles gezien 
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M. Coppieters: De Schone en het Beest 

Stapstenen op de 
weg van de hoop.. 

Een recensent kan vele wegen uit. De vredesbewe
ging en de internationale politiek zijn trefwoorden die 
wezenlijk met Coppieters' boek te maken hebben. Toch 
wordt hier een andere invalshoek gekozen. De aan
dacht gaat veeleer naar het geestelijk profiel van de au
teur. „De Schone en het Beest" leent er zich toe. Het 
geschetste profiel is ideaal, typisch wellicht erg belang
rijk voor de ideologische toekomst van het Vlaams
nationalisten. 

, E titel herinnert aan het klas
sieke filmsprookje van 
Jean Cocteau (1946). De 

twaalf opstellen die onder deze 
vlag varen, werden geschreven ten 
gerieve van de Europese Vrije Al
liantie, haar verkozenen en wat ze 
voorstellen: de inbreng van de 
volkse en regionale demokratie bij 
de opbouw van Europa. 

De slachtoffers 
van het Beest... 

Europa biedt de kans om een 
antwoord te verzinnen op een pro
bleem met apocalyptische afmetin
gen : in de wereld waarin de jonge
re generaties opgroeien, dreigt de 
nukleaire vernietiging. Het is een 
simptoon van de huidige situatie. 
Vanuit de joods-kristelijke en de 
volksnationale utopische traditie 
taxeert Coppieters die situatie als 
Beest, wat Bernanos Ie trust des 
trusts noemde. 

De dinamiek van het Beest, is de 
wil om te domineren, om welke re
den ook. Dit domineren schept bin
nenlandse en buitenlandse vijan
den en slachtoffers, Sacharovs en 
Nicaraguas... 

Het leidt tot een aantal taktieken 
en keuzen: ekonomische groei hier 
ten koste van de Derde Wereld, 
ekonomische uitputtingsslag tus
sen de grootmachten, opbouw van 
kernarsenalen en spitstechnoligi-
sche sterrenkrijg, vazalisering van 
het in twee invloedssferen gedeel
de Europa, ten opzichte van de 
leenheren, de USSR en de VS. Op 
machtsgebied is het verschil tus
sen ons en de vazallen van Rus
land, dat wij het nog hardop mogen 
zeggen. 

Coppieters beschrijft terzake 
evoluties, geeft o.m. eeagenuan
ceerder beeld dan gebruikelijk wat 
in de USSR aan de orde is. Het is 
met mogelijk op het detail van de 
twaalf opstellen in te gaan. Hoe ne
gatief de dinamiek van het Beest 
ook is, de auteur zou zichzelf niet 
zijn, indien hij geen weg naar de 
hoop zocht, geen stapstenen aan-
brcht die evenwel opdrachten zijn 
voor onze politieke leiders hier en 
nu. 

Een derde weg... 
Voor Europa zijn er twee nood

lottige keuzen. Ofwel kalkeren on
ze staten hun houding verder op 
deze van de VS, waarbij de ruimtie 
die het NAVO-pakt biedt onge
bruikt blijft. Ofwel schaart Europa 
zich rond de as Parijs-Bonn op de 
weg van een autonome nabootsing 
van het model. Wat Coppieters als 
derde weg voorstelt, in onderschei
den fasen, kan als volgt samenge
vat worden: 

— politieke eenmaking van de 
Europese Gemeenschap, de 
oprichting van een Europese Unie 
met open defensiebevoegdheid, 
de integratie van de WEU, soeve
reiniteitsoverdracht inzake het na
tionaal defensiebeleid; 

— politiek van ongebondenheid, 
de voorbereiding van een Verdrag 
dat de nieuwe verhouding tussen 
VS en EG regelt; 

— kernvrij maken of houden van 
onze staten, en overeenkomstig 
onderhandelen met de Oostblok-
vazallen; 

— samenwerking met de CO
MECON en met aparte staten van 
het Oostblok inzake ekonomie en 
kuituur; 

Tot zover deze persoonlijke sa
menvatting van wat wij als rode 
draad door de bundeling zagen lo
pen. Het is een vrij grof beeld van 
grondstellingen, die gedragen wor
den door het „Nooit meer oorlog" 
en de hoop van de psalmist: 

„Hij zal zich ontfermen over de 
weerlozen, de schamelen schenkt 
hij weer levensmoed. Van druk en 
onrecht zal hij hen bevrijden, inzijn 
oog is hun bloed kostbaar".(ps 72, 
13-14). 

Universele 
menswaardigheid 

Wie het volksnationallsme wil si
tueren, waarop Coppieters zich 
ook in dit boek beroept, moet even 
stilstaan bij enkele lenzen die met 
de Vlaamnationale brilmontuur 
venweven zijn. De auteur bevindt 
zich op een kruispunt van Verlich
ting, Romantiek en Traditonalisme. 
Als traditionalist graaft hij naar de 
kristelijke oerervaring, als roman
ticus staat hij van nature tussen de 
geringen, met de Verlichting peilt 
hij, wars van oogkleppen, naar de 
echte legitimiteit van stellingen, in
stellingen en hiërachiën. De dia
loog van de drie stromingen wordt 
bij Coppieters opgenomen in een 
revolutionair personalisme, dat een 
strukturele weg zoekt naar univer
sele menswaardigheid. 

In ,,De Schone en het Beest" 
herinneren namen als Bernanos en 
Denis de Roujemont ons aan deze 
personalistische en integraal fede
ralistische voortopers, die vanaf de 
jaren dertig reageerden tegen het 
farizeïsch establishment, en de ge
vestigde Wanorde. Net zoals Cop
pieters begaven deze mensen zich 
in een krisis-denken op zoek naar 
fundamentele waarden en hun so
ciale inkarnatie. 

I K SPEEL VOLUIT, 

Het geestelijk avontuur van dit 
denken-in-krisis, wordt door Cop
pieters vanuit een open denkhou
ding aangevat. Blok-mentaliteit, 
met welke binnen- of buitenlandse 
toestanden deze kan worden ver
bonden, is hem grondig vreemd. 

De hoop die 
in ons ligt... 

Tenslotte wordt binnen de 
Vlaamse Beweging door Coppie
ters gekozen voor een geheel van 
objektieven, dat niet samenvalt 
met het kultuur-nationalisme of met 
het burgerlijk nationalisme. Hij re-
vendikeert een strijdend bevrij-
dingsnationalisme, waarin de uto
pische kracht oplaait, die uit de eer
der vermelde vormen gaandeweg 
verdween. Hij heeft geen bood
schap aan verschralende modellen 

(samenhorigheid, enz...), die geen 
konkreet beekj kunnen geven „van 
de hoop die in ons leeft". 

Dat deze utopische trek geen 
dagdromerij is, maar morele kracht 
tegen deterministische zwaarte, 
bewijst de zorg die hij in dit boek 
besteedt aan de venvoording van 
stapstenen op de weg van de 
hoop: mensen en volkeren die 
zichzelf strijdend bevrijden uit de 
barensweeën van een menswaar
dige wereld. 

Kunnen we ,,De Schone en het 
Beest" ook in deze Mundial-dagen 
beter aanbevelen? 

M. Cels-Decorte 

— De Schone en het Beest, door M. 
Coppieters. Uitg. Soethoudt-
Antwerpen. 128 biz., 360 fr. 

Kennismaken met Anton van Wilderode 

Een boek om met 
liefde te lezen 

,, Het geheim van zijn sukses ligt in het taalgenoegen 
dat zijn toehoorders bij hem kunnen genieten. Van Wil
derode is poëtisch en speels tegelijkertijd. De ernsti
ge onderwerpen kan hij met geestige ogen bekijken. 
De grootste eruditie laadt hij met binnen- en buitenpret
jes. "Zo voelt Gaston Durnez de taal en zeggingskracht 
van Anton van Wilderode aan. 

Zo zullen ook de Diksmuide-
gangers jaar ha jaar de 
tektsten van van Wilderode 

ervaren wanneer deze over de be
devaartweide galmen. Poëtisch en 
speels, want ondanks de ernst van 
het gebeuren weet de dichter zijn 
talrijke publiek steeds weer te be
koren door de poëzie en direktheid, 
de onderhuidse hoop. De sa
mensteller van de bloemlezing met 
Ijzerbedevaartteksten Machtelt 
Geerinck heeft dat ook begrepen 
toen zij verleden jaar het boek ,,De 
dag begint bij een puin" titelde. On
danks de nacht toch weer een da-
geraard... 

...die blijft" 
Het mag dan ook niet verbazen 

dat ,,Diksmuide" velen naar de 
poëzie van van Wilderode heeft ge
bracht. Velen willen hem, die ze er 
nooit op het podium zien, beter le
ren kennen. Maar van Wilderode is 
geen dichter die in het literaire 
radio- of TV-nieuws komt. Hij zou er 
nochtans niet misstaan want wie 
geroepen wordt om een Staatsprijs 
te ontvangen en te zetelen in de 
Akademie voor Taal en Letterkun
de moet iemand zijn ,,wie schrijft 
die blijft..." 

Wie van Wilderode ten voeten uit 
wil leren kennen krijgt deze dagen 
een unieke kans. Lieve en Rom Du-
prez bloemleesden een werk sa
men dat zich nu eens niet tot de 
gespecialiseerden richt maar tot al
len die van van Wilderode houden. 

Anton van Wilderode, de poëtische 
stem van Diksmuide 

Dichters worden vaak terecht 
verweten dat ze onbegrijpelijk 
schrijven, dat er geen touw vast te 
knopen is aan hun woorden want 
,,verhaal" hebben ze niet te vertel
len. Bij van Wilderode geen zucht 
van dat alles, zijn poëzie is voor de 

mensen begrijpbaar, spreekt ze 
aan, tekent ze de wereld waarin ze 
leven en dromen, schetst het por
tret van de vader- en moeder
figuur... Spreekt ze naar hun hart. 

Vooraanstaand 
Het nieuwe boek spelt echter 

ook de veelzijdigheid achter de na
men van Wilderode, Cyriel Coupé, 
de leraar, de priester, de Vlaams
nationalist. Het verhaalt de le
vensloop van iemand die zich in de 
Nederlandse letteren een voor
aanstaande plaats heeft veroverd, 
van iemand die vaak in opdracht 
heeft gehuldigd en haast evenveel 
keer zelf de feesteling was, enz, 
enz... 

,,Kennismaken met van Wildero
de" is grafisch niet zo'n geslaagd 
boek geworden, het is vooral een 
volledig boek geworden want het 
vertelt zowat alles over de persoon 
in kwestie, over zijn familie, zijn 
werk, zijn denken, zijn verdriet en 
zijn verlangens. Het boek leest als 
een roman, is bovendien met uit
zonderlijke foto's verlucht, met ge
dichten aangevuld. Het is een waar 
dokument. Wij raden het dan ook 
ten zeerste aan, het is bovendien 
door het echtpaar Duprez met lief
de samengesteld en het zal met 
evenveel liefde gelezen worden! 

(M.V.L.) 

— Kennismaken met Anton van 
Wilderode, L. en R. Duprez, Droogte 
76 te 9050 Evergem, 550 fr. op rek. 
443-0512051-94. 
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Het partllbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie partijbestuur van maandag 23 juni heeft alge
meen voorzitter Vic Anclaux volgende mededelingen verspreid ten behoe
ve van de pers. 

De Volksunie is van oordeel dat aan 
minister De Croo een halt moet worden 
toegeroepen. Het blijkt immers steeds 
meer dat De Croo gewonnen is voor het 
grootschalige HSL- of TGV-projekt. 

Wij zijn ervan overtuigd dat voor zul
ke grootschalige projekten geen plaats 
Is in het overbewoonde en overbevolk
te Vlaanderen. De trace's die meer en 
meer bekend worden vallen ofwel te 
dicht bij woonkernen, ofwel vernietigen 
zij delen van natuurgebieden, ofwel ver
woesten zij landbouwgrond. De VU ver
zet zich dan ook tegen deze brutale in
greep in het Vlaamse landschap. 

Overigens moot het voor iedereen 
duidelijk zijn dat dit planologisch niet 
kan. Op de huidige gewestplannen zijn 
deze trace's uiteraard niet voorzien. De
ze gewestplannen zijn opgemaakt om 
orde en rechtszekerheid te brengen. De 
brutale TGV-plannen halen het Gewest-

Na de bedevaart: 

Groots 
vu-feest 

Onmiddellijk na het einde van 
de Bedevaart kunt U terecht op de 
reuze-instuif met de Voiksunie-
top. Even voorbij het hptei St.-Jan 
wordt het weer een groots feest. 

Naast vraaggesprekken met 
voorzitter Anclaux, Europarie-
mentsiid Vandemeuiebroucke en 
de parlementsleden Jaak Ga
briels, Julian Desseyn en Toon 
van Overstraeten is er gelegen
heid tot het verorberen van een 
stukje barbecue-vlees of een kou
de schotel tegen demokratische 
prijzen. 

Een prachtige afronding van 
een ongetwwijfeld schitterende 
Bedevaart! 

plan zodanig overhoop dat zij de ruim
telijke wanorde bevorderen. 

Bovendien is de VU van mening dat 
dit projekt ekonomisch bitter weinig aan 
de Vlaamse gemeenschap opbrengt, 
evenmin als verkeerstechnisch. Wij me
nen bijgevolg dat de miljarden die door 
minister De Croo aan deze onderne
ming zouden besteed worden, beter 
worden aangewend voor de vert)etering 
van het huklige spoorwegnet en voor de 
oplossing van de voortdurende ver
keerstechnische knooppunten in dit 
net. 

Protest tegen 

SERV-beslissing 

Konkreet eist de Volksunie dat er 
geen beslissing genomen wordt voor
aleer het milieu-effektrapjsort is opge
maakt. De Vlaamse Raad moet zich 
vöör elke beslissing in de centrale rege
ring kunnen uitspreken. De VU wil niet 
dat de Vlaamse gemeenschap voor vol
dongen feiten geplaatst wordt, die 
beslist zijn door Belgische ministers in 
Parijs. 

De Volksunie protesteert tegen de 
beslissing van de Sociaal-Ekonomische 
Raad van Vlaanderen (SERV) om haar 
zetel van Antwerpen naar Brussel over 
te brengen. 

Deze beslissing past volkomen in de 
lijn van het Belgisch denken, dat door 
vertegenwoordigers van de traditione
le politieke partijen en andere reële 
machthebbers tegenwoordig wordt ge
huldigd. Deze beslissing illustreert de 
mentaliteit van een voortdurende ver
vlechting met de uitvoerende macht, 
wat ongetwijfeld zal leiden tot het ver
lies van de onafhankelijkheid van dit 
Vlaams sociaal-ekonomisch advie
sorgaan. 

We willen onderstrepen dat deze 
kwestie niets te maken heeft met de 
noodzakelijke Vlaamse aanwezigheid 
in Brussel. De VU is sterk gewonnen 
voor zulke aanwezigheid, maar deze 
moet zich uiten door de plaats van de 
Vlaamse politieke macht en de centra
le Vlaamse administratie in Brussel te 
vestigen, en niet van alle mogelijke so
ciale en/of ekonomische organen. 

BRT 
Tenslotte eis ik namens het partij

bestuur van de Volksunie van de BRT 
dat ZIJ eveneens aandacht schenkt aan 
het Volksunie-alternatief inzake de sa-
nenng van de openbare financiën 

Wij hebben er geen bezwaar tegen 
dat het SP-alternatief aan bod komt, 
maar wij zijn van mening dat de VU-
standpunten evenwaardig hun plaats 
moeten kunnen vinden in de informa
tie die door de gemeenschapsomroep 
wordt georganiseerd. 

Ik zal daarover kontaüd opnemen met 
de BRT-dJrektie. 

50 Vlaamse fr. krijgt broertje bij 

Nu ook Vlaamse 
munt van 25 fr. 

Nu zaterdag 28 Juni en zondag 29 Juni wofden ter gelegenheid van 
de IJzerbedevaart te Dlksmulde de penningen „25 en 50 Vlaamee 
franken" uitgave 1986 in omloop gebracht. 

Deze penningen worden uitgegeven 
door de Federatie van Vlaamse Krin
gen, naar een idee van Albert Van Ho
ve. In 1985 werden voor de eerste maal 
,,50 Vlaamse franken" geslagen. 

Broertje bij 
De „50 Vlaamse franken" krijgen er 

nu een broertje bij geneiamd ,,25 
Vlaamse franken". 

De FVK wil met deze penningen het 
rijke Vlaamse kultuurpatrimonium in 

VU op TV 
Het VNOS-programma van dinsdag 

1 juli aanstaande om 21 u30 op BRT-1 
bevat volgende ondenwerpen: 

—,, Wonen op de bommen'': een re
portage over de Westhoek, waar dage
lijks nog ontploffingstuigen uit de eerste 
wereldoorlog worden bovengehaald en 
waar voor het eerst gifgas als chemisch 
wapen werd gebruikt. 

— Een gesprek met VU-voorzitter Vic 
Anclaux en Hugo Schiltz, VU-
fraktievoorzitter In de Vlaan^se Raad, 
over de chemische wapens en over de 
afbouw van de Vlaamse autonomie. 

— VNOS-nieuws met Jan Van Dam. 
— in „Mensen van bij ons" een por

tret van VOS, Verbond Vlaamse 
Oudstrljders. 

Niet vergeten dus: dinsdag 1 juli om 
21u30opBRT1. 

V/oor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis 
weekeindje* 

vakantie met WIJ 

De weekends gaan in vanaf 2 okt 1986 

Deze week ging het laatste wee
keindje met WIJ de deur uit. De 
gelukkige is Andri De Sloovr 

uit Hniibtka. André nnag met 
drie gezellen op weekeinde naar 
Dults-Oost-België Proficiat! 

Met z'n vieren! 
• Een vakantiewoning voor 4 perso
nen in Dults-Oost-Belgle. 
• De huur van het verblijf. 
• De verblijfstaksen. 
• Met waterverbruik. 

TeUl* waarde 2.000 fr. 

het licht stellen. Het is de t>edoeiing de 
Vlamingen bewust te maken van fiet 
streven naar (finarxadle) onafltankelijk-
heid van VlaaiKleren. 

De muntstukken zijn echte juweelt
jes. De leeuwekant, dezelfde van vori
ge uitgave, werd uitgevoerd naar een 
ontwerp en tekening van de kunste
naars Frans Minnaert en Jo DetHieck. 
Op de andere zijde wordt Vlaanderen 
gesimtMiiseerd door de belforten van 
Diksmuide en Aalst en in het midden de 
basiliek van het 2000 jaar oude Tonge
ren, getekend door de Limburgse 
beeldhouwer Willy Jorissen. 

De penningen, waarvan de kx>ppen-
ning thans in een oplage van 100.000 
eksemplaren wordt verspreid, zullen 
over het gehele Vlaamse land in BAC-

agentscfiappen. cafés, winkels, kun
nen omgeruikj worden voor de tegerv 
waarde ervan. Deze zaken zijn herken-
t>aar aan de afficfie met de tekst : „ Hier 
aanvaardt men de Vlaamse Franken". 

De penningen zullen ever>eens wor
den verspreid op kulturele manifesta
ties. De penningen zijn voor de lief)iet>-
bers ook verkrijgt)aar in een gouden en 
zilveren eksemplaar. 

Informatie is verkrijgt>aar bij FVK-
Oost-Vlaanderen, Hoogstraat 13, Ron-
se (tel. 05&21.65.4^, het algemeen se-
kretariaat van FVK, GetH. Vandevei-
destraat 68, Gent (tel. 091-23.77.42) 
en Stichting Vlaamse Franken, 
Guchtstraat 32, Lede (tel. 
053-21.60.37). waar ook bestellingen 
voor de penningen kunnen geplaatst 
worden. 

vu-Sport 
o 

Gezinsdag 
Zaterdag 6 september 

in "De Nekker' 
te Mechelen 

Dr. Arnoldus SMITS o.s.b. 

DOM MODEST 
VAN ASSCHE 

Kersten en Vlaming 

Stichting Jan Cobbaut v.z.w. 

Sint-Pietersabdij van Steenbrugge 
1986 

Deze uitvoerige biografie van abt Modest van Assche omvat 450 blz. en 32 
platen. 
De voorintekenprijs bedraagt 900 fr. door overschrijving op rekening nr. 
478-2218121-72 ten name van Stichting Jan Cobbaut, Sint-Pietersabdij van 
Steenbrugge, Baron de Ruzettelaan 435 te 8320 Brugge. 
Na 1 augustus 1986 wordt de prijs op 1.050 fr. gebracht. 
Het boek verschijnt op 29 juni 1986 en wordt portvrij aan de voorinteke
naars toegestuurd. (Adv. 85) 
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Vol attrakties en verrassingen 

De 9de Houtlandse 
Kastelentocht 

In een organisatie van de „Werltgroep Houtlandse Kastelentocht" 
en de VAB-VTB Gistel, met medewerking van de gemeentebesturen 
van Gistel en Ichtegem, wordt op 29 juni opnieuw gewandeld door 
het Houtland. 

Ook dit jaar werd door de organisa
toren met monnikengeduld dit licht ge
wijzigde trajekt — in vergelijking met vo-
ngjaar — ineengepuzzeld. Langs veld
wegen en in onbruik geraakte 
kerkwegels, door akkerland en weiden, 
op het erf van boerderijen, in statige 
dreven wandelen we naar het kasteel 
van Moere, de Gistelse kasteeldomei
nen ,,Ter Waere" en ,,Montjoye", het 
Ichtegemse kasteel ,,Rosendahl", 
,,Chateau Moerbeek" te Eernegem en 
naar het Stokerijbos (bekend omdat van 
hieruit in 1917 het Duitse monsterkanon 
,,Lange Max" Duinkerke beschoot!). 

't Kliekske 
We genieten eveneens van de rust 

die er heerst in het domein van de Ab
dij ,,Ten Putte", we brengen een be
zoek aan de gerestaureerde Oostmolen 

van tientallen attrakties zoals gekostu
meerde stempel- en kontroleposten, 
volksmuzikanten, kunstenaars, het eni
ge trompettenkorps in Vlaanderen, ou
de ambachten. Zo is er om 16 uur op het 
Torenhof een optreden van de volks
kunstgroep ,,'t Kliekske", zijn er de 
volksspelen en wordt om 18 uur een 
warme luchtballon opgelaten. 

Op het kasteel van Moere zijn de tin
gieter, de pottenbakker en de spinster 
aan het werk en genieten we van de 
klanken van de groep Kadaster. Op de 
boerderij Devriendt zien we de stoelen-
biezer, de mandenvlechter, de vlegel-
dorsers uit Waarschoot, en-kunnen we 
proeven van een heerlijk streekbier. Op 
de boerderij ,,'t Lindenhof" kijken we 
naar het wagenspel van Carlos Senae-
ve. De VAB-VTB kantklosters laten hun 
kunde zien in de tuinen van de Abdij 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge 
Openverklaring van een voltijdse betrekking van geneeslieer-specialist 

in de dienst neurologie. 
Vereiste voorwaarden 
1. de Belgische nationaliteit bezitten; 
2 de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3 voldoen aan de militiewetten; 
4. van onberispelijk gedrag zijn; 
5 lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie; 
6. houder zijn van diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde; 
7 tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn; 
8. in het bezit zijn van een erkenning van geneesheer-specialist in de 

neuropsychiatrie met neurologische oriëntatie; 
9. de voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen (er

kenning als neuropsychiater met neurologische oriëntatie en in het bijzon
der op het vlak van de kinderneurologie tegen uiterlijk de sluitingsdatum 
van de kandidaturen, erkenning door het Rijksinstituut voor Ziekte- en In
validiteitsverzekering bij de indiensttreding); 

10 de verplichting te Brugge gevestigd te zijn één jaar na het einde van 
de proefperiode. 

Inschrijvingsgeld: 1000 fr. te storten op PR nr. 0000099581-59 van het A.Z. 
St.-Jan van het O.C.M.W.-Brugge voor 30 september 1986 met de vermel
ding geneesheer specialist in de neurologie. De aanvragen samen met de 
bewijsstukken en curriculum vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 
30 september 1986 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 

M^ 
,,Ten Putte". Op het kasteel ,,Mont-
joye" is er de volksdansgroep ,,Polka 
17", evenals de glasblazer. Een groep 
kunstschilders zetten dit prachtigde do
mein op doek. 

Aan de voet van de te bezoeken 
Oostmolen zijn er de reuzen uit Jabbe-
ke. Op onze weg door het kasteel ,,Ter 
Waere" komen we voorbij de koperbla
zers, de veteran-cars en foto's uit de ou
de doos. Voorbij de stationchefs aan het 
Statiehuis te Moere zorgt de groep 
,,Maguit" voor de sfeer. Detreinliefheb-
ber kan hier zijn hartje ophalen bij het 
zien van de rijdende miniatuur treintjes 
uit Oostkamp en Oostende, de ten-
toonstellingskasten vol lokomotieven, 
dioramas en een videofilm. Ook de 
beeldhouwer Lieven Debrabander is er 
aan het werk. 

Op de boerderij van Van Belleghem 
is er de melkwagen, de speelgroep Hor-
Iepiep en zijn er de kantklosters. Op 
,,Chateau Moerbeek" kan men zijn 
dorst lessen op de tonen van de ,,North-
sea Dixieland Band". Tijdens de om
loop is er een zoekwedstrijd met tal van 
waardevoile prijzen. En de kunstme
daille is een relief-aanbieding van de 
Gistelse Oostmolen. 

Start en aankomst hebben plaats op 
het domein ,,'t Torenhof". 

De starturen zijn doorlopen van 9 tot 
12u30 voor de drie afstanden. Vanaf 13 
uur kan enkel nog gestart worden voor 
de afstanden van 7 en 17 km. Deelne-
mingsprijzen en beloningen: voor elke 
afstand is er keuze tussen: inschrijven 
zonder medaille: 30 fr., met medaille: 
200 fr. 

Er is voor iedere wandelaar een bre
vet. Er zijn talrijke trofeeën voor groe
pen en individuele deelnemers. Er is 
een speciale afstempeling van wandel
boekjes. 

Verdere inlichtingen zijn te bekomen 
bij Rony Anseeuw, Westbilklaan 4, 
8240 Gistel, tel. 059/27.78.70. 

Stad Izegem 
Algemene Openbare Aan

besteding met toewijzing aan 
de Hoogstbiedende 

— Op MAANDAG 11 au
gustus 1986, te 11 uur, zal ten 
Stadhuize (trouwzaal). Koren
markt 9,8700 Izegem, ten over
staan van de heer Burge
meester of zijn afgevaardigde, 
overgegaan worden tot de ope
ning der inschrijvingen voor de 
„Aankoop van de Stedelijke 
Regie voor T.V.- en F.M. 
Distributie" 

— Opdrachtgevend bestuur: 
stad Izegem 

— Ligging: Prins Albertlaan te 
Izegem 

— Inzageadres: Stadhuis, Ize
gem, iedere werkdag van 9 tot 
12 uur, waar het document kan 
verkregen worden mits beta
ling van 500 fr. 

BOVENSTE BESTE BUTTONS & BADGES 
Sportmanifestaties - rekiame - slogans - kongressen - politiek 

Europalaan 35, 9800 Deinze - Tel.091/86.33.05 
Telex 12436barob NIEUW! 

Publicitaire 
BASE-BALL CAP 

BUTTON-BADGE 
EQUIPMENT 

BUTTON BADGES - ' • ' ' »4« (^ 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

28 DIKSMUIDE:,,Instuif IJzerbedevaart" rechtover de Toren, andere 
kant van de IJzer. Aanvang: 13 uur. Org. VU-Koekelare. De opbrengst 
is t.v.v. werj<ing VU. 

29 ROESBRUGGE-BEVEREN A/D LEIE: Na IJzerbedevaart, „30 jaar 
Bertennest". Tuinfeest te Roesbrugge aan de IJzer met volkskunst
groepen , Tijl-drumband. Europagroet door Walter Kunnen. 

29 GISTEL: Houtlandse Kastelentocht. Een volks-geanimeerde wandel
tocht 7-17 of 37 km. Startplaats: 't Torenhof aan de Moerdijk vanaf 
9u. tot 12U.30 en vanaf 13 tot 15 uur. 

29 IZEGEM: 17de voettocht Izegem-Diksmuide (IJzerbedevaart). Start 
om 4 uur aan het Vlaams Huis. Vooraf inschrijven. Org.: Wandelklub 
Vlaams Huis. 

29 lEPER: Vertrek IJzerbedevaart om 9u. Vandepereboomplaats. VUJO-
leper. 

29 BRUGGE: Met de bus naar de IJzerbedevaart. Vertrek aan het Astrid-
park om 8u45. Terug om 18uur. Prijs: 150 fr. per persoon. Inschrij
ven bij FVV-Brugge, 050/33.87.15 na 18 uur. 

29 DIKSMUIDË: Na de IJzerbedevaart: VOVO-Instuif vlakbij Hotel „St.-
Jan". Interviews met Vic Anciaux, Jaak Gabriels, Jaak Vandemeu-
lebroucke, Julien Desseyn en Toon Van Overstraeten. 

JULI 

10 

11 

GISTEL: Bezoek aan de Stockmanshoeve. Vertrek aan lokaal 't Wit 
Paard met eigen vervoer. Org.: VVVG-Gistel. Inl. Firmin Pauwels 
059/27.91.26. 
OOSTKAMP: 3de Braaivleesfestijn langs de Breeweg te Hertsber
ge. Vanaf 18 uur. Dit jaar met Vic Anciaux, Toon Van Overstraeten 
en Guido Van In. Inl.: D. Van Besien, Kapellestr. 9,8020 Oostkamp 
of tel. 82.23.05. Deelnameprijs 280 fr -H 80 fr. (drankje incl.) Org.: 
vu-Groot-Oostkamp. 
WAREGEM: Gele Roosentuin-Autozoektocht van 5 juli tot 30 au
gustus. 300.000 fr. prijzen. Inschrijvingen De Klauwaert. Afstand: 35 
km. Eindproef op 30 augustus tijdens 2de groot Roosetuinfeest. Org.: 
VU-Waregem. 
WAREGEM: 3 jaar „De Klauwaert" met Dixieland-orkest op terras 
De Klauwaert, Markt, Waregem. Hoofdtema: De aan(deel)houder 
wint! 
BELLEGEM: 11 -julifeest van de Entiteit Kortrijk vanaf 11 uur in het 
O.C. te Bellgem. Aperitief, barbecue, optreden van Herman Elegast. 
Feestrede door Jaak Gabriels. Toegang gratis. Eetbonnetjes vooraf 
bestellen bij bestuursleden VU-Kortrijk. 
KORTRIJK: Nationaal Guldensporen-Zangfeest in de stadsschouw
burg om 20 uur. Toegangskaarten voorverk.: 160 fr, kas 200 fr. Stu
denten en -I- 3 pas, kinderen -12j., jeugdbeweg., zang- en volkskunst
groepen 120 fr. Tel. via Stadsschouwburg 056/22.19.02, vla Berten
nest 056/21.69.07 of VTB-VAB 056/22.35.15. 
WAREGEM: Reuze barcebue vanaf 19u.30. Terras De Klauwaart, 
Markt Waregem. Deelname: 250 fr. Org.: VUJO-Waregem. 

MARO 
DECOR 

KLASSE VOOR MENSEN 
MET KLASSIEKE SMAAK! 

Kunstmeubelen, verlichting, Perzische 
tapijten, schilderijen, ivoor, jade, cloison
ne, Chinese meubelen, schouwklokken, 
siernappen, wandtapijten, porselein, zit
meubelen, salontafels, bijzettafels, secre
taires, tv-meubelen, eetplaatsen enz. 

Open elke dag van 
10 tot 19 u., 

gesloten 
op woensdag 

VRIJE TOEGANG 

Open op ZATERDAG en ZONDAG 
van 14 tot 19 u. 

Ook tijdens uw verlof zeker een bezoek waard... 

Gentsesteenweg 36, 9410 Erpe-Mere (Vijfhuizen) 
Tel.: 053-78.27.58 
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Voorde derde keer! 

Vlaamse Veertiendaagse te Mol 
Reeds voor het derde jaar brengt Vlaamse kring Mol in het begin 

van de grote vakantie, ais bindmiddel tussen de IJzerbedevaart en 
11 juli, een programma van kunst, toerisme, gastronomie en Vlaamse 
overtuiging. 

Samen met Vlaamse Kring zijn vol
gende verenigingen aktief om samen 
deze veertiendaagse te doen slagen: 
VVVG, FVV, Vlaams Kruis, VU, VUJO, 
VNJ, Vlaams Ziekenfonds Ie Dien en 
vzw Malpertuus. 

De Vlaamse veertiendaagse wordt op 
28 juni om 17 uur ingezet met de ope
ning van de tentoonstelling van de schil
derijen van de Molse kunstenaar Rik 
Wouters. De tentoonstelling is tot en 
met 4 juli dagelijks open van 10 tot 20 
uur. 

Zondag 29 juni gaat in Diksmuide de 
jaarlijkse IJzerbedevaart door, de bus 
vertrekt om 6.30 uur aan zaal Mal
pertuus. 

Een week later wordt een verzorgd 
menu opgediend. Aan schappelijke prij
zen kan men van 11.30 tot 15u. en van 
17u. tot 20 uur zijn honger stillen. 

Op de Vlaams Nationale Feestdag 
van 11 juli tiouden de gepensioneerden 
in de namiddag hun viering. 

's Avonds om 19 uur gaat in de paro-

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen 
Geneeskundig personeel 

Volgende bedieningen worden openverklaard tegen 1.10.1986 behoudens 
andersluidende vermelding: 

Distrikt Antwerpen 
Algemeen Ziekenhuis Middelheim 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Prof. Dr. Parizel) 
— 3 plaatsen van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Algemene Heelkunde (Dr. Fornhoff) 
— 3 plaatsen van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Anestliesie en Reanimatie (Dr. Alleman) 
— 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Mond- en Tandzielcten en Maxillo-Faciale Heelltunde (Dr. 
Peeters) 
— 1 plaats van licentiaat-tandheelkundige, halftijds, tegen 1.8.1986. De kan
didaat moet minstens 2 jaar universitaire opleiding gevolgd hebben inde 
protedontie na het behalen van het diploma van licentiaat
tandheelkundige ; 
— 1 plaats van licentiaat-tandheelkundige, halftijds, voor namiddagaciti-
viteiten; de kandidaat moqt nuttige ervaring hebben; 
— 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr. Corthout) 
— 2 plaatsen van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Oogziekten en Oogheellninde (Dr. Haverals) 
— 3 plaatsen van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Neus-, Keel- en Oorziekten (Dr. Muls) 
— 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Kemgeneeskunde (Prof. Dr. Van Den Bogaert) 
— 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 

Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr. Verbraeken) 
— 5 plaatsen van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds, tegen 1.8.1986; 
— 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds, tegen 1.10.1986. 
Dienst voor Algemene Heelkunde (Prof. Dr. Hubens) 
— 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr. Baute) 
— 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Fysisclie Geneeskunde en Revalidatie (Dr. De Neve) 
- 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds, tegen 1.8.1986. 
Dienst voor Electro-Encefalografle (Dr. Luysterborg) 
— 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Urologie (Prof. Dr. Van Camp) 
— 1 plaat van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds, tegen 1.8.1986; 

Algemeen Kinderziekenhuis Antwerpen 
Dienst voor Kinderzielrten (Prof Dr. Clara) 
— 2 plaatsen van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds, tegen 1.8.1986; 

District Merksem 
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr. De Beukelaar) 
— 5 plaatsen van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Algemene Heelkunde (Dr. Debrauwer) 
— 4 plaatsen van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 
Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr. De Vree) 
— 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds, tegen 1.8.1986; 
Dienst voor Radiologie (Dr. Meyers) 
— 1 plaats van geneesheer-specialist in opleiding, voltijds; 

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

De aanvragen dienen op het Secretariaat, Lange Gasthuisstrat 39 te Ant
werpen toegekomen te zijn uiterlijk op 22.7.1986. 

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

Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr. 

chiekerk van IVIol-Achterbos een mis
viering door in het teken van 11 juli. 

En om de veertiendaagse te beslui
ten verzorgd Stonne Wouters vanaf 
20.30 u. een Vlaamse zangavond. 

Gedurende de ganse veertiendaag
se kan men in familieverband deelne
men aan een toeristische zoektocht 
door het centrum van Mol. 

Al de aktiviteiten gaan, ofwel anders 
vermeld, door in het Vlaams Ontmoe
tingscentrum Malpertuus, Turnhoutse-
baan 15 te Mol. 

Stad Izegem 
Stedelijke 

Muziekacademie 

Volgende betrekkingen zijn 
vacant: 
— 1 betrekking van leraar 
dictie 
— 1 betrekking van leraar to
neelspeelkunst 
— 1 betrekking van leraar sa
menspel 
— 1 betrekking van leraar sa
menzang 
— 1 betrekking van leraar ka
mermuziek 
— 1 betrekking van leraar be
last met de begeleiding 
— 1 betrekking van leraar 
orgel 

Aanvragen, met de nodige be
wijsstukken, aangetekend in te 
zenden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen 
van de stad Izegem uiterlijk op 
15 juli 1986. 

Voorwaarden en inlichtingen 
te bekomen in het stadhuis Ize
gem, secretariaat. 

ANTWERPEN 
JUNI 

26 

26 

28 

29 

29 

29 

JULI 
5 

10 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

ZWIJNDRECHT-BRECHT: Kennismaking met Waasmunster-
Centrum en bezoek aan het heemmuseum in kasteel Blauwendael. 
Vertrek: 13u.45, Kerkplein Zwijndrecht, met eigen wagen Org. VI 
gepensioneerden ,,Rust Roest". 
BOOISCHOT: 2de Western- en Country Barbecue. Inkom 50 fr. Ter
rein bijK Heylen, Oude Aarschotbaan. Aanvang: 18uur. Org.: FVK-
Booischot. 
BORNEM: De Vlaamse Kring heeft een stand in de Omgangstraat 
t.g V. de jaarlijkse vis- en folklorefeesten. Men serveert vis- en gar
naalschotels aan demokratische prijzen vanaf 12 uur 
WOMMELGEM: Met de autocar naar Diksmuide. Volw. • 250 fr. Kind 
tot 14j. 150fr Per gezin: 750fr. Vanaf 10 personen wordenin omlig
gende gemeenten ophaalplaatsen voorzien. Verdere Inl.: Ward Her-
bosch 353.68.94. 
BOECHOUT-VREMDE: Naar Diksmuide. 250 fr. p.p. Inlichtingen en 
inschrijvingen. Jef Neirynck (455.96.07) en Mare Valkenborghs 
(455 12.03). 
ZWIJNDRECHT-BRECHT: Per autocar naar IJzerbedevaart. Opon
thoud in Alveringem en in de namiddag bezoek aan Brugge met gids 
Deelname: 250 fr. Vertrek aan het Vlaams Huis, Polderstraat, Zwijn
drecht om 7u.30. 

MERKSEM: 11 juli-mis in de Batholomeuskerk om 19 uur. Homilie 
door prof. Herman Mertens. Nadien gezellig samenzijn in lokaal Vla-
nac, Bredabaan 360. Inr. VU-Merksem en Groeninghe. 
ZWIJNDRECHT-BRECHT: Guldensporenviering met choreografie, 
volksmuziek en kleinkunst. Gildenhuis, Stationsstraat, Zwijndrecht 
om 20 uur. Toegang 150 fr. (100 fr. in voorverkoop). Org.: DF, V.K. 
Scheldemeeuw en VTB-VAB. 
WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest m.m.v. koperenensemble 
J. de Houwer, S.M.F. Scheldekoor en Gemengd K. Kandonclaar. 
Org.: K. Kr. Jan Puimège. Aanvang: 20 uur. Keizershof Dasstr. 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: Herdenkingsmis in de H. Kruiskerk ter 
gelegenheid van 11 juli (9u.). Daarna: koffietafel in het Vlaams Huis. 
Bezoek aan Hof ter Saksen te Beveren (14u .30). Zang en gezellig sa
menzijn in het Vlaams Huis (19u.30). 
MORTSEL: Guldensporenviering. Om 19u30 in de Heilig Kruiskerk 
Te Deum gevolgd door Gebed voor het Vaderland. Om 20 uur in het 
Mark Liebrecht-centrum, Verwelkoming, voordracht over Timmer
mans en optreden van de Mortselse koren Toegang gratis. Org.: Ge
meentebestuur i.s.m. Gemeentelijke Kulturele Raad. 
WOMMELGEM: Met zijn allen naar Brussel, vertrek Kerkplaats om 
18 uur, Berchem station 18u.15 
MERKSEM: Jaarlijkse Mersemse VU-Barbecue op het buitenverblijf 
van Guido en Jo Calewaert te Sint Job bij Brecht. Voor inlichtingen 
en inschrijvingen- tel. Fred Van Dijck 646.16.06. 
ZWIJNDRECHT-BRECHT: Voetbalwedstrijd en volleybal. Terrein: 
Richard Orientstraat, Zwijndrecht, om 15u. Org.: S.K. Were-Di en 
Smash. 
ZWIJNDRECHT-BRECHT: Oude volksspelen in het Vlaams Huis, om 
IOu.30. 
VREMDE: 11 juli-misviering in de kerk van Vremde om 10 uur. 

PS-hardschuim 

VOOR 

GEDEELTELIJKE 

SPOUWVULLING 

KEMI-ALU 

De isolerende dakplaat 
op maat I 

Een 8 mm waterwerende melamine spaan
derplaat ! 

Een doorlopende isolatie! 
Op maat geleverd I 

Dilctestot 156 mm! 
Een prima sluiting! 

Een eenvoudige verwerking 

IE 
N.V. KEMISOL 

HULSHOUTSE STWG. 33 
3100 HEIST-OP-DEN-BERG 

TEL. 015-24.46.21 

gascellen 

agrarische gebouwen 

KEMI-ALU is de meest rationele onderdak- of 
wandisolatie voor agrarische gebouwen, 
koel- en slachthuizen, gascellen, garages en 
loodsen, werkhallen en opslagplaatsen e.a. 

lyw 

PS-HARDSCHUIM 

vloer isolatie 

PS 25 - 30 - 35 - 40 
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26 m 
Een warm welkom voor ü en Uw gasten, 

op alle familie- en bedrijfefeesten. OOST-VLAANDEREN 

/ " A 

JUNI 

27 GAVERE: 4de Barbecuefestijn om 19u30 in de serres van Hugo Van-
dewalle, Biestjeslos te Semmerzake. Bellen vóór 20 juni 091/84.27.42. 
Prijs: 350 fr. 

27 STEENHUIZE: Kaas-, wijn- en bier-avond in zaal Casino, aan de kerk. 
Gastspreker is Vic Anciaux. Volwassenen; 200 fr., kinderen -12 jaar: 
100 fr. Iedereen welkom. Org.: VU-Steenhuize-St.Lievens-Esse-
St Antelinks 

28 ERTVELDE: Tentoonstelling kunstschilder Maurice Huysman in 
„Vlaams Huis De Veldbloem", Hoge Averijstraat 5. Open woensd., 
donderd., vrijdag vanaf 17 uur. Zaterdag vanaf 14 uur en zondag va
naf 10 uur. Org.: Vrienden van het Vlaams Huis. Deze tentoonstel
ling loopt tof en met 24 augustus. 

28 NINOVE: Afdelingsbestuursverkiezingen Groot-Ninove in ,,Berg en 
Dal", Brusselstraat te Ninove. Aanvang: 19 uur. Gastspreker Sena
tor André Geens. 

JULI 

5 AALTER: 11 juli-viering met barbecue op het terrein van de firma De-
cabo, Leon Bekaertlaan te Aalter. Aanvang: 19 uur. Inschrijven bij 
Mark Vandewalle of bij een ander bestuurslid. Org.: VU-Aalter. 

6 ZOTTEGEM: Gezellige 11 juli-barbecue in de Feestzaal Bevegem-
se Vijvers. Van 12 tot 17 uur. Prijs 300 fr., tot 12 jaar 150 fr. 

10 GENT: Vlaamsnationale Guldensporenviering 1986 met de,,Island 
Suite" om 20U.30 op het pleintje aan de MageleinstraatA/olderstraat. 
Bij slecht weer in het beursgebou op de kouter. Gastspreker: Koen 
Baert. Org.: VU-Gent i.s.m. VU-Gent-EekIo, FWen Vlaamsnationale 
verenigingen. 

11 HAMME: 11 juli-viering met „'t Kliekske" in zaal ,,De Opkikker", 
Veldstraat, om 20 uur. Spreker: Walter Peeters. 

11 WICHELEN: Guldensporenbelotting in café De Moriaan. Gratis: 
3.500 fr. + inleg. Aanvang: 19u.30. Inleg: 50 fr. Iedereen welkom. 
Org.: VU-Wichelen. 

Deinze en de 
Guldensporenslag 

De 11 juli-viering wordt ingericht 
door de Stedelijke kulturele raad en 
gaat door in de lokalen van de Ste
delijke Tekenakademie, Guido Ge-
zellelaan op 11 juli om 20 u. 

Op het programma: optredens 
van het salonorkest van de familie 
Raf De Velder, het kinderkoor van 
de O.-L.-V.-kerk en een gelegen
heidstoespraak door Herman 
Maes. 

Als voorzitter van de Kunst- en 
Oudheidkundige Kring spreekt hij 
over „Deinze en de Guldenspo
renslag". Als gekend flamingant 
zal hij ook een tweede tema aan
snijden :,.Vlaanderen in Europa". 

O.C.M.W.-Gent 
Termijnverlenging van de 

oproep dd. 8 maart 1986 voor 
HALFTIJDSE SCHOON-
MA(A)K(ST)ER (prestaties van 
17 u. tot 22 u.) 

Bijkomende aanvragen kun
nen nog ingediend worden tot 
en met 31 juli 1986. 

De reeds geldig ingediende 
kandidaatsstellingen dienen 
niet hernieuwd. 

Vooraf inlichtingen en in
schrijvingsformulier uitslui
tend verkrijgbaar bij: 
O.C.M.W.-GENT Personeels
dienst 
Onderbergen 84 
9000 GENT (Tel. 091/23.24.02) 

Gentbrugge-Ledeberg: 
Nieuw vu-bestuur 

Onder toezicht van arr. voorzitter Jan 
Ritzen hadden de verkiezingen plaats 
voor het nieuwe afdelingsbestuur. 

Een rijkvoorziene kaastafel, een 
openhartige gelegenheidsrede van ge
meenteraadslid Karel Van Hoorebeke 
met nadien een ,,gezellig samenzijn" 
geanimeerd door senator Oswald en 
bestuurslid-d.j. André Eliano zorgden 
voor een optimale sfeer der grote da
gen. De heerlijke zelfgebrouwen 
kasteelwijnen met fruitige afdronk van 
bestuurslid Raf Romtx)ut deden de rest. 

De inspanningen om jonge bestuurs
leden aan te trekken werd beloond met 
een zeer goede opkomst en een veel
belovende verjonging van de bestuurs-
ploeg. 

Voorzitter: Frank Bombeke, Tea-
terstraat, tel. 31.52.33. 

Ondervoorzitter: Gert Robert, Brus
selse steenweg 823. 

Sekretaris: Lieve Bogaert, Wever-
boslaan 26, tel 31.19.41. 

Penningmeester: Joel De Roose, 
Waterkluiskaai 3, tel. 28.15.31 

Organisatie-propaganda: André Eli
ano, Dr. DeGruyterstraat30; Libert Ro
bert, Weverboslaan 26 en Raf Rom-
baut, V. Lokerenstraat 20. 

VUJO: Ben Rigo, Priesterstraat 44. 
Mandatarissen: senator O. Van Oo-

teghem, A Lonquestraat 29, tel. 
30.72.87; gemeenteraadslid A. Verpae-
le, A Van Laethemstraat 29, tel. 
30.72.57 en OCMW-raadslid J. De 
Moor, Schooldreef 20, tel. 30.01.22. 

Ook VUJO 
De jongeren mochten naar de stem

bus voor de aandukling van het nieuwe 
VUJO-bestuur, dat er als volgt uitziet: 

Voorzitter: Ben Rigo, 
Sekretaris: Fanny Eliano 
Penningmeester: Patrick De Vos. 
Public Relations: Gert Robert. 
De bestuursleden Mare Van de Meir-

sche, Joris De Boeken Michel Segers. 
J. De Moor 

Nieuw vu-bestuur 
Erembodegem 

Het nieuw bestuur van de Volksunie 
afdeling Erembodegem-Centrum is sa
mengesteld als volgt: 

Enk Arijs, dienstbetoon 
Herman Remi, organisatie 
Luc D'Hondt, ouderlingenwerking en 

ere-voorzitter 
Toon Van Overstraeten, nationale 

funktie 
Jan De Dier, ere-bestuurslid 
Filemon De Jonge, ere-bestuurslid 
Justus Neukermans, ere-bestuurslid. 
Paul Keymeulen, voorzitter 
Jos Standaert, penningmeester 
Eddy Schollaert, sekretaris 
Theo Seminck, propaganda 
Johan De Vijlder, jongerenwerking 

De uitvoerders zijn 
Wannes von de Velde 
Paul Rans 
Dirk Van Esbroeck (ex-Rum) 
Alfred den Ouden 
Kristlen d'Hollander 
Piet Sercu 
Mimi van Oijck 
Rita Mosselmans 
Paul Bess 
Frans leven 
Juan Massondo 

'Ga&Sé' 'i^ y^örat^ .^wc^ 
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WA 
11 juli op het eeuwenoude marktplein 

Vlaanderens feestdag 
te Maaseik 

H e t I J z e r b e d e v a a r t k o m i t e e g e w e s t M a a s e i k o r g a n i s e e r t o p v r i j 
d a g 11 j u l i o p h e t a l o u d e m a r k t p l e i n v a n M a a s e i k e e n g r o o t s e 11 j u l i -
v i e r i n g . H e t i n i t i a t i e f d a a r t o e w e r d g e n o m e n d o o r d i t u i t e r s t b e z i g e 
k o m i t e e d a t o o k t u s s e n d e j aa r l i j k se b e d e v a a r t e n o o k s t e e d s zee r ak-
t i e f e n k r i t i s c h b l i j f t . 

De bindteksten worden voorgedra
gen door Hein Henckens uit Aldeneik 

Vanaf 19u 30 komt Jef Burm op het 
podium I 

De medewerking uit zowat alle hoe
ken van het Gewest (stad Maaseik, 
VVV, Sportdienst, DF, VVB, VVVG, 
scouts) wijst er op dat het initiatief door 
tal van maatschappeli jke groepen 
wordt gedragen Daarom ook gaat het 
om een volks maar tevens hoogstaand 
programma En dat is in Vlaanderen 
nog steeds met van zelfsprekend' 

Hier (m het kort) het programma 
Vanaf 16u met medewerking van 

VVV Info-Maaseik - bezoek maquette 
,,Oud Maeseyck", geleide stadswande
lingen en zoektocht doorheen de stad 

— Iedereen krijgt de kans om mee te 
spelen met de 14 oude Vlaamse 
volkssporten o I een sportanimator 

— Oude en jonge Vlaamse dansen 
met KVLV Voorshoven-Neeroeteren 

Vanaf 18u begint het officiële ge
deelte m m V de Zang- en Speelgroep 
Saltarello De instrumentaal-volkale 
groep brengt meerstemmige koormu
ziek en volksliederen 

De heer Doucet (Davidsfonds Lim
burg) houdt de feestrede 

LIMBURG 
JUNI 

29 MUNSTERBILZEN: Naar IJzerbedevaart Prijs 250 fr Voor inlich
tingen en inschrijvingen voor 20 juni bellen naar Jan Appermont 
(011/41 26 70) of Clement Huygen (011/41 21 42) 

JULI 

6 HEUSDEN-ZOLDER: Provinciale 11 juli-vienng 1986 in het domein 
BovyteBolderbergomISuur Gastspreker Albert Doucet Optreden 
Jef Eibers Inr Plaatselijke verenigingen 

11 MUNSTERBILZEN: 11 juli-viering in St -Jozefzaal te Eik-Heesveld 

Werkaanbieding 
Ancienne Belgique vzw zal 

eerlang overgaan tot de aan
werving in vast dienstver
band van 
— 1 klanktechnikus (m/v) 

— 1 receptionist-kassier 
(m/v) 

Voor beide funkties is de 
bereidheid tot frekwent 
avond- en weekendwerk 
noodzakelijk Inlichtingen 
en examenreglement An 
cienne Belgique, Anspach 
laan 114, 1000 Brussel Tel 
02/512 59 86 

Inschrijving vóór 18 juli 

Gemeente 
Grimbergen 
(Provincie Brabant) 

Aanwerving van een 
adjunct-commissaris van 
politie. 

Het College van Burge 
meester en Schepenen brengt 
ter kennis dat eén betrekking 
van adjunct-commissaris van 
politie (M/V) te begeven is aan 
de gemeente Gnmbergen 

De kandidaten dienen hun 
aanvraag, eigenhandig ge 
schreven, te richten aan de heer 
Burgemeester bi) aangetekend 
schnjven uiterlijk op dinsdag 15 
juh 1986 

De aanwervingsvoorwaar 
den, de bij de aanvraag te voe 
gen documenten, examenpro 
gramma alsmede bijkomende 
inlichtingen kunnen bekomen 
worden op de dienst secretarie 
— personeelszaken tijdens de 
werkuren of telefonisch 
02/269 12 47 

Nieuw bestuur te 
St.-Martens-
Bodegem 

Op vrijdag 6 juni koos de 
Volksunie-afdeling van St.-
Martens-Bodegem haar nieuw 
bestuur dat er als volgt uit ziet 
Voorzitter: Dirk Ganghebeur 
Ondervoorzitter: Nand Talpaert 
Sekretaris' Marcel Asselman 
Penningmeester André Schelf-
thout 
Propaganda en organisatie- Annie 
Proot 
Jongeren • Jean-Pierre Schoukens 
Afgevaardigde politieke raad 
Groot-Dilbeek Lode Cooreman 
Dienstbetoon gemeenteraadslid 
Jan Van Den Houte 

BRABANT 

JUNI 

27 WOLVERTEM: Guldensporenfuif voor de jeugd met Zebedeus om 
20 uur Org Karel Buis Fonds Meise-Wolvertem-Oppem 

28 ALSEMBERG: Barbecue ,,Dikke Mier" in ,,Ten Broeksele", Brus
selsesteenweg 317 (schuin tegenover inrijlaan kerkhof Vorst) Vanaf 
17 uur Ook op zondag 29 juni, vanaf 12 uur 

28 WOLVERTEM: Guldensporenviermg met Renaat Veremanskoor en 
kunstgroep Sidharta om 19u30 Org Karel Buis Fonds Meise-
Wolvertem-Oppem 

29 WOLVERTEM: Vlaamse kermis vanaf 14 uur Showoptreden van Jo 
Vally, Patsy en Midnightteam vanaf 15u en Voetbalfinale op video 
(3 op 4 meter) om 20u Org Karel Bulstonds Meise-Wolvertem-
Oppem 

29 MEISE: Bus naar IJzerbedevaart Inschrijven M Passchyn tel 
02/269 69 35 Org Karel Bulsfonds Meise-Wolvertem-Oppem 

29 VILVOORDE :VU-Vilvoorde naar IJzerbedevaart Vertrek 8 uur aan 
de kerk, of 8u 15 aan het rond punt in Koningslo Deelname 200 f r , 
fooi inbegrepen Inschrijven vóór 21 juni bij Mimi Clerckx, Schaar-
beeklei 47, 1800 Vilvoorde (251 36 51) 

29 LIEDEKERKE: Naar IJzerbedevaart Informatie en inschrijving via 
053/66 85 49 (A Gheysels) 

29 AARSCHOT: Naar IJzerbedevaart Alle inlichtingen bij V W G , P Van 
Hoof, Albertlaan 18, Aarschot 

JULI 

11 

VILVOORDE: 11 juli-viering in de Feestzaal van het Stadhuis Om 
20u Inr Guldensporenkomitee 
AARSCHOT: Sporenvienng met V W G te 20 u in parochiezaal Lang-
dorp Zangkoor VVVG-Geel en toespraak door Alg Sekr Davids
fonds, de heer Doucet Org VU en VVVG-Aarschot 
AARSCHOT: Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel In
schrijving voor autobus bij VVVG - Paul Van Hoof 

L a n d e l i j k e m e u b e l e n 
o u d e n n i e u w 
d e k o r a t i e 

K u n s t m e u b e i e n 
R e p r o d u k t i e i n 
e i g e n a t e l i e r 

_ De mooiste keuze 
uit de beste merken 

tegenen 1U5. bCHOONAARDt 
Open van 10 tol 12 u. en 

VJin 14 Inl iq m n 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie te r 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e r i n g s w e r k e n 

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

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

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

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
v-an 9 19 u Zondag gesloten 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

TeL 426.19.39 

GELD 
Onnnidclellijk te b e k o m e n bi j 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu l zen 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-212757 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356475 

Verzeker I I goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

m^f iRKND Vmtlmt NGSMAKlLAA* 

HI ' iDABAAN, (S HJS? ? JOBKASSC AAI tf I M " ) I H l / 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternal 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

q Z T N STUDIO 
^•-ly DANN 
02 4286984 

— 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 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Mrn^ 
n.v. de winne -

uyttendaele 
h a n d e l s d r u k k e r i j t y p e - o f f s e t 

f a b r i k a t i e o m s l a g e n - z a k o m s l a g e n 

m i g r o s t r a a t 128 , 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 

lel 052-42 3304 - 42 3916 

DE PRIJSBREKER 
v a n he t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gestoten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053 21 36 36 

VAKANTIEVERHURING 
V E R Z O R G D E 

A P P A R T E M E N T E N 
K A M E R S 

Met kookgelegenheid of met ontbijt 
voor 2, 4, 5 personen per week of 
14 dagen 
Reservatie 
Eig E Duysters Minnaert de Smet de 
Naeyerlaan 86-88 8370 Blankenberge, 
tel 050-41 30 70 41 36 54 Krediet
bank 472-7041761-28 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V 

Algemene fiout- en platenhandel 
Schaverij 

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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Hoofdredakteur Marc Platel: 

„Laten we ophouden 
met het 
Belgisch gef oef el!" 

Naar aanleiding van de 59ste IJzerbedevaart wilden we op deze bladzijde iemand 
aan het woord laten die weliswaar van zeer nabij, maar dan toch afstandelijk de po
litieke evolutie van de jongste jaren beleefde. Iemand die vanuit zijn wetenschap 
en zijn ervaring de huidige positie van de Vlaamse gemeenschap binnen het Bel
gisch bestel weet te situeren, en die het levende Vlaanderen - de Vlaamse bewe
ging - op zijn juiste waarde kan inschatten. 

Bijna automatisch kwamen we bij Mare Platel terecht. Jarenlang politiek verslag
geverbij de BRT-radionieuwsdienst, vandaag hoofdredakteur van „Het Belang van 
Limburg". Bovendien beëindigde hij onlangs de aktualisering van het handboek 
van wijlen prof. Theo Luykx, de „Politieke geschiedenis van België". 

WIJ: En vandaag dan, als 
hoofdredakteur van „Het Belang 
van Limburg"? 

M. Platel: ,,Deze vraag had ik 
verwacht Inderdaad schrijf ik van
daag in een krant die behoort tot de 
katholieke strekking En uiteraard 
moet ik hiermede rekening hou
den Ik kan bvb geen pleidooi voor 
vrije abortus houden, wat ik a prio
ri met zou doen Maar toch heb ik 
het gevoelen een enorme ruimte te 
hebben om mijn politieke ervaring 
te vertalen in standpunten Wat 
trouwens moeilijker valt dan mijn 
opdracht in „Aktueel" Het inne
men van een standpunt, in zo 'n 30 
lijnen, is geen lachedmg " 

Goede afspraken, 
goede buren 

WIJ: Over eén van die stand
punten willen we het hebben. 
Reeds bij de voorstelling van het 
boek kregen we de indruk dat U 
aanstuurt op een komaf met de 
kommunautaire problemen. Ge
noeg tijdverlies, nu zijn er de 
sociaal-ekonomische uitda
gingen. 

M. P\ate\:,,Dat heb ik nooit ge
zegd Wel dat WIJ in de jaren '74 tot 
'80 veel tijd hebben verloren door 
ons uitsluitend te richten op het 

A AN deze uitgave kan niet 
zomaar voorbijgegaan 
worden De „Politieke ge

schiedenis van België" is het Ne
derlandstalig standaarwerk over de 
politieke en sociaal-ekonomische 
levensloop van dit rijk Een onmis
baar werkinstrument voor elkeen 
die ook maar iets met het wel en 
wee van de Wetstraat te maken 
heeft Een uniek overzichtelijk re
laas van feiten en gegevens sedert 
de Brabantse Omwenteling tot en 
met Martens-V, midden 1985 

Een eerste maal verscheen het 
boek als kursus aan de Gentse 
Rijksuniversiteit Luykx zelf hield 
het bij tot 1978 En vandaag ver
scheen dus de 5e editie, bijgewerkt 
door Mare Platel 

Een zware karwei 
WIJ: Hoe komt een joernalist 

ertoe, een dergelijk monument 
van geschiedschrijving aan te 
vullen? Toch een hele uitdagmg 
voor iemand die geen historikus 
IS en als het ware midden in de 
Wetstraat-bri) staat, wat een we
tenschappelijke — haast koele — 
benadering toch niet bevordert? 

M. Platel: „Ik ben inderdaad 
geen historikus Wel koesterde ik 
als student in de Pers- en Kommu-
nikatiewetenschappen veel be
langstelling voor de politieke ge
schiedenis Ik volgde bvb de kur
sus van prof Theo Luykx 

Waarom men nu precies mij aan
gezocht heeft voor de bijwerking, is 
een vreemd verhaal Eigenlijk lag 
het in de bedoeling dat wijlen Gui
de Provoost, assistent van Luykx, 
dit zou doen De man stierf helaas 
zeer vroeg Hiermee dreigde het 
boek in de vergetelheid terecht te 
komen Tot op een bepaald ogen
blikprof Marcel Storme me vroeg, 
of ik als politiek verslaggever de 
aanvulling met op mij zou willen ne
men Mevrouw Luykx stemde er 
onmiddellijk mee in 

Ik moet eerlijk toegeven dat ik 
nogal overmoedig ja heb geant
woord Het IS uiteindelijk een zwa
re karwei geworden " 

WIJ: Waarschijnlijk omdat U 
bewust een breuk wilde vermij
den in het werk? 

M. Platel: ,,Wel ja, het moest 
een herdruk zijn met een aanvul
ling De lijn van Luykx diende be
houden te blijven Ik meen me daar 

vrij snel in teruggevonden te heb
ben, met name dus in een objektie-
ve weergave van de feiten Het uit
eindelijk oordeel is aan de lezer " 

WIJ: Toch besteedde U aan de 
periode 1978-1985 zo'n 200 blad
zijden, evenveel als Luykx nodig 
had voor de voorgaande 20 ja
ren, van 1958 tot 1977. 

M. Platel: „Verhoudingsgewijs 
IS dit een miskleun Dat geef ik 
graag toe Een verontschuldiging is 
dat de jongste jaren bijzonder inge
wikkeld verlopen zijn met vele re-
geringskrisissen, verkiezingen om 
de haverklap en wat weet ik alle
maal Er was dus veel stof Boven
dien IS het boek essentieel een 
naslagwerk, dat de feiten zo volle
dig mogelijk op een rijtje moet zet
ten Ooit zocht ikzelf bvb naar wat 
uitleg over het vooroorlogs Studie
centrum voor de Hervorming van 
de Staat Luykx spreekt er echter 
met over 

Ik heb dus gestreefd naar volle
digheid, maar geef toe dat ik in de
ze volledigheid wel een beetje ben 
gaan zondigen Het is echter mijn 
wens, dat de periode Martens-V bij 
een eventuele latere herdruk inte
graal wordt herschreven Deze pe
riode IS immers nog met voorbij " 

Als een diplomaat 
WIJ: Ondertussen nam uw 

loopbaan een felle wending. Van 
de BRT naar de geschreven joer-
nalistiek, als hoofdredakteur bij 
,,Het Belang van Limburg". 

M. Platel:,,Iemand omschreef 
het onlangs als volgt ,,Het is een 
beetje zoals een diplomaat die van 
standplaats verandert" En eigen
lijk voel ik het ook zo aan Per slot 
van rekening doe ik hetzelfde werk, 
met name politieke verslaggeving 
Wel lees ik mijn teksten met meer 
voor, ik schrijf ze alleen nog Twee
de verschil is, dat ik bij de BRT 
geen eigen standpunt mocht inne
men Dat mag nu wel " 

WIJ: Geen eigen standpunt in
nemen? Toch moeten radio- en 
tv-)oernalisten nogal eens horen 
dat ze de ene maal te rood, dan 
weer te blauw of te oranje zijn. 
Zelden objektief. 

M. Platel: „Een oud verhaal Ik 
wil zeker met het verwijt lopen dat 
ik natrap, maar pnncipieel blijf ik 
stellen dat het BRT-informatie-
sisteem het meest valabele en 

Mare Platel ,,Het traumatiseert me, dat de Vlaamse meerderheid er met 
in slaagt haar macht gezond te hanteren " 

unieke IS dat ik ken Heel eerlijk zeg 
ik de vrijheid die een joernalist in 
dat sisteem kent, krijgt hij nergens 
anders Hijmoetwel een bepaalde 
spelregel aanvaarden, namelijk dat 
de radio met van hem is Hij moet 
zijn kennis en zijn ervaring op zo 'n 
wijze vertolken, dat niemand hoort 
of kan weten dathij een standpunt 
vertolkt Luister, een BRT-joerna-
list IS een koorddanser Hij loopt 
permanent op een wiebelende 
koord, en moet opletten er met af 
te vallen 

Maar iedereen die schrijft moet 
bepaalde spelregels aanvaarden 
Als ik morgen bij een kommercie-
le zender werk, dan moet ik ook 
geen reportage maken tegen een 
grote bank Iemand die bij WIJ 
werkt, weet dat hij een bepaalde vi
sie op het maatschappelijk gebeu
ren moet weergeven 

Zowat 15 jaren heb ik dienst ge
daan in de Wetstraat en nooit had 
ik serieuze ambras Waarom "^ 
Waarschijnlijk omdat ik wat ge
wiekster was om tussen de mazen 
van het net door te glippen Dat 
moet kunnen Persoonlijk geef ik 
trouwens de voorkeur aan een kon-
frontatie van mensen met uiteenlo
pende ideeën en opinies, eerder 
dan mezelf in een wereldje op te 
sluiten waar mijn visie de enig za
ligmakende IS " 

kommunautaire Ondertussen lie
ten WIJ de wereld aan ons voor
bijgaan 

Neen, nooit zal ik een halt toe
roepen aan het kommunautaire 
Wel integendeel, moesten wij in dit 
land eindelijk komen tot goede af
spraken, dan zou ook de sociaal-
ekonomische toestand sneller op
klaren Het kommunautaire is on
losmakelijk verbonden met heel 
het Belgisch drama dat we nu be
leven Zolang landelijke schooltjes 
in Wallonië gekoppeld worden aan 
Vlaamse scholen in Brussel, zo
lang een BTW-verhoging voor de 
bouw gekoppeld wordt aan het feit 
dat er in Wallonië minder nieuw
bouw IS, zolang dus uiteindelijk al
les herleid wordt tot het kommu
nautaire moet men mij met zeg
gen halt aan het nationaliteiten-
probleem 

Laten we een heel duidelijk sa
menlevingsmodel opbouwen, zo
dat beide gemeenschappen goed 
weten wat ze al dan met hebben 
Laten we ophouden met het gefoe-
fel, waarbij we steeds maar om de 
lieve vrede zeggen ,,Nog een 
beetje afvloeien naar hier, een 
beetje naar ginder en we zijn 
weer even gerust " 

WIJ: Het motto van de 59ste 
IJzerbedevaart komt dan ook op 
z'n tijd, ,,Nu meer dan ooit!"? 

M. Platel: „Hef proö/eem van dit 
land IS reeds jaren onderkend door 
HugoSchiltz Met name dat wij aan 
Vlaamse kant nooit onze macht 
durven gebruiken Wij zijn toch de 
meerderheid in dit land Niet dat 
men de minderheid in een hoekje 
moet drummen Maar er is nu een
maal een meerderheid en een min
derheid Wat mij traumatiseert, is 
dat de Vlaamse meerderheid er 
met in slaagt, op een gezonde ma
nier gebruik te maken van haar 
macht 

Ten tijde van Egmont zei Jan 
Schodts steeds ,, We kunnen de 
Walen toch met allemaal tegen de 
muur zetten en ze neerknallen" 
Dat vraag ik met Wel dat we de 
Franstaligen zouden zeggen 
,,Luister eens, jullie gaan met ak
koord maar wij vinden dat het zo 
moet Aanvaarden jullie dat met, 
goed, maar wees dan konsekwent 
en laat voor ons part de regering 
vallen " Dit zou een of twee keer 
gebeuren, maar een derde keer 
weten de Franstaligen dat er met 
ons moet gepraat worden Nu be
ginnen we steeds met vooraf te 
zeggen „Ziet eens dat ze het ons 
kwalijk nemen " 

Punt en gedaan 
WIJ: Een hele opdracht nog 

voor de Vlaamse beweging. Hoe 
beoordeelt U trouwens de,,poli
tieke" stilte die blijkbaar heerst 
bij de Vlaamse verenigingen? 

M. Platel: „Ze zitten op dezelf
de plaats, nl in een hoekje Ik heb 
natuurlijk makkelijk spreken Men 
kan me voorde voeten werpen dat 
ik het dan maar moet uitschreeu
wen Ik zal dat ook proberen 

Wat ik wil zeggen is, dat men ge
woon heel kalm en allemaal samen 
tegen Deprez zegt uw partij wil 
geen federalisering van het onder
wijs, WIJ willen die wel Draait ge 
met bij, dan voeren we ze zonder u 
door IHetzelfde moeten we doen 
met Happart, met de omschakeling 
van dotaties naar ristorno's en 
noem maar op 

Er zijn politici die er fier op gaan, 
dat ZIJ in de lijn van Frans Van Cau-
welaert lopen Maar ik zie daar wei
nig van in huis komen Dat is spij
tig De Vlaamse Beweging leeft te 
veel van tijdelijke oprispingen, heel 
gewichtig Maar dan gaan we weer 
naar het werk, de partij, de 
Wetstraat en we vergeten " 

WIJ: Een boodschap voor de 
tienduizenden bedevaarders? 

M. Platel: „Steeds hetzelfde 
Onze rechten op onze troeven 
opeisen De Franstaligen doen dit 
met een onvoorstelbare brutaliteit 
Niets belet ons ook die brutaliteit 
aan de dag te leggen Niet langer 
akademische, omzwachtelde ver
klaringen Maar klaar en duidelijk 
punt en gedaan " 

(J Artois) 

— Theo Luykx en Mare Platel, Politie
ke geschiedenis van België, Uitgeve
rij Kluwer rechtswetenschappen, 
1985, twee delen (1. van 1789 tot 
1944; 2. van 1944 tot 1985), 1.011 
biz , ingebonden 1975 fr, genaaid 
2 575 fr 
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