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NIaams Nationaal M/eekbbd ^cS) 

„Wanneer zullen Vlaamse politieke veranlwoonielljken de verbondenheid met het eigen 
volk en de zorg voor zijn toekomst resoluut stellen boven de zg. regeringssolldarltelt 

en boven de besohennmg van de unitaire Belgische staat?!" 
(IJzeitiedevaart-voorzmer Paul Daels, zondag 29 luni 1986) 

Bekeerde zondaar? 
Naar het evangelisch woord „dat er in de hemel meer vreugde is 

om een bekeerde zondaar dan om tien rechtvaardigen" zouden we 
ons kunnen verheugen over de plotse flamingantische inkeer van 
CVP-voorzitter Swaelen. We zullen met onze vreugde wachten tot 
wanneer strakt blijkt of deze onverwachte inkeer méér is dan een 
bevlieging. 

Het VU-antwoord op Swaelens oproep aan de Vlaamse partijen zal 
bekend gemaakt worden op de 11 juli-viering van de partij nu zon
dag aanstaande te Kortri jk-Bellegem. In afwachting toch een aan
tal bedenkingen. 

Het is op zichzelf reeds merkwaardig dat de CVP het breed Vlaams 
overleg, dat zijzelf en de PVV in het verleden onmogelijk hebben 
gemaakt, nu op gang wil brengen. Men kan zich niet ontdoen van 
de indruk dat de CVP op twee paarden wedt. Sinds het njet van het 
ACV is de toekomst van de regering Martens-VI onzekerder dan ooit. 
Een klein ongelukje van nu naar september kan volstaan om het 
kaartenhuis in mekaar te laten storten. Dus is het nuttig, een 
„Vlaams" breekpunt achter de hand de hebben. Bijvoorbeeld de op
gespaarde Happart-zaak te hanteren om hel St.-Annaplan te doen 
vergeten.HetiszeerdevraagofSwaeleneenblauwvoetinde 11 juli-
lucht heeft geslingerd dan wel de elektorale aasgier op de hand heeft 
genomen. 

Het ogenblik dat de CVP gekozen heeft om te praten over „verrui
ming en verdieping van de autonomie" is wel biezonder cynisch ge
kozen. Het doorde regeringspartijen inkluzief de CVP goedgekeur
de St.-Annaplan bevat een verdere financiële aderlating van de Ge
westen en Gemeenschappen, een nieuwe inkrimping van de al zo 
schamele Vlaamse begroting en een voortgezette uitholling van 
Vlaamse bevoegdheden. 

Het groot belang dat de CVP nu hecht aan de zaak-Happart houdt 
uiteraard verband met de straks te verwachten uitspraak van de 
Raad van State. Inmiddels blijft het zo, dat de CVP de aanstelling 
van Happart destijds heeft geduld en dat zij hem meer dan drie jaar 
ongestraft z'n gangen laat gaan. 

De CVP-wens dat het volgend parlement grondwetgevende be
voegdheden zal hebben, wordt vanzelfsprekend door iedere Vlaams
nationalist onderschreven. Even vanzelfsprekend herinnert iede
re Vlaams-nationalist zich dat het huidige parlement geen grond
wetgevende bevoegdheid heeft omdat de CVP zich vorig jaar liet 
chanteren door de PSC en ieder Vlaams overleg over een wisselmeer
derheid hooghartig heeft afgewezen. Dat daardoor de communau
tarisering van het onderwijs - die de CVP, naar ze beweert, nauw 
aan het hart ligt - en het volledig gelijk leggen van de onderwijslat 
tussen Vlaanderen en Wallonië niet aan bod kunnen komen, heb
ben de Vlamingen op de koop toe moeten nemen. 

De bewering van de CVP „dat de uitvoeringvan een Vlaamse agen
da vooral haar verantwoordelijkheid was, is en zal zijn" klinkt bie
zonder aanmatigend, maar is op de keper beschouwd helaas juist. 
De nog altijd grootste Vlaamse partij draagt nog altijd de grootste 
verantwoordelijkheid voor de vertraging, de achterstand, het uit
stel en het afstel dat de uitvoering van de Vlaamse agenda blijft 
teisteren. 

Om Happart niet te benoemen, om een korrekte toepassing af te 
dwingen van de op zichzelf al schamele en dan nog uitgeholde staats
hervorming van '80, om Vlaanderen meer financiële armslag te ge
ven, om de dotaties te vervangen door ristorno's volstond op iedere 
ogenblik in de voorbije jaren en volstaat vandaag het aanwenden 
van de Vlaamse politieke macht, het gebruik van de Vlaamse meer
derheid in het parlement. 

Sinds jaren heeft de CVP geweigerd, een VJ^ams front te vormen 
daar waar het hoort: in het parlement, bij de stemmingen. Sinds ja
ren slikt de CVP dat de feitelijke Vlaamse meerderheid ontlubd 
wordt en herleid tot een feitelijke politieke minderheid. 

De evangelische vreugde om de bekeerde zondaar moet echter niet 
van meet af aan onmogelijk geacht worden. De bekeerde zondaar 
moet uit de catechismus echter vooral onthouden dat berouw niet 
voldoende is. Het berouw moet blijvend zijn, het onrecht moet wor
den hersteld. Anders gezegd: er moeten nu ook maar eens daden ko
men bij de CVP-woorden. tvo 

Berekend spelletje van het ACV 

'n Hete herfst ? 
De magistrale zet van het kabinet-Martens-VI, die er

in bestond heel wat onpopulaire maatregelen te nemen 
tijdens de Mundial- en Ronde-weken, lijkt slechts ge
deeltelijk te lukken. 

Het ACV blijft lastig doen... 

ARTENS en zijn trawanten 
zijn gehaaide en doorwin
terde politici, dit zal nie

mand ontkennen. Op het ogenblik 
dat de aandacht van de grote meer
derheid van de burgers door het 
Mundialfestijn, de Tour en de va
kantie geenszins op de politieke 
evolutie is gericht — men kan zich 
trouwens afvragen welk percenta
ge van de Vlamingen tijdens de 
rest van het jaar aktief, ,de politiek" 
volgt — wil het kabinet zijn belan
grijkste en onsympatieke besluiten 
erdoor drukken. Een beproefde 
taktiek, die reeds vaak in sukses-
sen voor de regering resulteerde. 
Ga maar eens na in welk seizoen 
bv. de beslissende stemmingen 
plaatsgrepen rond de staatsher
vorming... 

Toch schijnt de truuk deze keer 
niet makkelijk te lukken. De top van 
de kristelijke vakbond ACV wordt 
door zijn achterban gedwongen de 
strijdbijl niet te begraven en bij Mar

tens aan te dringen op fundamen
tele wijzigingen van het Pinkster-
plan. Een aantal bepalingen van 
het gewraakte plan zijn voor het 
ACV onaanvaardbaar en moeten 
geschrapt. Zoniet komt er heibel in 
het najaar, waarschuwt het ACV. 

Nu is het opletten geblazen. De 
kans bestaat dat dit zoveelste pro
test louter verbaal zal blijven en uit
sluitend dient om te achterban te 
sussen. Het gekende verhaal van 
het glas, de plas en alles bleef zo
als het was. Wat perfekt zou pas
sen in de berekening van ACV-
voorzitter Houthuys. Het is echter 
even goed mogelijk dat de ACV-
leiding gedwongen wordt om door 
te zetten en samen met het socia
listische ABVV tot het uiterste te 
gaan. Ook indien dit tot een breuk 
zou leiden met de liberale koalitie-
partner. Het PVV-PRL-blok heeft 
immers aangekondigd geen wijzi
ging aan de voorstellen te zullen 
dulden, daarin merkwaardig vlug 

bijgesprongen door CVP-minister 
Eyskens. (Die zijn droom van één 
Vlaamse konservatieve partij 
geenszins vergeten is...) 

Het kan dus alle kanten uit, wat 
het politieke métier zo boeiend 
maakt. Martens heeft bewezen een 
behendig stuurman te zijn die de 
gevaarlijke klippen weet te omzei
len. Bovendien werd hem één on
noemelijk sterke troefkaart in de 
hand gespeeld: de nuchtere 
vaststelling dat de socialisten op 
vandaag geen ernstige en aan
vaardbare partners kunnen wor
den. Het wordt tijd dat het redelijk 
alternatief van de Volksunie ruimer 
bekend raakt. 

(pvdd) 

In woord 
en beeld... 

WIJ waren er zondag ook: 
middenin de 50.000 bede
vaarders rond de Toren en on
der een verzengend-hete zo
merzon. 

Ons uitvoerig woord- en 
beeldverslag vindt U op de 
biz. 10en11. 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zip 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in, evenals scheld- en smaadbne-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 

is met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

„...in de 
meidagen" 
Vorige week bracht ons weekblaa 
een aantal reakties rond de WIJ-
katern „ . . . in de meidagen". Wegens 
plaatsgebrek — het nummer bevatte 
tevens een biezondere editie n.a.v. 
de IJzerbedevaart — vielen een aan
tal reakties uit de boot. Wij veront
schuldigen ons daarvoor. Wij prot)e-
ren dit echter goed te maken door de 
reakties deze week in onze rubriek 
Lezersbrieven een plaats te geven. 
Nogmaals onze dank aan de brief
schrijvers. 

ONNODIG 

,, in de meidagen" bevatte ook een 
vraaggesprek met de Brusselse prof 
Jean Stengers Ik vraag mij af wat die 
man in ons weekblad komt doen Dere-
daktie is zo handig zich vooraf te veront-
schulidigen en het met eens te zijn met 
de mening van de prof maar laat hem 
toch maar zijn gal spuwen op alles wat 
Vlaams IS De mening van een fransta-
lige ' Die mening is toch gekend, sinds 
18301 tVlijnheer Stengers heeft ons nog 
maar eens geleerd dat de f ranstaligen 
ons met kunnen en willen begrijpen 

E.R., Wilrijk 

EEN HELE KLUS 

Als niet Vlaams-nationalist maar re
gelmatig en kritisch lezer van uw week
blad wil ik enkele bedenkingen kwijt 
over de meidagen-katern 

Vooreerst wil ik mijn waardenng uit
spreken over het verhelderende artikel 
over het Navorsings- en Studiecentrum 
voor de Geschiedenis van WO I I , ein
delijk eens een indnngende kijk op de 
werking van dit centrum 

De meest kleurrijken en sfeervolle bij
drage vond ik deze van Toon van Over-
straeten via laagovervliegende junkers 
'52 en de chokoladeautomaten als zoe
te leveranciers van gepeperde militai
re kennis, komt T v O tot het ontnuch
terende slotzinnetje ,,We wisten nog 
met beter " Dat Van Overstraeten met 
de man is om in euforische en nostalig-
sche bewoordingen zijn oorlogshenn-
nenngen uit de doeken te doen kon een 
breed publiek al merken in het BRT-
praatprogramma ,,Mike" 

( ) Het interview met de gewezen 
AVN-gouwleider Desramault is het pijn
lijk verhaal van een man die vijf jaar op 
het eiland t^an werd opgesloten en nu 
nog steeds met weet waarom dit ge
beurde Deze geschiedenis heeft mij 
ten zeerste getroffen i 

Dat Verschaeve geen,,naïeve, onwe
tende dromer" was hoefde men mij met 
meer te vertellen Wij heeft bij mogelij
ke Verschaeve-vereerders nu alle twij
fels weggenomen een priester die 
weet dat een politiek regime mentaal-
gehandikapten vermoordt maar met 
datzelfde regime samenwerkt is alleen 
goed voor het eeuwig vuur uit de bijbel 

A lhoewel , , in de meidagen" naar 
de kern van de feiten tastte bleven de 
bijdragen bewogen, kritisch en afstan
delijk Wat een hele klus is in deze ge
voelige materie (ingekort) 

W.V., Ninove 

GOEDPRATERIJ 

In de reakties op, , in de meidagen" 
verwijt lezer Jo Deensen de redaktie 
aan verkapte goedpraterij van de kolla-
boratie te doen Van waar deze ver
waandhe id ' Wanneer een Vlaams-
nationaal weekblad de durf en de moed 
heeft in eigen boezem te kijken op het 
gevaar af naar het hoofd te krijgen op 
eigen mensen te schieten dan wordt dat 
,,goedpraterij" genoemd en de eerlijke 
poging betreurd Zouden wij met eerder 
tevreden moeten zijn dat ons eigen 
weekblad zoiets aandur f t ' IVIeer van 
dat i 

J.A., Affligem 

^ ^ lepel & vork... 
TZestautant „ -^rft^assattbat^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise -02-2697045 
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De familiezaak met traditie j . ^ ^ ^ 23j 

DE PASSIE VAN WILFRIED 

Juist op de dag dat zijn peetvader 
VDB, voorganger als voorzitter van de 
CVP, van zijn voetstuk viel, vertelde 
Martens in een Waalse krant en in ,,De 
Standaard" welke passie hij nu had 

Na zijn federalistische en zeer tijde
lijke passie, werd hij door peetvader 
VDB in de schupstoel naar de hoogste 
top gehesen en nog geen jaar daarna 
verklaarde hij bezorgd ,,dat hij met zou 
dulden dat dit land (hij bedoelde België) 
uit zijn hengsels zou worden gel icht" 

Na als CVP-jongere jaren te hebben 
aangespoord tot verkwisting van staats-
gelden is zijn passie nu het sparen van 
dat geld geworden Ten minste zo be
weert hij Maar wat hebben we dit jaar 
nog vastgesteld ' Dat hij zelfs geen ge
bruik maakte van de mogelijkheid tot 
sparen, door het aantal ministers en ge-
lijkgestelden te verminderen Niet al
leen werden de vrijkomende plaatsen 
van Schiltz, Galle en De Wulf weer toe
gekend aan blauwe of roomse plaats
jeszoekers, hij schierp nog twee over
bodige kabinetten bij om twee trouwe 
(of misschien last ige ' ) vrouwen koest 
te houden 

Eigenaardige spaarpassie 
De rechter, die zijn peetvader streng 

benspte verweet hem dat hij bij zijn on
dervraging kinderachtige antwoorden 
gaf Welnu, de manier waarop petekind 
Wilfned prietpraat blijft vertellen leert de 
dwEizen in ons land opnieuw een nieu
we onderkoning achterna te lopen, de
ze manier is ver van ernstig Zoals trou
wens het jongste CVP-kiesbedrog ver 
van ernstig was 

J.E.T., Vilvoorde 

te danken, dit uit zich ook op andere ge
bieden 

Dit land sukkelt voort door de werk
kracht, de spaarzin, de ondernemings
geest, en ook door de toegevendheid 
van de brave Vlamingen, die verkocht 
worden aan de franstalige patriotaars 
door onze eigen z g Vlaamse mi
nisters 

Het zijn Vlaamse Leeuwen die in 
Mexiko aan de wereld hun klauwen ge
toond hebben 

J.D.D. sr, Erembodegem 

10 MILJOEN MIN 1 

De in Vlaanderen gekende Gentse 
raddraaier en Belgische volmach-
tenspecialist W Martens zegt (H L N 
24/6) dat de Belgische voetbalploeg (in 
grote meerderheid Vlaamse jongens) 
10 miljoen leden telt 

Als hij al de inwoners van dit arm 
landjes (met 5000 miljard fr schulden) 
die 10 miljoen leden of supporters van 
de z g Belgische ploeg zou nemen, 
dan heeft hij zich (zoals steeds) mis-
rekend 

Ik wil geen lid zijn van een Belgische 
ploeg, want België heeft in de meeste 
sporttakken zijn faam aan Vlaanderen 
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Tsjemobyl in België 

VU-volksvertegenwoordiger en 
ekonoom Willy Desaeyere heeft 
een eerste raming gemaakt van wat 
de kernramp m het Russische 
Tsjemobyl ons kost. Wat is de 
schade die in België is aangericht, 
financieel, maar ook aan onze ge
zondheid'' Tsjemobyl in België, 
deze week in Knack 

Puck in Rode 

Puck Algoet IS al tien jaar burge
meester van de facihteitengemeente 
Sint-Genesius-Rode In die sterk 
verfranste gemeente wordt nu nog 
alleen Nederlands gesproken m de 
gemeenteraad Hoe heeft Puck dat 
voor elkaar gekregen'' Een ge
sprek, deze week in Knack. 

Het vonnis 
Dokter Emmerechts oordeelde vo-
nge week dat het dokters moet ver
boden worden om ongeneeslijke 
zieke patiënten op de hoogte te 
brengen van hun toestand Wat 
denken, bijvoorbeeld, kankerspe-
ciahsten daar zelf van'' Een be 
richt, deze week m Knack. 

Onze zomer-eilanden 

Overal om en rond het Europese 
vasteland liggen eilanden waar ge
schiedenis is geschreven, waar 
kunstenaars hebben geleefd, of die 
gewoon biezonder mooi zijn 
Knack bezoekt er deze zomer ne
gen, en biedt ze u aan onder de 
vorm van reportages Ons eerste 
zomer-eiland ligt vlakbij huis • het 
Nederlandse Texel 

1.200 fr. 
700 fr. 
400 fr. 

33 fr. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Nee aan de TGV 
De geplande aanleg van een snelspoorlijn door een deel van 
Vlaanderen, waarop de Franse TGV zou rijden, lokt overal 
protest uit. Welke schade zou die trein aanrichten? Wat is 
er voor en wat is er tegen de TGV? Deze week in Knack. 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
S P E C I A L I T E I T G E L E G E N H E I D S G E B A K 
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Happart: 

zonneslag 

Zonneslag 
De Voerense bendeleider-

burgemeester Happart heeft zicht
baar last van de hoge temperatu
ren van de voorbije dagen. Volgens 
een recente verklaring van deze 
kerel is Vlaanderen overduidelijk 
een land waar het racisme hoogtij 
viert. ,,Het kommunautair pro
bleem gaat in de eerste plaats over 
racisme en ekonomie. (...) Het zou 
dus best Voeren en Brussel van de 
25 gemeenten van zijn grondge
bied verdrijven. Zo wordt de zuiver
heid van ras en kuituur het best ge
vrijwaard. ", aldus Happart. Die het 
tot slot nog heeft over de ,,hatelij-
ke, rancuneuze, Vlaamse be
zetting". 

Van bezetters gesproken: reeds 
jarenlang terrorizeert dit stuk onbe
nul de inwoners van het Vlaamse 
Voeren, waarbij hij zich geenszins 
aanpast aan de „autochtone" be
volking. Bovendien misbruikt hij 
sinds drie en een halfjaar zijn man
daat van burgemeester om de or
dehandhaving tegen de Vlamingen 
op en in te zetten. 

Schuldig 

moraliserende preek van voorzitter 
Amores. 

Deze uitspraak roept allerlei be
denkingen op. Het is goed voor on
ze demokratie dat zelfs toppolitici 
kunnen veroordeeld worden. Al
hoewel de strafmaat relatief klein 
is: een doodgewone burger zou 
reeds veel vlugger en zwaarder 
veroordeeld geworden zijn en ook 
effektief in de nor zijn straf moeten 
uitzweten. Anderzijds kan men zich 
afvragen of de beschouwingen van 
rechter Amores nodig waren. Te 
veel en te vaak voelen magistraten 
zich geroepen om zo'n beetje de 
wijze vader te spelen. Daar waar 
van hen uitsluitend gevraagd wordt 
recht te spreken. De beschouwen
de kommentaren worden best 
gespaard tot in de wandelgangen 
en aan de togen van herbergen. 

Krijgt 
Toon gelijk? 

Vorige week werd de gewezen 
Dremier van België Paul Vanden 
Boeynants door de Brusselse kor-
rektioneie rechtbank veroordeeld 
tot drie jaar gevangenis-met-uitstel 
en 620.000 fr. boete (plus de ge
rechtskosten). VdB kondigde on
dertussen aan tegen dit vonnis in 
beroep te zullen gaan. 

Amores, de voorzitter van de 
rechtbank, was biezonder scherp 
in zijn kommentaar bij het vonnis: 
,,De rechtbank is er van overtuigd 
dat in het dossier honderden bewij
zen voorhanden zijn voor het feit 
dat gij een geboren en onverbeter
lijk bedrieger zijt. Gij, die de wetten 
aan anderen hebt opgelegd, had 
het voorbeeld moeten geven en als 
eerste de wetten moeten eerbiedi
gen.". VdB was zichtbaar aan
geslagen door het verdikt en de 

Uitspraak 
Vandaag, donderdag, doet 

raadsheer Verougstraete van het 
Brusselse Hof van Beroep uit
spraak in de zaak-Van Over-
straeten. 

Vorige week werden de pleidooi
en gehouden. Mr. Leo Neels her
haalde dat de in Nijvel verkozen 
VU-senator Toon van Overstraeten 
onwettelijk uit de Waalse Raad en 
Franse Gemeenschapsraad werd 
gezet. Indien de rechter deze Ra
den daartoe niet kan verplichten, 
dan kan hij wel eisen dat over de 
zaak opnieuw gestemd wordt in de
ze Assemblees. In dat geval 
bestaat de kans dat er wél een 
meerderheid voor de opname van 
TvO stemt; zijn charmant, niet-
agressief en doordachte akties om 
en rond de Naamse zittingszaal 
zouden daaraan met vreemd zijn. 

De IJzerbedevaart van vorige 
zondag is voor mij zonder enige 
twijfel het hoogtepunt van de 
week. Ook al schreef ik er vorige 
week over, vandaag kan ik er 
niet over zwijgen. Als een goed 
in de oven gebakken kreeft heb 
ik de weide verlaten. Maar dat is 
bijzaak. Ik voelde me gelukkig. 
Blij over de kloeke en 
inhoudsrijke rede van Paul 
Daels. Tevreden over de radikale 
en bewuste taal van de jonge 
Frans-Vlaming. Verheugd over 
heel het sereen een aangrijpend 
vertoon, waarvan de hulde aan 
August Borms me het meest 
getroffen had. Gelukkig om het 
samenzijn en de trouwe 
getuigenis van duizenden 
Vlamingen rond het 
vredessymbool van ons volk. 

En toch, zoals trouwens elk 
jaar, bleef ik ergens op mijn 
honger. Enkele uurtjes na de 
feestroes, groeide de vraag: wat 
blijft er morgen van over? Hoe is 
het in godsnaam mogelijk dat 
een volk, tot dergelijke grootse 
manifestatie in staat, zich toch 
nog altijd bij de bok laat zetten ? 
Is het door gebrek aan trouw? 
Neen, dat geloof ik niet. Buiten 
de vijftig- of zestigduizend 
bedevaarders, de harde kern, 
zijn er nog duizende Vlamingen 
die het Vlaams-nationaal 
gedachtengoed in hun hart 
dragen. En er een 
levenshouding van maken. Het 
is dus geen kwestie van te 
weinig innerlijke standvastigheid. 

Ik durf beweren dat pakweg 
vijfhonderdduizend Vlamingen 
op een totaal van zes miljoen, de 
kinderen inbegrepen, bekwaam 

moeten zijn om een jarenlange 
scheef getrokken situatie recht 
te zetten. Om de Belgische 
bewindslui a la Martens en 
Gaston Geens diets te maken 
dat ze kunnen vertrekken als ze 
geen punt zetten achter de 
bevoogding van hun eigen volk. 
Op één grote voonwaarde: dit 
half miljoen bewuste radikalen 
moeten militanten zijn. 
Geweldloze soldaten, die bereid 
zijn te offeren. Die op straat 
komen. Niet alleen om te 
betogen en dan, je weet wel, ,,ze 
dronken een glas, maakten een 
plas en lieten alles zoals het 
was". Neen, op straat komen om 
hun medemensen te overtuigen, 
altijd en overal, op het werk, de 
tram of trein, in de winkel of op 
het sportveld. Zoals de getuigen 
van Jehova, aan de bel gaan 
trekken. Met de glimlach, levend 
tussen hun volk als een vis in het 
water. 

Er is nog meer nodig. Die 
militanten moeten goed weten 
wat ze willen. Waarheen we met 
ons volk moeten en vanwaar we 
komen. Deze twee vereisten zijn 
evenmin bij iedereen vervuld. 
Onze kaders en propagandisten 
moeten tijd maken om te lezen 
en te studeren. Zij dienen het 
Vlaams-nationalisme te kennen 
als hun broekzak. De jongeren 
mogen de geschiedenis van ons 
volk niet miskennen. 
Integendeel. 

De IJzerbedevaart is wellicht 
juist om die reden het jaarlijks 
hoogtepunt van de Vlaamse 
beweging: ze omvat zowel 
verleden als toekomst. Ik beken 
graag dat ik langs de 

vMENSEN IN 
HET NIEUWS 

Dé mens in het nieuws tijdens de afgelopen dagen was natuurlijk Jean-
Marie Pfaff Samen met de andere Rode Duivels werd hij als een koning 
onthaald in Brussel als dank voor zijn schitterende prestaties in Mexico. 

Na een heuse receptie in de tuin van die andere koning, Boudewijn I 
werd Pfaff uitbundig toegejuicht op de Grote Markt VU-voorzitter VicAn-
ciaux ging persoonlijk de voetballers van de bijna eksklusieve Vlaamse 
ploeg feliciteren. ,,o,o: studio Dann) 

I De verwachting is dat rechter 
Verougstraete zich onbevoegd zal 
verklaren. Al zeggen ingewijden 
dat er niettemin een reële kans 
bestaat dat hij toch een verrassend 
vonnis velt, ten gunste van Toon. 
Vooral omdat deze magistraat 
goed beseft dat de VU-senator zon
der twijfel gelijk zal halen in 
Straatsburg. 

Voor de 
rechter? 

VU-senator Guido Van In zorgde 
i/orige week voor de stunt toen hij 
tijdens de zitting van de Hoge Ver
gadering onomwonden zei dat hij 
hoopt voor de rechter te worden ge
daagd en dat zijn parlementaire on
schendbaarheid wordt opge
heven ! 

Tijdens een vlijmscherpe inter
pellatie over de de dreigende af
dankingen bij de Brugse spoor
wegmaterieel-fabrikant BN aarzel
de hij immers met over de schuldi
ge medeplichtigheid van de over

heid en de Generale te praten. Zo
als bekend verkocht de Société 
onlangs de BN aan het Canadese 
Bombardier, die kort daarop be
kend maakte honderden werkne
mers te zullen buitenzwieren. „De
ze operaties en manipulaties vol
trokken zich onder de hoede van 
de GMB-holding, en ik noem de na
men van de heren Simonet, Van
der Schueren en burggraaf Da vig-
non", aldusGuidoVanIn. Dat zou 
pas een schitterend proces wor
den: Van In tégen de vertegen
woordigers van het Belgisch groot
kapitaal. 

Van In: 
,,schend-
baar"? 

Grappen? 
Het kan iedereen overkomen, 

maar het valt zelden voor dat liefst 

IJzerbedevaarten van na de 
tweede wereldoorlog Vlaams
nationalist ben geworden. Nog 
steeds voel ik me diep gegriefd 
door de haat van een land, dat 
zijn frontsoldaten tot in hun graf 
vernederde. Welk volk ter wereld 
zou zo een overheid nog langer 
dan een maand aanvaarden ? 
Nog steeds voel ik de zware slag 
van de dynamitering van de 
eerste IJzertoren, opnieuw met 
medeweten van dezelfde 
overheid van hetzelfde onzalige 
land. 

Daarom werkte ik als jonge 
student en gedurende weken op 
de IJzervlakte. Daarom slaagde 
ik erin, tien jaar na die 
misdadige vernieling van het 
IJzermonument, 
driehonderdvijftigduizend frank 
— in 1956 een groot kapitaal — 
bijeen te bedelen onder de 
studenten. 

Daarom is het volstrekt 
noodzakelijk dat heel het archief 
van de IJzerbedevaart en van 
het Verbond van Vlaamse 
Oudstrijders opgeborgen wordt 
in het Archief en 
Dokumentatiecentrum van het 
Vlaams-Nationalisme. Dit 
geschiedkundig dossier moet in 
zijn volle omvang bijeen blijven 
en open gesteld worden voor de 
jonge generaties. Zo kweekt een 
volk zijn noodzakelijke 
militanten. 

Vic ANCIAUX 

vijf ministers samen in eenzelfde lift 
geblokkeerd raken. Dit gebeurde 
vorige week woensdag toen de ek-
sellenties Gol, Nothomb, Maystadt, 
Damseaux en Hansenne — allen 
beladen met dikke dossiers — zich 
bij premier Martens kwamen aan
melden: de lift tuimelde pardoes 
naar beneden tot in de kelderver
dieping. 

De minister van binnenlandse 
zaken, zo meldt ,,De Morgen", 
nam onmiddellijk het initiatief en 
riep via de lifttelefoon technische 
hulp in. Wanneer Nothomb zei wie 
hij was, antwoordde de operator: 
,,Grapjas, met heel Brussel maar 
niet met mij!". Pas nadat Nothomb 
zijn eigen kabinet had gebeld wist 
men dat het ernstig was en ging 
men de ministers bevrijden. 

,,De Morgen" verhaalt nog over 
een andere, weliswaar biezonder 
makabare ,,grap". Het ongeval van 
een sportvliegtuig met een Mirage 
dat het leven kostte aan drie perso
nen — waaronder de gekende 
priester-dichter Gery Florizoone — 
zou wel eens het gevolg kunnen 
geweest zijn van een beangstigend 
,.spelletje". Waarbij de militaire pi
loot het ,,leuk" zou hebben gevon
den de inzittenden van het toe
ristisch tuigje bang te maken door 
er zo dicht mogelijk omheen te cir
kelen... tot hij zijn Mirage recht in 
de cockpit stuurde. 

Hopelijk brengt de befaamde 
,.zwarte doos" uitsluitsel over dit 
vreselijk ongeval. We kunnen 
slechts hopen dat dit verhaal volko
men onjuist is. 
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Vakantie! 

De scholen sloten eind vorige of 
begin deze week hun poorten. Wat 
meteen de vakantie inluidde voor 
honderdduizenden leerlingen en 
leerkrachten. Al zullen het voor de
ze laatsten vermoedelijk geen twee 
kommerloze maanden worden. 
Vooral veel regenten en licentiaten 
kijken met een bang hart naar sep
tember uit: „Zullen wij slachtoffers 
worden van de besparingsmaatre
gelen?". Ook voor de duizenden 
pas afgestudeerde leerkrachten 
worden het geenszins zorgeloze 
dagen. Voor hen begint de frustre
rende tijd van sollicitatiebrieven 
pennen en -bezoeken afleggen. In 
de wetenschap dat deze inspan
ningen hoogstwaarschijnlijk toch 
zonder resultaat zullen blijven. 

Dat de vakantie echt begonnen 
Is, ziet men eveneens op de per
rons van de stations, in de halls van 
de luchthavens, langs de wegen 
naar het zuiden, op de terrasjes 
aan de kust. Al lijdt het weinig twij
fel dat het buitenlands toerisme zo 
niet verminderd, dan toch kwa tijds
duur t)eperkt wordt. Het binnen
lands toerisme is omgekeerd even
redig toegenomen. We kunnen 
slechts hopen dat de weermaker 
goed gezind blijft en bijdraagt tot 
een zonnige en veilige ontspan
ningsperiode. 

De (kleine) redaktieploeg van 
WIJ blijft doorwroeten tot het einde 
van deze maand. Dan leggen ook 
wij er gedurende dne weken het 
spreekwoordelijke bijltje bij neer. 
Onze plaatselijke korrespondenten 
worden vriendelijk verzocht daar
mee rekening te houden. Dank u. 

Nationalisten 
winnen... 

„De doorbraak van het recht om 
anders te zijn", btokletterde de Ma-

drileens krant ,,EI Pais" na de be
kendmaking van de resultaten van 
de Spaanse verkiezingen. 

Niet alleen in de zg. historische 
autonomieën Baskenland, Katalo-
nië en Gallicië winnen de nationa
listen, maar voor het eerst zijn er re-
gionalistische verkozenen in Va
lencia, Aragon en op de Kanari
sche eilanden. De socialisten van 
Gonzales mogen dan al de absolu
te meerderheid behouden, zijn uni-
taristische Spaanse politiek werd 
serieus aangevreten. 

Vooral in Baskenland is de radi-
kalizering merkbaar. De strijdlusti
ge Herri Batsuna sprong van 2 naar 
5 zetels en de linkse Euskadiko Es-
querravan 1 naar 2. De gematigde 
PNV verloor 2 mandaten en 
worstelt met een grote interne 
krisis. 

... in Spanje 
Katalonië stemde massaal voor 

de partij van zijn populaire premier 
Jordi Pujol. Zijn ,,Convergencia" 
veroverde zowat alles wat het kon. 
Deze uitslag zal Gonzales niet ple
zieren : de bestaande scherpe te
genstellingen tussen de gewestre
gering in Barcelona en de centra
le overheid in l\/ladrid zullen 
ongetwijfeld voortduren. 

Mique Roca, de tweede man van 
de Convergencia, gokte evenwel 
kompleet verkeerd. Hij hoopte in de 
Spaanse regering te raken om al
dus meer macht te kunnen geven 
aan de regio's en richtte daartoe 
een eigen Spaanse partij op met 
kandidaten in elk distrikt. Roca 
kreeg echter het deksel op de neus 
en veroverde geen enkele zetel. 

De Katalaanse Convergenzia 
had nochtans alles opgeofferd om 
Roca niets in de weg te leggen. In 
het Europese parlement verbond 
de Convergenzia zich met de libe
ralen. De EVA (waarvan de VU de 
motor is) werd in de steek gelaten, 
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HOOP OP DÉ ÖQÖBT 

De jongste IJzerbedevaart groeide andermaal uit tot een groots sukses. Met tienduizenden zijn we weer 
naar Diksmuide getrokken om er de eed van trouw aan Vlaanderen te zweren. Zij die de aldaar afgelegde 
eed verloochenen, maken zich schuldig aan meineed. 
Een zwaar vergrijp... (Lees en kijk biz. 10 en 11) 

want een té nationalistische koers 
zou de Spanjaarden kunnen af
schrikken om voor de Katalaan Ro
ca te kiezen. Het plan mislukte. Ge
lukkig behaalde de Convergenzia 
van Pujol in Katalonië zelf een 
schitterende overwinning (van 12 
naar 18 zetels). 

Toch staat de partij voor een 
moeilijke periode • de schulden van 
Roca dienen afbetaald en boven
dien moet de partij haar strategie 
opnieuw bepalen. Ook in Barcelo
na zal het de komende dagen 
waaien... 

Symbiose op schaal 
Z EG mij wat uw beroep is 

en ik zal u zeggen, hoe 
het met uw hart en uw ze

nuwen gaat. Zo ongeveer Itan 
men de studie samenvatten die 
zopas door tiet hooggeleerde In
stituut voor Wetenschap en 
Technologie van de universiteit 
vmi Manchester werd uitgevoerd 
onder Groot-Brittannië's wer
kende bevolking. Alhoewel het 
Eilartd in menig opzicht grondig 
verschilt van het Kontinent, zijn 
er hier en daar voldoende over
eenkomsten tussen de onder
zochte lyeroepsgroepen opdat 
de Britse resultaten toepasbaar 
kunnen worden verklaard op het 
platteland. 

De wetenschapslui van Man
chester hebben de meest voor
komende beroepen gerang
schikt op een schaal van nul naar 
tien, al naar gelang zij geen dan 
wel heel veel stress veroorza
ken. Een beroep dat nul haalt op 
de Schaal van Manchester, geldt 
als uitermate gezond voor hart 
en zenuwen. Wie in een beroep 
werkt met tien op de Schaal, kan 
best uitkijken naar een andere 
t>aan of een begrafenisonder
nemer. 

Tien wordt, gelukkig maar, op 

louter professionele gronden 
niet gehaald. Men moet mijnwer
ker wezen (8,3 op de Schaal van 
Manchester) met daarbij een ver
scheurd gezin, een optrekje in de 
buurt van een rangeerstation en 
een in de kelderkeuken trombo
ne repeterende zoon om aan tien 
te geraken. 

Politiemannen (7,7 op de 
Schaal) komen mits een beto
ging en extra-dienst tijdens een 
anders vrije zondag eveneens in 
de gevarenzone. Ook bij bouw
vakkers, journalisten, burger-
luchtvaartpiloten en cipiers (alle
maal 7,5 op de Schaal) volstaat 
soms het bezoek van een bazige 

schoonmoeder om blijvende 
schade te veroorzaken aan 
vaten- en zenuwensisteem. 

Helemaal onderaan, met de ze
kerheid van een lang en gelukkig 
leven mits onthouding van drank 
en alkohol, komen de bibliothe-
karis (2 op de Schaal), de mu-
zeumbediende (2,8 op de 
Schaal), de kleuterleidster (3,3 
op de Schaal) en de astronoom 
(3,4 op de Schaal). Tot deze 
laatste kategorie behoort Ar
mand Pien, wat wellicht zijn eeu
wigdurende aanwezigheid op 
het scherm verklaart. 

Schoonheidsspecialisten en 
priesters zweven samen rond 3,5 
op de Schaal, verenigd wellicht 
in hun gemeenschappelijke be
kommernis de ene voor de zui
verheid van het lichaam, de an
dere voor die van de ziel. 

Ook politici staan niet een
zaam geklasseerd, maar bevin
den zich rond 7,2 op de Schaal in 
het gezelschap van acteurs en 
tandartsen. Wie de grondige 
overeenkomsten en de treffende 
gelijkenissen tussen deze drie 
beroepen reeds vroeger had on
derkent, zal nauwelijks opkijken 
van hun symbiose op de Schaal 
van Manchester. 

„Het is in dit land tot nader or
der nu eenmaal onmogelijk om 
als regering tegelijk aandacht 
aan het communautaire en het 
sociaal-ekonomische te beste
den. Het ene gaat nooit samen 
met, maar steeds ten koste van 
het andere, ook al zijn sociaal 
ekonomisch herstel en een gro
te autonomie voor de deelgebie
den onlosmakelijk met elkaar 
verbonden." 

(KommentatorS.H. in „De Financieel 
Ekonomische Tijd" van woensdag 2 
juli '86.) 

Sluis bezet... 
Dinsdagmiddag bezette VU-

Europarlementslid Willy Kuijpers 
samen met leden van een wa
tersportvereniging de sluis van 
Astene op de Leie. Daarmee wou 
Kuijpers de vervuiling van de gren
soverschrijdende rivieren aan
klagen. 

De Schelde, de Maas, de IJzer 
en hun bijrivieren (waaronder de 
Leie) zijn grensoverschrijdend. De 
Schelde die in Frankrijk ontspringt 
en via Wallonië Vlaanderen be
reikt, is een erg vervuilde stroom. 
Reeds wanneer zij te Bléharies 
Wallonië binnestroomt Is zij zwaar 
vervuild, en in Wallonië wordt de
ze waterloop nog zwaarder ver
vuild Vooral chroom en cadmium 
zijn de grote boemannen. Cadmi
um staat nochtans op de ,,zwarte 
lijst": volgens de EG-richtlijneng 
mag dit produkt niet meer in het 
water worden geloosd. Frankrijk is 
daarvoor verantwoordelijk. 

Vraag is hoe daartegen kan op
getreden worden. Sedert 1980 is 
leefmilieu een materie die onder de 
bevoegdheid van de gewesten valt, 
maar de EG erkent enkel de natio
nale staten. Dit betekent dat het 
Vlaamse gewest noch Frankrijk 
noch Wallonië voor het Europese 
hof van justitie kan dagen wegens 
het niet naleven van de EG-
richtlijnen. Een kafkaïaanse 
toestand. 

...tegen 
vervuiling 

Een andere mogelijkheid zou 
zijn dat men een internationaal 
overleglichaam met grote bevoeg-
heden zou kreëren. Zoals de Rijn-
kommissie. Er bestaat wel een 
technische Scheldekommissie, 
maar deze is sedert 9 jaar niet meer 
samengekomen ,,wegens het ge
brek aan resultaten"... 

Gemeenschapsminister Lens-
sens zegt evenel dat er dringend 
grensoverschrijdende organen 
moeten opgericht. Eenzelfde ver
melding staat in een recent \weten-
schappelijk rapport: pogingen tot 
waterzuivering in Vlaanderen blij
ven nutteloos zolang men de ver
vuiling stroomopwaarts met aan
pakt. Zoniet dweilt men met de Kra
nen open. 

Willy Kuijpers wou er met zijn 
geslaagde aktie op drukken dat er 
dringend een geharmonizeerd Eu
ropees waterbeleid nodig is. Van
daag is daarvan helemaal geen 
sprake: de slechte gewestvorming 
en weinig politieke moed zorgen er
voor dat Vlaanderen de Waalse en 
Franse vervuiling binnenkrijgt en 
voor de zuivering moet opdraaien. , 

Kuijpers zal in het Europees Par
lement initiatieven nemen in de 
hoop er iets aan te kunnen veran
deren. Het is meer dan tijd 

Vlag buiten 
Volgende week vrijdag vieren wij 

het Guldensporenfeest. Officieel 
heet dit het ,,feest van de Neder
landse kultuurgemeenschap". 
Voor ons is dit kort en duidelijk de 
Vlaams-nationale hoogdag. 

Ook de afwachtende, stille en 
onder-bewuste Vlamingen moeten 
eraan herinnerd worden dat dit de 
feestdag is van hun eigen volk. Dit 
kan heel eenvoudig door op zoveel 
mogelijk plaatsen de Vlaamse 
leeuw uit te hangen. In elke straat 
zou minstens één zwartgele vlag 
moeten hangen. 

U doet toch mee? 
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Programmawet in de Senaat 

Nu ook fiskale 
volmachten 

Tijdens het debat over de volmachten enkele maan
den geleden was één van de argumenten van de Eerste 
Minister dat er geen fiskale bepalingen vervat waren 
in de volmachtenwet. Uit de bepalingen van de thans 
neergelegde programmawet blijkt dat de regering nu 
langs een achterpoortje wel fiskale volmachten vraagt. 

D E Raad van State wijst erin 
zijn advies dan ook op dat 
fisl<ale volmachten strijdig 

zijn met art. 110 van de grondwet: 
„geen belasting ten behoeve van 
de Staat kan worden ingevoerd 
dan door een wet" en art. 112 
voegt hieraan toe: „geen vrijstel
ling of vermindenng van belasting 
kan worden ingevoerd dan door 
een wet". Maar zelfs de grondwet 
wordt door Martens VI en zijn meer
derheid als een vodje papier be
handeld. 

Belastings 
maatregelen 
De programmawet omvat ander

zijds een aantal aanvaardbare be
palingen die moeten leiden tot een 
betere inning der belastingen. Dit 
eerder technische onderdeel bevat 
onder meer de afschaffing van de 
fiskale aftrekbaarheid van de soci
ale uitgaven van de ondernemin
gen, waartoe o.m. de maaltijd-
checks behoren. In ruil voor deze 
maatregel worden de vennoot
schapsbelastingen met 2 procent 
verminderd. 

Feitelijk betekent deze maatre
gel globaal gezien een gevoelige 
belastingsverhoging voor de on
dernemingen die sociale uitgaven 
voorzagen. In het oorspronkelijk 
ontwerp was tevens een maatregel 
voorzien om de fiskale aftrekbaar

heid van huispersoneel te regelen; 
deze maatregel is echter tussen de 
drukproef en de definitieve tekst uit 
het ontwerp verdwenen omdat er 
blijkbaar geen akkoord kon bereikt 
worden binnen de regering. 

Pensioensparen 
Over de invoering van het pensi

oensparen wordt niets konkreets 
gezegd. De regering vraagt enkel 
volmachten om fiskale maatrege
len te treffen teneinde een stelsel 
van pensioensparen in te voeren. 
In de memorie van toelichting 
wordt wel verwezen naar de wets
voorstellen die onder Martens V 
door de CVP en de PVV werden in
gediend. 

Er wordt enkel gezegd dat de re-
geringsmaatregelen zich binnen 
de bepalingen van beide wets
voorstellen zullen situeren. Zonder 
officiële tekst is het onmogelijk een 
oordeel te vellen. De Volksunie 
stelt wel duidelijk dat aan het 
bestaande pensioenstelsel niet 
mag geraakt worden en dat het 
pensioensparen enkel als aanvul
ling kan en mag ingevoerd worden. 

Rechtszekerheid 
Deze ronkende titel m de pro

grammawet dekt in genendeie de 
lading die men zou vermoeden. 
Het IS veeleer een lege doos met 
als enig positief element dat de 
scheiding van de machten duidelijk 
wordt gesteld, m.a.w de invoering 
van 15 fiskale substituten zodat de 
ambtenaren van de belastinsadmi-

nistratie geen enkele juridische op
dracht meer hoeven en kunnen uit
voeren. 

Voor het overige worden er in de
ze nieuwe voorstellen geen maat
regelen voorzien tot betere be
scherming van de burger tegen de 
willekeur van de t>elastingsinspek-
tie. Vooral de kleine zelfstandigen 
en middenstanders worden geens
zins gerustgesteld door deze wets
bepalingen. 

Het instellen van vervolgingen 
wordt wel bemoeilijkt en vooraf aan 
een grondiger onderzoek onder
worpen, doch dit Is enkel van toe
passing voor belangrijke zaken en 
ingeval van fraude. De bepalingen 
die in de wet voorzien worden, 
vooral onder liberale druk, kunnen 
dan ook geen entoesiasme wek
ken. De burger wordt niet beter be
schermd, de fraude wordt met op 
een meer efficiënte wijze bestre
den en de kleine zelfstandige blijft 
even machteloos als voorheen. 

Samenraapsel 
Deze programmawet is, zoals in 

voorgaande gevallen, een samen
raapsel van diverse wetswijzigin
gen die geen strukturele verande
ringen op gang brengen en die 
tenslotte tot doel hebben er voor te 
zorgen dat de staatskas 13 miljard 
meer ontvangsten realiseert. 

Deze wet is voor ons vooral on
aanvaardbaar omwille van de 
grondwettelijke ontoelaatbare fis
kale volmachtbepalingen i 

Turnhout tegen TGV: 

„Wij zijn geen 
boerkens" 

Verwend is de Kempen nooit geweest. Wel integen
deel. De schrale en goedkope grond werd er voor al
les en nog wat goed bevonden. Vervuilende industriën, 
metallurgie en springstoffen tijdens de vorige eeuw. Nu 
een atoomcentrum, opwerking en stockage van kernaf
val. Bovenop dit alles strafkolonies, gevangenissen en 
militaire basissen. 

...Morgen de TGV? 

• ' ^ , - - # . 

•̂ <?:\'<a 

tfwtt. ^^ 

EWUST hanteerde Jo Bel-
mans de term TGV in zijn 
Interpellatie tot minister 

De Croo. Waarom naar een be
hoorlijke vertaling zoeken? Het 
gaat toch om een Frans projekt, om 
Franse belangen en Franse tech
nologie. 

Maar ondanks zijn heftig „neen" 
tegen dit Frans paradepaard weet 
de Kempenaar de opvatting en het 
uitgangspunt van de TGV op waar
de te schatten. Een aanvullende 
funktie voor het internationaal 
luchtverkeer, zelfs een kokurrentie 
ermee op kortere afstanden. 

Diepe kloof 
Vanuit deze visie is de aanleg van 
een TGV, mits uiteraard een hoge 
snelheid, zeer verdedigbaar. Vraag 
IS echter of dit geldt voor een dicht 
bevolkt landje als het onze Een 
groot vraagteken, waarschijnlijk 
zelfs een neen. Hoe bvb. doorheen 

Brussel? Wat met de landbouw
gronden, natuurparken en land-

J Belmans.,,Sneller vanuit Brus
sel naar Keulen dan vanuit ene 
naar andere gemeente m Turn
hout'" 

schappen, woongebieden en re-
kreatiezones waar de TGV dwars 
doorheen zal razen? „Ons ergert 
vooral de kloof die aldus doorheen 
de mensengemeenschap zal 
geslagen worden, een kloof met 
slechts schaarse over- en onder-
bruggingen gezien de kostprijs." 

Bondig samengevat wil het VU-
kamerlid onmiddellijk twee voor
waarden gerealiseerd zien. Samen 
met de kosten-batenanalyse moet 
een milieu-effektenrapport op
gesteld worden. De schade aan het 
milieu en aan de samenleving is 
zonder meer een deel van de kost
prijs Verder moet de inspraak van 
de Vlaamse Gemeenschap en de 
gemeenten ernstig genomen wor
den. Niet bij wijze van vijgen na 
Pasen. 

Voor de Kempen is de TGV alles
zins onaanvaardbaar, zegt Bel
mans. ,,Wij zijn geen boerkens. 
Slechts ernstige en belangrijke na
delen zijn voor ons, geen enkel 

voordeel." Ergerlijk Is vooral de 
motivatie om doorheen het arron
dissement Turnhout te trekken: 
besparingen I De aanleg van de 
TGV vanuit Brussel naar Herentals 
en van hieruit opgesplits naar 
Amsterdam en Keulen, betekent 
meer kilometers in dubbel gebruik 
en goedkopere gronden. 

De Kempen neemt dit niet. En 
deze formulering klinkt geenszins 
bombastisch Getuige de betoging 
te Herentals waarin alle partijen 
(uitgezonderd deze van De Croo), 
alle verenigingen, landbouwers en 
mensen uit de milieuzorg mee 
opstapten. 

Wat de Kempen wil, is volgens 
Belmans een verbetering en uit
breiding van het bestaande ver
voer ,,lshet misschien met uitda
gend dat iemand sneller vanuit 
Brussel in Parijs, Keulen of Amster
dam zal zijn dan vanuit het centrum 
van ons arrondissement in één van 
de randgemeenten ' 

O-a.) 

g TALENKENNIS 
U y ^ Talenkennis is nog 

steeds één van de belangrij
ke troeven van Vlaanderen. 

1̂ ™ Het belang wordt in het bui-
Vi tenland meer en meer inge-
^S zien. In dit kader moet men 
MJ de recente oproep van de 
™^ Britse regering zien om het 
^™ talenonderwijs te verbe-
* teren. 

Uit een dokument, ge
maakt in opdracht van de 
ministers van Onderwijs en 
van Wales, blijkt het gebrek 
aan talenkennis van de Brit
ten. Dit wordt duidelijk als 
handikap beschouwd. Rela
ties met andere landen wor
den er immers ook voor En
gelstaligen sterk door t>e-
moeilijict. Terwijl Engelsta
ligen op school meestal een 
mondje frans bijgebracht 
wordt, blijft zelfs voor hoger 
geschoolden Duits, Spaans 
en Italiaans doorgaans La
tijn, De Britse regering stelt 
dat meer aandacht aan deze 
opkomende wereldtalen 
moet gegeven worden. Het 
voornaamste doel van deze 
beleidsopties is het verho
gen van de Britse eksport-
kapaciteit. 

U J 

laTI 

U J 

U I 

UJ EUROPA EEN 
EN KOMPETITEIT %n 

UJ 

UJ 
|L|J 

m 
UJ 

UJ 
I— 

UJ 

1 ^ 

UJ 

UJ 

ae 
UJ 

UJ 

UJ 

^ De Europoese markt 
voor informatieprodukten 
zit zowat volledig in Ameri
kaanse en Japanse handen. 
Namen als Digital, Ericsson 
en ITT zijn overbekend. Op
vallend is echter dat Euro
pese onafhankelijke bedrij
ven het moeilijk hebben om 
op de eigen markt door te 
breken. In een interview met 
het weekblad Intermediair 
geven de topmannen van de 
drie genoemde koncerns 
een verklaring voor dit feit. 

Zij komen nagenoeg tot 
een unanieme verklaring. 
Europa kan volgens deze 
ondernemers met de be^en 
konkurreren op technolo
gisch vlak. Haar handikap is 
echter haar verbrokkelde 
thuismarkt en een gebrek-
king ondernemingsklimaat. 
Meteen wordt aangetoond 
dat de eenmaking van de 
Europese markt nog in een 
pril stadium verkeert, watde 
kompetitiviteit van onze on
dernemingen niet ten goede 
komt. 

KOERIER
DIENSTEN 
^ leder van ons heeft de 

nare gevolgen van de 
poststakingen aan den lijve 
ondervonden. Deze staidn-
gen hebt>en echter bepaal
de private koerierdiensten 
gelukkig gemaald. Zij ken
nen een ongebreidelde 
ekspansie omdat het be
drijfsleven in toenemende 
mate l>eroep doet op tien. 

De private koerier
diensten stellen reeds dui
zenden mensen te werk. 
Hun omzet ken groeipercen
tages van zowat 20 procent. 
De meeste koerierdiensten 
hebben hun zetel in Zaven-
tem, waar infrastruktuu-
raanpassingen nodig zullen 
zijn om de groei te kunnen 
volgen. 

De belangrijkste koerier
diensten zijn Federal Ex
press en DHL. Federal Ex
press beschikt over een 
vloot van 95 vliegtuigen. 
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Fraktievoorzitter P. Van Grembergen: 

„Strijd tegen apartheid 
een levensiiouding" 

Soms is het echt beneden alle peil. Zoals maandag 
nog, in de Senaat. Bij de begrotingsaanpassing van de 
dotaties aan gemeenschappen pleitte Walter Luyten 
voor een verruiming van de ristorno's. Hij wees de 
CVP'ers op hun Diksmuide-eed van trouw. 

De Waalse socialist Dehousse, uiteraard notoir aan
hanger van dotaties, vond dat het gegeven woord dien
de gerespekteerd ook door degenen ,,die het Zuidaf
rikaans volkslied zingen''. Moet het gezegd dat de man 
onmiddellijk lik op stuk kreeg van onze senator? 

S OMS is het echter wel op peil. 
Zo ook over hetzelfde Zuid-
Afrika. 

Met velen waren ze niet, bij de 
begrotingsaanpassing van Buiten
landse zaken. Toch met voldoende 
om een hoogstaande gedachten-
wisseling te ontvouwen. Aelvoet 
van Agaiev, CVP'er Didden, Collig-
non, Close, onze Van Grember
gen, minister Tindemans en in min
dere mate de Brusselse socialiste 
De Pauw ...allen droegen zij hun 
steentje bij tot een degelijk debat, 
zonder gesnauw en met begrip 
voor eenieders inzicht. 

Levenshouding 
Helaas kunnen we niet de gehe

le toespraak van de fraktievoorzit
ter weergeven. Via indringende 
evaluaties van de Benelux-
werking, het verenigd Europa en 
de Oost-Westverhoudingen kwam 
hij bij het „nieuws van elke dag", 
de situatie in Zuid-Afrika. Een situ
atie boordevol konflikten, die het 
gan Afrikaans kontinent beroeren 
en een bedreiging vormen voor de 
wereldvrede. 

Over de VU-houdIng ten opzich
te van de apartheid liet Van Grem
bergen niet de minste twijfel 
bestaan: ,,Het is onaanvaardbaar 
dat mensen om hun zwart-zijn 
geen politieke rechten hebben, niet 
aanwezig zijn bij en niet mogen 
deelnemen aan de politieke 
besluitvorming. Zo een situatie is 
hatelijk en moet worden opgelost." 
Voor onze senator is dit inzicht 
meer dan een eenzijdige en doel
gerichte verontwaardiging. Het is 
een levenshouding: elke apartheid 
moet gebannen, ook deze op basis 
van de kleur van de hersenen of de 
ideologische overtuiging of de par
tijkaart. De strijd tegen apartheid 
moet konsekwent en rechtlijnig 
zijn. Schijnheiligheid of her

senspoeling in ene of andere rich
ting zijn uit den boze. 

Gezamenlijk 
De dreiging van een brutale kon-

fliktsituatie neemt in Zuid-Afrika 
steeds toe. Er moet snel gehan
deld. Het onthouden van politieke 
rechten aan de zwarte bevolking 
zal de dreiging slechts vergroten. 
En niet alleen tussen zwart en 
blank zal de burgeroorlog woeden, 
,, tussen elke stad en elk huis en elk 
gezin en zelfs binnen het gezin". 

Zuid-Afrika moet overgaan tot 
machtsverdeling en bestuursve-
rantwoordelijkheid. Dit is de op
dracht én voor de blanken én voor 
de zwarten. Gezamenlijk. Wat ja
ren lang opgebouwd werd, mag nu 
met afgebroken worden. ,,Onze 
kommer gaat naar de zwarte, maar 
ook naar de blanke mensen. Wij 
wensen niet dat zij door de escala
tie van geweld de zee worden inge
dreven. "Zo was het fout onze kul-
turele betrekkingen op te zeggen. 

Dat deden we ook met met andere 
landen die ons met aanstaan 

Kortom, de escalatie van geweld 
moet weggesneden worden. En 
dus de eerste aanleiding hiertoe, 
het onrecht. 

Over ekonomische sankties 
heeft Van Grembergen zijn twijfels. 
Hiervoor refereerde hij o.m. naar 
Helen Suzman, blank volksverte
genwoordiger van de liberale pro
gressieve partij: „Het ruineren van 
de ekonomie van ons land brengt 
geen rechtvaardiger en stabieler 
samenleving". Ook de mening van 
Zoeloe-leider Buthulezi: „Ik ben 
voor sankties als ze verandering 
brengen, maar dat geloof ik niet, 
zeker met op die terreinen die mijn 
zwarte volk interesseren". 

Bij wijze van besluit geven we 
graag volgende boodschap van 
Van Grembergen mee: „Als po
litiek aantrekkelijk Is voor jonge 
mensen, is het maar in de mate 
dat we hen kunnen spreken van 
die grote wereld als zijnde een 
nieuwe tehuis en als de mogelijk
heid om een nieuw tehuis te zijn 
voor alle volkeren. Welke taal zij 
ook spreken, welke huidskleur 
zij ook hebben, dat zou een nieu
we wereld kunnen zi jn." 

'i'Ji nu I' 

H/iilitaire blunder 
HETIs een ti^döiö, dat een 

kersvers dsfsftsiemi» 
nister met e^n plan op 

de proppen komt VDB met de 
professionalisering, Vreven met 
het vri|vs(1}|ig bl^elterven e« de 
huidtge, de Donoéa, met de af
schaffing van t)©tde voorgaan
de- 't Werd te dttur. 

Erdiendedus een afternatief 
gezocht Oewald Van Ooteg-
hem steïde overleg voor in <lö 
kooimissje*. Heileger als spie-
gelï>eeld van de nafeZodat de
mocratisch Overleg en inpas-
elng in ruinjeremaatsch?ij^eH|" 
Ke profetemeri ais demografie 
zeker op hyn plaats zi|n< 

Maar neen. Teveel g e v r a ^ -
tHkf^É en dan nog in Ijet kader 
van het iSipaaTplan •^ o psjteNo-
logiöehe blunder—werd er met 
de zware m s ^ f tegenaan ge
gaan. Verlenging van de leger
dienst, gesfioel In de or^helfirt-
gen en aantasting van de öur-
gerdien^t- Een mokerslag die, 
zegt Van Ooteghem, fei mil<t 
naar f Inanciéle ©ksplcstatie van 
dedsensipilchtlge. 

Waarschuwend haalde Ui Mït 
naardeOonrtéa; „Alsudez-etn-
druR Utpwekken, danvree$ ik 
<Mde aangroei van de burger
dienst even groot wordt als in 

Nederlanden 
samenstelljnc 
gerit tot een f 
maakt"* 
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Wil 
Eerste vier, niet persé de beste... 

Maradona, 
de kleine keizer 

Zo. Ook dit land kan weer overgaan tot de orde van de dag. De Mundial werd 
inmiddels afgefloten, de Rode Duivels werden feestelijk binnen gehaald en Jean-
Marie Pfaffis, tegen de venvacfitingen in, niet ten hemel opgestegen toen hij op 
het balkon van de Brusselse Grote Markt zijn volk groette. Wat zich op, en vooral 
in dat stadhuis, heeft afgespeeld laten we liever buiten beschouwing. We moch
ten vaststellen dat burgemeester Brouhon en zijn schepene van Sport vloeiend 
Frans spraken en den lande kond deden dat er weer geen Vlamingen of Walen meer 
zijn maar enkel Belgen, Franstalige Brusselaars om precies te zijn. Er blijken nu 
eenmaal toestanden te bestaan die niet met gezond verstand alleen kunnen wor
den uitgeroeid. 

T ERUG naar het voetbal 
evenwel. Wat heeft de 
Mundial ons gebracht? 

Hoe groot zal zijn Impakt zijn op de 
ontwikkelingen in de populairste 
sport ter wereld en hoe goed heb
ben de Duivels nu eigenlijk 
gespeeld ? 

Niet de beste... 
Argentinië heeft verdiend de we

reldbeker gewonnen. Dat was een 
halve verrassing. Acht jaar na de 
gestuurde triomf in eigen land na
men de Argentijnen de laatste twij
fels weg omtrent hun inderdaad on
derschatte mogelijkheden. De 
nieuwe wereldkampioenen bouw
den hun triomf op een solide verde
diging, op een stel begaafde voet
ballers en op een superieure Mara-
dona, die zich opwierp tot de 
grootmeester van het wereldvoet
bal, tot de kleine keizer. Een bnljan-
te individualiteit die elke wedstrijd 
op gelijk welk moment kan doen 
kantelen. Op zijn eentje velde hij de 
Britten en de Belgen. In de finale 
sloeg hij minder gensters. Toen be
wezen zijn ploegmaats dat ook zij 
recht hadden op erkenning, op 
waardering. Argentinië wereld
kampioen dus maar daarom niet 
noodzakelijk de beste ploeg ter 
wereld. 

Mexiko heeft ons immers, en 
vooral, geleerd dat de eerste vier 
niet persé de beste vier hoeven te 
zijn. Brazilië en Denemarken bij
voorbeeld zouden in die topgroep 
zeker een even behoorlijk figuur 
geslagen hebben als België en... 
Duitsland. Maar wie zich in Mexiko 
overtrof werd binnen de kortste ke
ren afgestraft. Deze vaststelling 
drong zich op van begin tot einde. 
De Russen speelden een indru
kwekkende eerste ronde maar kon
den tegen de Rode Duivels hun 
werk niet afmaken. Binnen de nor
male negentig minuten kregen ze 
nochtans de meeste en de beste 
kansen. Daarna bleken ze over 
geen voldoende brandstof meer te 
beschikken. De Denen verging het 
niet beter. Zes op zes overwinnin
gen tegen Uruguay, Schotland en 
West-Duitsland maar daarna 
wachtte hen Spanje dat tot dan nog 
geen stap te veel of te snel had ge
lopen. 

Spanje ging op zijn beurt onde
ruit tegen de Rode Duivels die het 
onwaarschijnlijke geluk hadden 
tussen hun Russische en Spaanse 
stunt zeven dagen te mogen 
rusten... I België plots bij de favorie
ten maar dne dagen later kregen 
de Duivels de ene voet met meer 
voor de andere en zij werden door 
de Argentijnen moeiteloos opzij ge

schoven. De Argentijnen die, het 
weze aangestipt, nooit verlengin
gen moesten spelen. Frankrijk be
reikte een piek toen het Brazilië 
met meer geluk dan wijsheid of ta
lent uitschakelde maar... in de hal
ve finale was het volmaakt kans
loos tegen boeman West-Duitsland 
dat tot dan nog geen behoorlijke 
match had gespeeld... 

En datzelfde West-Duitsland 
was ook al nergens toen vier dagen 
later de Argentijnen moesten be-
kampt worden. Wat deze geboren 
tornooivechters niet belette nog 
even een 2-0 achterstand uit te ve
gen. Het was overigens ook ken-
schetstend dat drie Europese 
teams doordrongen tot de halve 
eindstrijd. Men sprak al luidop over 
een Europese finale en een eerste 
Europese wereldkampioen op 
Amerikaanse bodem toen Marado-
na en zijn maats onweerstaanbaar 
naar voor traden. 

Volksvreugde 
En onze kloeke jongens? Laten 

we duidelijk wezen: een effenaf t)e-
schamende eerste ronde, daarna 
twee schitterende matchen (tegen 
de Russen en de Spanjaarden) en 
tot slot twee matchen waarin de 
spelers van Thijs zichtbaar door de 
vermoeidheid getekend waren. Ei
genlijk is het ongelooflijk: de Rode 
Duivels wonnen welgeteld één 
match binnen de negentig minu
ten. Het,,geduchte" Irak werd in 
de slechtste match in jaren toch 
nog met 2-1 bedwongen. Daar
naast één gewonnen partij in extra 
times, één gewonnen partij langs 
de strafschoppen om en... drie ne
derlagen, waarvan één na verlen
gingen. Nooit eerder wellicht zal 

een ploeg met zo,,bescheiden cij
fers" verder zijn geraakt dan de 
realisten van onze bondscoach. 
Waarmee we de verdiensten niet 
willen minimaliseren. De wereldbe
ker zal vermoedelijk heilzame ge
volgen hebben voor ons voetbal. 
De volksvreugde was te groot op
dat er niets meer zou van overblij
ven wanneer eind augustus de 
nieuwe kompetitie op gang wordt 
gefloten. 

Ons voetbal zou de gelegenheid 
moeten aangrijpen om op de ge-
kreëerde goodwill verder te bou
wen. Met aanvallend voetbal waar
bij ook aan de amusementswaarde 
van het gebodene wordt gedacht. 
Voetbal wordt gespeeld voor het 
publiek, niet voor trainers. 

Positief IS wel dat zich een nieu
we generatie heeft aangemeld en 
dat een oudere noodgedwongen 
moet afscheid nemen. Demol, Ver-
voort, Scifo (ondanks hij toch te
genviel), Grun en Bodart zijn zeker 

Deze week 
in Trends Magazine 

Zaventem als werkplaats 
De luchthaven van Zaventem is voor velen de poort naar verre 
einders, voor zaken of plezier. Voor bijna 20.000 landgenoten 

is de nationale luchthaven evenwel niet meer of niet minder dan 
de dagelijkse broodwinning. Zij versassen de dagelijkse stroom 

vakantiegangers, toeristen, zakenlui. Een harde realiteit met 
onregelmatige werkuren. De meesten blijven de luchthaven 

trouw. Aangetrokken door het exotisme van opstijgende vlieg
tuigen? Trends slentert rond tussen poetsdames en chefkoks, 

mecaniciens en autoverhuurders, stewards en airhostesses, 
parkingmeesters en douanebeambten. Op de omslag. 

Regeren is konverteren 
Enerzijds zoekt de minister van fi-
nanaen 30 miljard frank te „bespa
ren" door hoogrentende staatsobli
gaties om te zetten m papier met la
gere rentevoeten. Anderzijds bereke
nen bankiers en verzekeraars de for
mule die hen het minst kan schaden. 
Mark Eyskens wil immers de kool en 
de geit sparen. De staatsschuld kon
verteren blijkt wel een gebefd üjdver-
dnjf van Belgische regeerders smds 
1830. Trends brengt de achtergrond 
van de maatregelen die u na de va
kantie mag verwachten. 

Philips-Hasselt, de zoignap 
Phihps investeert miljarden in haar 
Hasseltse vestiging Hasselt hét we
reldcentrum voor de compact-discap-
paratuur CD-is een snelgroeier Een 
roze toekomst met diverse toepas-
singsmogehjkheden tekent zich af. 
De tewerkstelhng in Limburg kan er 
wel bij varen. Phihps-HasseU schept 

kansen voor tientallen toelevermgsbe-
drijven. 

JoDckhcere, de aieuwe generatie 
Jonckheere vindt het welletjes. Om 
elke morzel van de publieke 
busmarkt zal geknokt worden Ein
digt het schiermonopohe van Ko-
mngshooikt' 

Witte boordenluiminaliteit 
Fiskale fraude en andere minder 
schone praktijken van zakenlm halen 
steeds vaker de krantenkoppen Za
kenlui die tegen de lamp vbegen 
Trends bezoekt de gevangems Eén 
reportage over deftige heren tussen 4 
muren. Hoe ervaart men dat? 
Bestaat er een klassejustitie ' In 
Trends 

En verder: 
Barco Industnes, wereldleider dis
plays; Irving Kristl, de neo-
konservatief; de Irish Dairy Board en 
Limburg. 

namen voor de toekomst Vande-
reycken, de grote geklopte van 
Mexiko, en Broos zullen we ver
moedelijk niet meer in het nationale 
shirt terugzien en nog een paar an
deren vertonen sporen van slijtage. 
Het IS normaal. Het opkomen van 
een nieuwe generatie voetballers 
met klasse én lef maakt evenwel 
bedenkingen los: het vertrek van 
een aantal toonaangevende bui
tenlandse voetballers werd vlot op

gevangen. Duidelijk is dat de eigen 
jeugd daardoor ruimere speelkan-
sen kreeg. Gewild of noodgedwon
gen. Trouwens, in Italië waar de 
geldbronnen blijkbaar nooit zullen 
opdrogen, werden de grenzen voor 
buitenlanders al vaker gesloten 
Omdat de doorbraak van de eigen 
jongeren systematisch werd afge
remd. Waarvoor de ,,verarming" 
van onze klubs dus goed kan zijn... 

Flandrien 

De Sportweek 
Pfaffke: 
geen gewone 

D E ene mens is de andere niet en 
Jean-Mane Raff is zeker niet de 

grootste gemene deler van de topvoet-
ballers. Raff, laat daar geen twijfel over 
bestaan, is een keeper met internatio
nale klasse. Betrouwbaar, maar met 
volmaakt zoals we in de halve finale te
gen Argentinië hebben kunnen zien 
Als mens is Pfaffke een geval apart 
Moeilijk te katalogeren, naief en bere
kend tegelijkertijd. Voor de enen gren
zeloos populair, voor de anderen ge
woon onuitstaanbaar. Raff droomt zijn 
leven. Het zet zichzelf naast koningen 
en vorsten, naast pausen en keizers. Hij 
houdt, zo zegt hij zelf voortdurend, van 
het volk, van de mensen Dat zal wel 
waar zijn maar zijn „gehechtheid" valt 
soms moeilijk te pruimen. Pfaff is voer 
voor psychologen. De man is moeilijk 
uit evenwicht te brengen. Zelfs voor de 
sterren van Bayern Munchen Laten wij 
ht immers met vergeten de jongen uit 
de woonwagen, zo noemde hij zichzelf 

destijds toch zo graag, is nog altijd de 
enige voetballer van bij ons die het in 
het buitenland waar heeft gemaakt. Dat 
weet hij zelf trouwens maar al te goed 
Reden ook waarom hij er op tijd en 
stond iedereen aan hennnert. Neen, 
van Raff hebben we nog met alles ge
zien. Alhoewel, beter dan op de Grote 
Markt zal hij nog moeilijk kunnen Liet 
hij zich door de televisie-kommentator 
van dienst toch wel verleiden om nog 
eens alleen naar voor te dnngen om het 
letterlijk en figuurlijk oververhitte volk 
van zijn aanwezigheid te laten geme
ten Ook de draagwijdte van zijn woor
den kan de man onmogelijk juist in
schatten Wat wellicht zijn geluk is 
Maar we herhalen het' het volk heeft 
helden nodig en Jean-Mane vult die be
hoefte uitstekend in 

Een wijs besluit 
H ELEMAAL m de schaduw van de 

Mundial hield de Belgische voet

balbond haar jaarlijkse algemene sta
tutaire vergadering Wij besteden daar 
gewoonlijk geen aandacht aan Omdat 
er nooit,.ingrijpende wijzigingen" aan 
de bondsreglementen worden voor
gesteld Van die kwalijke gewoonte is 
men nu afgestapt In de komende sei
zoenen, zo werd besloten, zullen klubs 
die „failliet gaan" automatisch degra
deren. Passen we dit reglement toe met 
terugwerkende kracht, gewoon om de 
mogelijke gevolgen te illustreren, dan 
zou RWDM volgend seizoen in tweede 
klasse moeten voetballen Net als Se-
raing, dat al eerder overkop ging Het 
IS zeker met slecht bedacht 

Mogelijk zullen de bestuurders nu 
wat beter uit de doppen kijken. 

Degraderen is, in de huidige kon
tekst, wel het ergste wat een club kan 
overkomen Maar de vraag blijft natuur
lijk in hoeverre de echte schuldigen 
door soortgelijke maatregelen worden 
gestraft In de gegeven omstandighe
den treden meestal nieuwe bestuurders 
aan die dan kunnen beginnen boeten 
voor de fouten van anderen Om maar 
te zwijgen over de spelers die naast het 
sportieve verlies gewoonlijk ook al fi
nancieel hebben moeten inboeten 
Men ziet de medaille heeft ook deze 
keer twee kanten Maar dat de bond 
een aantal negatieve ontwikkelingen wil 
proberen af te remmen, strekt tot haar 
eer 

Zal er m dit feestelijke Mundialjaar 
voor ons voetbal toch wat ten goede 
veranderen ' 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 5 juli 
L BRT1 - i r i s 
Ronde van Frankrijk, reportage 
D BRT1 - 16 00 
Mijn vrouw is een heks, film 
D BRT1 - 18 00 
Tik tak en Prikballon 
D BRT1 - 18 20 
Filmbrieven, serie 
D BRT1 - 19 10 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT1 - 20 20 
De tijd dringt, film 
D BRT 1 - 21 35 
Komponist en hof, dok serie 
• BRT1 - 22 25 
Sport op zaterdag 
D BRT2 - 15 00 
Tennis, Wimbledon 
D BRT2 • 20 20 
Er was eens..., dok overKnokke 
G BRT 2 - 21 05 
Knokke Cup, finale 
D BRT2 - 22 25 
Eurotube, show 
• Ned 1 - 18 50 
Rupert en het kikkerkoor, strip 
D Ned 1 - 19 00 
Countdown Studio, pop en rock 
D Ned 1 - 20 28 
Miami Vice, serie 
D Ned 1 - 21 15 
Miami Sound Machine, show 
D Ned 1 - 21 30 
Euro Tube, show 
D Ned 1 - O30 
Goodwill Games, atletiek 
D Ned 2 - 19 40 
Spreeuwenwerk, natuurdok 
D Ned 2 - 22 45 
Pixote, film 

Zondag 6 juli 
D BRT 1 - ^S 30 
Cardiff Singer of The World Compe
tition 1985 
D BRT1 - 17 00 
Transport, laatste afl 
D BRT1 • 18 05 
Liegebeest 
D BRT1 - 18 20 
De Tripoden, SF-sene 
D BRT1 - 18 45 
De dag dat de wereld veranderde, 
dok sene 
Q BRT1 - 20 00 
Bloemetjes buiten, tips 
D BRT1 - 20 35 
Twee superflikken, film 
D BRT1 - 22 25 
Het hart van de draak, dok serie 
D BRT2 - 15 00 
Tennis, Wimbledon, Ronde van 
Frankrijk, reportage 
D Ned 1 - 18 30 
Al vin en zi'n boefjes, strip 
D Ned 1 - 19 05 
Cijfers en letters, kwis 
D Ned 1 - 19 30 
Lou Grant, serie 
D Ned 1 - 20 20 
Heksenwerk, serie 
n Ned 1 - 21 10 
Brandpunt, info 
D Ned 1 - 21 35 
Mijn dochter en ik, sene 
n Ned 1 - 22 00 

Mickey Rooney en Elizabeth Taylor aan het begin van een geweldige 
filmcarrière in ,,National Velvet" (Zaterdag 5 juli, om 20u.25 op Ned. 2) 

Misdaad BV, serie 
• Ned 1 - 22 50 
Boff en de armen, dok 
D Ned 2 - 2010 
Geef je ouders maar weer de schuld 
C Ned 2 - 20 37 
Oxbridge Blues, nieuwe serie 
C Ned 2 - 21 45 
Dagboek, dok 
D Ned 2 - 22 08 
I sing to you strangers, over Dylan 
Thomas 
D Ned 2 - 22 58 
Een mooie ontsporing, musikale dok 

Maandag 7 juli 
D BRT1 - 1?40 
Ronde van Frankrijk, reportage 
D BRT1 • 18 00 
Tik tak, Plons en Kameleon 
D BRT1 - 18 30 
Bollo De Luipaard, stnp 
D BRT1 - 19 15 
De Muppet show 
D BRT1 - 2010 
Lovejoy, nieuwe sene 
n BRT 1 - 21 00 
Mijn grote liefde heet muziek, de 
Kreuners 
D BRT 1 - 21 40 
Vreemde krachten, dok sene 
D Ned 1 - 15 00 
De wilde hengst, western 
D Ned 1 - 1610 
Dr. Who, SF-serie 
D Ned 1 - 18 55 
Bassie en Adriaan, stnp 
D Ned 1 - 19 00 
The Fall Guy, sene 
D Ned 1 - 20 28 
Te land, ter zee en in de lucht, show 
D Ned 1 - 21 20 
Tros aktua, info 
D Ned 1 - 21 50 
Ellis Island, sene 
D Ned 1 • 22 40 
100 jaar Vrijheidsbeeld, show 
n Ned 2 • 19 27 
Jonge mensen op het koncert-
podium 
D Ned 2 - 20 00 
Entre nous, film 
D Ned 2 - 21 45 
De wereld volgens... Ton Van Duin
hoven 

Dinsdag 8 juli 
D BRT1 - 15 30 
Ronde van Frankrijk, reportage 
C BRT1 - 18 00 

Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18 10 
Er was eens... het heelal, dok stnp 
D BRT1 - 18 50 
De zeven van Blake, SF-serie 
D BRT1 - 20 25 
Mike, praatshow 
D BRT1 - 22 05 
Kroningsmis, van Franz Liszt 
D Ned 1 • 15 45 
Het woeste land, film 
D Ned 1 - 18 05 
Kate & Maggie, sene 
D Ned 1 - 19 25 
De vluchteling, nieuwe serie 
D Ned 1 - 20 28 
Schatten en schieten, show 
D Ned 1 - 21 30 
Alles draait om Martin, sene 
D Ned 1 - 22 00 
Zing een nieuw lied, kinderliedjes 
D Ned 1 - 22 30 
Sherlock Holmes, sene 
D Ned 1 - 23 20 
Cheers, sene 
D Ned 2 - 19 12 
Bennie dwars, film 
D Ned 2 - 19 37 
Kenmerk, info 
D Ned 2 - 20 00 
Hendrik VI, toneel 

Woensdag 9 juli 
D BRT1 - 15 40 
Ronde van Frankrijk, reportage 
D BRT1 - 18 00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18 10 
Keromar, sene 
D BRT1 - 18 52 
Dromen, sene 
D BRT1 - 19 17 
Onze merkwaardige wereld, dok 
sene 
D BRT1 - 20 10 
Bill Cosby show, sene 
D BRT1 - 20 40 
Doelwitten, film 
D BRT1 - 22 10 
Gerard Walschap, portret 
D Ned 1 - 19 00 
De Smurfen, stnp 
n 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 - 2210 
Het leven van Verdi, serie 
D Ned 2 - 1912 
Van gewest tot gewest, regionale info 
G Ned 2 - 20 05 

Hendrik VI. toneel 
G RTB1 - 20 15 
Le Tour de France, dok sene 

Donderdag 10 juli 
D BRT1 - 15 40 
Ronde van Frankrijk, reportage 
G BRT1 - 18 00 
Tik tak en de Snorkels 
n BRT1 - 19 00 
De kleinste zwerver, sene 
G BRT1 - 19 25 
Kwizien, kooktip 
G BRT1 - 20 20 
Dempsey en Makepeace, serie 
G BRT1 - 21 10 
Panorama, info 
G BRT1 - 22 00 
Hotel, sene 
G Ned 1 - 18 05 
Lassie, een nieuw begin; serie 
G Ned 1 - 19 40 
De kauagomballenboom 
G Ned 1 • 20 28 
De beuk erin!, diskussie 
G Ned 1 - 21 35 
Tijdsein, info 
G Ned 1 - 22 05 
Ars Musica, klassiek 
G Ned 1 - 22 27 
De Joden en onze beschaving, dok 
G Ned 2 - 18 30 
Sesamstraat 
G Ned 2 - 19 27 
De Smurfen 
G Ned 2 - 19 27 
Kids, dok 
G Ned 2 - 20 32 
Bejaardenzangconcours 
G Ned 2 - 21 27 
Kus mij, Petruchio; dok 

Vrijdag 11 juli 
G BRT1 - 15 00 
Liedjes, dansen, melodien, volks
kunst 
G BRT1 - 15 40 
Ronde van Frankrijk, reportage 
G BRT1 - 18 00 
Tik tak en Plons 
G BRT1 - 1810 
Knappe koppen, sene 
G BRT1 - 2015 
De Leeuw van Vlaanderen, Vlaamse 
film 
G BRT1 - 22 00 
Blanchefloor, ballade 
G BRT 1 - 23 10 
Guldensporenviering Brussel, sa
menvattende reportage 
G Ned 1 - 16 35 
Simon & Simon, serie 
G Ned 1 - 17 20 
Ontdek je plekje, toeristische info 
G Ned 1 - 18 05 
Wind in de wilgen, serie 
G Ned 1 - 19 00 
Bas Boris Bode, sene 
G Ned 1 - 20 28 
Penmarric, serie 
G Ned 1 - 21 25 
Op stap voor de zeehond, estafette
wandeling 
G Ned 1 - 21 40 
Masada, sene 
G Ned 1 - 2315 
Jazz met Jacobs 
G Ned 2 - 19 25 
De Muppetshow, stnp 
G Ned 2 - 19 50 
1, 2, 3 in Spanje, show 
G Ned 2 - 21 20 
Water en wind, dok 
G Ned 2 - 22 45 
Ontmoeting, praatshow 
G Ned 2 - 23 30 
Angst, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 5 juli 
National Velvet 

Amerik film uit 1944 met o a Eliza
beth Taylor, Mickey Rooney en Ange
la Lansbury Wanneer een jong Engels 
meisje in een loterij een paard wint, gaat 
ZIJ het dier trainen om deel te nemen 
aan de beroemde paardenwedstrijd, de 
Grand National Op de dag van de 
wedstrijd laat haar jockey het afweten 
(Ned. 2, om 20 u. 25) 

Zondag 6 juli 
Twee Superflikken 

Amerik aktiefilm uit 1977 met wat 
gooi- en smijtwerk door het onafschei
delijke duo Bud Spencer en Terence 
Hill Door een toeval belanden zij in het 
politiekorps en tot eeneiders verbazing 
leiden hun eigenaardige metoden tot 
sukses (BRT 1 , om 20 u. 35) 

Maandag 7 juli 
Entre Nous 

Franse film uit 1983 vertelt het ver
haal van twee door de oorlog geteken
de vrouwen die merken hoe ongelukkig 
ZIJ wel zijn in hun huwelijk Met o a Isa-
belle Huppert, Miou-Miou en Guy Mar-
chand (Ned. 2, om 20 u.) 

Dinsdag 8 juli 
L'extravagant 

Amenk film uit 1936 met o a Gary 
Cooper en George Bancroft Longfel
low Deeds erft 20 miljoen van een ex-
centneke oom en trekt naar New York 
om het geld te besteden aan het „ge
luk van de gewone man" 
(RTBF1,om21 u. 20) 

Woensdag 9 juli 
Doelwitten 

In,,Targets" van Peter Bodvanovich 
uit 1968 speelt Bons Karloff de rol van 
een gnezelfilmakteur, die afscheid wil 
nemen van het witte doek Daarom 
stemt hij erin toe een drive-m-
voorstelling van een van zijn films bij te 
wonen Daar wordt hij gekonfronteerd 
met een sluipmoordenaar 
(BRT 1, om 20 u. 40) 

Donderdag 10 juli 
On s'est trompé d'histoire d'amour 

Franse film van Bertucelli uit 1974 
met o a Coline Serreau, Nicole Dubois 
en Francis Pernn Na een kortstondige 
verhouding tussen twee kantoorkolle-
ga's blijkt Anne zwanger Pierre wil dat 
het kind geboren wordt, maar Anne 
denkt dat ze dat financieel met aankun
nen (RTBF 1,om20 u.) ,~,^ ^^^ 

Vrijdag 11 juli 
De Leeuw van Vlaanderen 

Vlaamse film van Hugo Claus uit 
1984 naar het boek van Hendrik Con-
sciende over de heroïsche strijd van het 
graafschap Vlaanderen tegen de Fran
se overheersers, die uitmondde in de 
Guldensporenslag m 1302 
(BRT 1, om 20 u. 15) 

3 JULI 1986 



mi nsm ^wm 

% > 

$ . 

Recent ver
scheen bij de uitge
verij Querido te 
Amsterdam de vijf
de drulc van het ver
zameld werk van 
Willem Elsschot. 

^ ^ ^ - ^ Het stevig ingebon-
^ ^ f t ^ J ^ den boei< is zo'n 
^ / • ^ ^ l 770 bladzijden dik 
^ ^ ^ / ^ * en herbergt de ti-

^ • ^ ^ ^ tels waarmee Els-
B ^ ^ ^ schot tot de dag 
^L ^ van vandaag een 
^ ^ ^ ^ aparte plaats in

neemt tussen de li
teratoren van ons taalgebied. Je kunt 
ze er allemaal in terugvinden, maar 
ook de 22 gedichten die van Elsschot 
gekend zijn. Elsschot spaarde in die 
verzen de rauwe noot niet, ook niet 
in gedichten die hij aan (zijn) moeder 
opdroeg. De teksten werden er alleen 
maar dieper door en echter. Zonen 
moeten hun moeder geen flauwitei-
ten vertellen. Hoe zouden ze mekaar 
niet door en door kennen ? Genegen
heid, hoe ironisch ook verwoord, ont
breekt Elsschot niet. Voor wie ge
schopt, gewurgd, gebroodroofd en 
lelijk werden door het leven schreef 
Elsschot zich de ziel uit het lijf. Niet 
omdat hij als deftig man wat hoefde 
goed te maken maar omdat hij ze stuk 
voor stuk zo graag zag, koos hij on
voorwaardelijk de kant van de bag-
german, het kind op sterven, de ar
me, de bedelaar, de oude, de bult, de 
banneling. Enkele keren heeft hij hen 
met name genoemd en dan keken de 
scherpslijpers vreemd op. Hoe ver
klaar je anders het gedicht over Ma
rinas van de Lubbe, de Hollandse 
kommunist die de Berlijnse Rijksdag 
in de f ik had gestoken ? „Jongen, zo 
dichtte Elsschot, met je wankel hoofd 
aan de beul vooruit beloofd, toen je 
daar je lot verbeidde stond ik wenend 
aan je zijde..." 

Tussen droom 
en daad». 

Met dezelfde heftigheid stond Els
schot naast dr. BormsXoen deze in de 
kazerne van Etterbeek neergescho
ten werd. Het gedicht was voor publi-
katie in Rommelpot bestemd maar de 
redaktie durfde het niet onmiddellijk 
publiceren, wel drie jaar later onder 
de schuilnaam Willem. Vlug werd be
kend wie achter de naam zat... 

Het zou Elsschot de staatsprijs ge
kost hebben en zijn zetel in de Aka-
demie voor Taal en Letterkunde. Het 
deerde hem niet... 

Minder gekend van Elsschot is zijn 
gedicht voor een andere Vlaams
nationalist, Willem Gijssels. Deze 
Dendermondenaar die als wees in 
Brussel was opgegroeid raakte voor
al bekend toen hij het in 1911 had 
aangedurfd tijdens het bezoek van 
koningin Wllhelmina het spandoek te 
ontrollen met de roep ,,Spreek uw 
taal!" Maar Gijssels 'naamisonher-
roepelijk verbonden met zijn „wei
den als wiegende zeeën", een van 
onze prachtigste liederen. Gijssels, 
die Antwerps stadsbediende was ge
worden, werd in 1944 door burge
meester Huysmans geschorst. Els
schot kende de onverzettelijkheid 
van Gijssels en vreesde dan ook niet 
hem aldus te groeten: „Gebrood-
roofden verdrukt dat wel, maarnooit 
gebukt. Worgen, trappen, trekken, 
niets baat met zulke nekken...". Het 
was een groot kompliment aan het 
adres van de Vlaams-nationa
listen die van geen wijken wilden 
weten. 

Men kan zich de vraag stellen waar
om zo weinig gereputeerde Vlaamse 
auteurs de kant van de verschopte 
Vlaams-nationalisten kozen. Wellicht 
zit het antwoord in het (te) vaak ge
citeerde vers van Elsschot zelf: 
„...want tussen droom en daad staan 
wetten in de weg en praktische be
zwaren...". • 

vt^t 
cloot-d&-we^ 

Een van de merkwaardigste kruiden die de jongste 
jaren weer een opmerkelijk heroptreden in de keuken 
doet is de mierik. Wellicht omdat mierikwortel naast 
smaakverrijkende ook medische kwaliteiten blijkt te 
hebben. ,,Eet lekker en gezond" hoeft geen ijdele 
wensdroom te zijn. 

De mierik - cochlearia armoracia - is een soort van 
lepelblad die veelal in de nabijheid van de zee groeit 
en een uitgesproken scherpe smaak heeft die enigs
zins aan het zilte zeewater herinnert. 

D E gepunte, harde, vlezige 
wortel, soms ook wel eens 
de stengels en het loof van 

de plant, wordt fijn geraspt gebruikt 
in tal van sausen, gemengde slaat
jes en vermengd met boter of mar
garine ook als boterhamsmeersel, 
terwijl er zelfs mierikwortelmayon-
naise in tubes in de delikatessen-
zaken verkrijgbaar is. De uiterst 
sterke smaal< van de wortel maakt 
hem ideaal geschikt om vele ge
rechten — zowel vlees als vis — 
zeer geraffineerd op punt te bren
gen. Maar men moet dan wel erg 
zuinig en oordeelkundig te werk 
gaan. Een gemiddeld gezin komt 
met zo'n wortel beslist enige dagen 
toe. Een mierikswortel bewaart 
men best in een kom water of men 
steekt hem gewoon schuin in de 
tuingrond. 

Mierikwortel is zwavelhoudend 
en werd in vroegere eeuwen aan
gewend als geneesmiddel tegen 
scheurbuik. Maar ook nu wordt de 
helende kracht van de wortel niet 
onderschat. Zeker niet bij astma, 
keelontsteking en verkoudheid, 
omdat mierik de slijmen losmaakt, 
op natuurlijke wijze ontsmet en de 
ademhalingskanalen beter open 
houdt. De mierikwortel grijpt hin
derlijke giftstoffen aan en verdelgt 
ze. Door oplegging kan mierik ook 
reumatische en spierpijnen ver
zachten. Daarenboven stimuleert 
mierikwortel de nienwerking, werkd 
bloedzuiverend en helpt al<tief bij 
bloedarmoede en vitaminetekort. 
Kortom, mierikwortel Is een van die 
veelvoudige geschenken van de 
natuur waarvan het lekker genieten 
ook voor onze gezondheid een wel
daad is. 

rfieesfekn.^ 

Wij ontvingen veel juiste antwoorden natuurlijk op on
ze 132ste opgave. Het gedicht „Nu of nooit..." van Gui-
do Gezelle geniet grote bekendheid. 

P. Bogaerts-Duysburgh uit Biest 32 te Sint-
Amandsberg werd uitgekozen tot winnaar van ons pak
ketje boeiende boeken. Proficiat! 

D E andere WIJ-lezers be
houden echter hun volle 
kansen om op hun beurt 

een geschenk te winnen. Wat, met 
zicht op een hopelijk zonnige va

kantie, altijd meegenomen is. 

Aan U om te titel en de auteur 
van onderstaande verzen te 
vinden. 

Vlamingen! wat zijn wij toch voor idioten! 
Een Haagse koopman op zijn smalst, beweert 
Dat hij een ,,Flaming", zelfs gecultiveerd, 
Niet hoger achten kan dan Hollandse malloten. 

(...) 

Zoverre staan wij met en van 't verleden 
Als 't echte leven ver is van de dood. 
Dat wij al blij zijn wanneer de eeuwge Jood 
Kan voelen wat de Vlaming heeft doorstreden. 

Uit volken en geschiedenis gestoten, 
In eigen huis geen baas voor eigen schuld. 
Put Goedzak uit zijn lamme deugd geduld, 
Vlamingen! wat zijn wij toch voor idioten! 

Indien U het antwoord kent, stuur dit dan onverwijld naar WIJ, „/Meespelen 
(135)", Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. Veel geluk! 
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Nu 50 jaar geleden werd door de Tongerlose Norber
tijn, pater Antoon van Clé Sporta opgericht. De aktivi-
teiten en het gedachtengoed van Sporta zijn uiterst 
veelzijdig, maar komen samengevat neer op een vol
waardige elkaar menselijk verrijkende integratie van 
sport, maatschappij en kuituur. Het volmaken van een 
halve eeuw werking was voor Sporta de aanleiding tot 
het organiseren van een aantal manifestaties in en rond 
de sport, het 3-voudige initiatief,, Sport in de Kunst'' is 
daar één van. 

A LLEREERST is er onder 
het tema ,,Sport in de 
Kunst" een wedstrijd voor 

in Vlaanderen werkende schilders 
en grafici met Sportaprijzen van 
100.000 fr. voor het beste schilde
rij en van 40.000 fr. voor het beste 
grafisch werk. 

Als speerpuntorganisatie van 
het hele ,,Sport in de Kunst-" pro-
jekt gaat er van 7 augustus tot 7 
september in het Brusselse Palels 
voor Schone Kunsten een ten
toonstelling onder de titel,,Sport in 
de Plastische Kunst in Vlaande
ren" met enerzijds een selektie van 
de hogergenoemde ingezonden 
werken en anderzijds een keuze uit 
werken van erkende meesters die 
een overzicht van 1900 tot 1985 wil 
bieden. Als men weet dat vele 
Vlaamse schilders een grote of eer
der toevallige belangstelling voor 
de sport toonden of tonen dan 
wordt deze expositie een beslist 
boeiende konfrontatie, denken we 
maar aan namen als o.a. Frits van 
den Berghe, Gustaaf de Smet, Ed-
gard Tijtgat, Rik Wouters, Vic Gen-
tils, Pol Mara, Roger Wittevrongel, 
Raoul De Keyser en vele anderen. 
Merkwaardig is wel dat het voor de
ze tentoonstelling voorziene 4-
talige en 4-kleurig geïllustreerde 

katalogusboek pas voor 15 novem
ber aangekondigd wordt. 

Naast de plastische kunst gaat, 
maar dan tot 31 oktober, in de ani
matiehal van hetzelfde Paleis een 
tentoonstelling,,Sport in de Neder
landse Literatuur 1900-1985". 
Hierin zal voornamelijk worden ge
werkt met uitvergroot tekstmateri
aal , dat samen met allerhande toe
behoren, optredens en multimedi
ale presentaties voor een 
aansluitende, levendige en tegelijk 
eigentijdse en toekomstgerichte 
animatie bij de expositie van plasti
sche kunstwerken zal zorgen. Voor 
het literatuurevenement wordt een 
4-kleurig geïllustreerde ten-
toontstellingskrant uitgegeven. 

De tema's die in de literatuurten
toonstelling vooral aan bod zullen 
komen zijn strijd, geweld, schoon
heid, winnen, verliezen, pijn, trage
die, dood, enz. Zowel de sportfi-
guur, het publiek als het dekor — 
omgeving en maatschappij — wor
den belicht. De bedoeling is de te-
matiekte behandelen doorjoerna-
llstische teksten met literair werk te 
konfronteren en te illustreren met 
passende foto's van herkenbare 
hoogtepunten uit het sportge
beuren. 
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Bedevaart met klassieke ingrediënten 

Het mirakel 
van Diksmuide? 

DIKSMUIDE — Een IJzerbedevaart is natuurlijk veel meer dan alleen maar re
devoeringen. Het moet voor de regisseur een ontzettende opgave zijn om elk jaar 
opnieuw die mengeling van gevoelens — ontroering, verbittering, entoesiasme — 
tot een smakelijke en krachtgevende,,cocktail" te brouwen. 

Herman Slagmulder en zijn medewerkers kweten zich voortreffelijk van hun taak. 
Al betekent minstens 150 minuten rechtstaan temidden van een massa volken onder 
een verzengende zon niet meteen een pretje voor iedereen. 

GELUKKIG blies er een 
zuchtje wind over de bede
vaartsweide, wat de hulp 

diensten van het Vlaams Kruis nog 
oïeer werk bespaarde. Toch 
moesten de brankardiers nu en 
dan uitrukken om een overhitte be
devaarder naar koelere oorden te 
dragen. 

WIJ-proefnummers 
Dit mediterrane weertje Is ver

moedelijk mee oorzaak van de iets 
geringere opkomst onder de To
ren ; de terrasjes in de aanpalende 
straten zaten voller dan ooit. Het 
aanschuiven op de IJzerbrug ver
liep vlotter. Het aantal pamfletjes 
en leurders daarentegen Is niet af
genomen. Enkele VU-parlements-
leden werkten zich in het zweet bij 
de uitdeling van de duizenden WIJ-
proefnummers (waarvoor onze 
dank!). Even daar voorbij kreeg je 
echter ook vlugschriften In je tas 
gepropt van onfrisse, zeg maar ra
cistische origine! 

Het komitee en de ordedienst 
verdienen waardering voor de 
moed waarmee zij de toegang aan 
deze „zonderlingen" verhinderen. 
Binnen de afsluiting Is er trouwens 
geen plaats voor kommercle. (Even 
doet dit denken aan het bedevaart
soord te Lourdes: in de straten 
naar dit heiligdom word je kotsmis
selijk van de uitbuiting van de 
Maria-verering, maar rond de grot 
is alles stil en vroom...) 

Op de vlakte rond het oude en 
nieuwe IJzermonument vind je een 
perfekt staal van de aktuele Vlaam
se bevolking: de baby en de grij
saard, de non en de vrijzinnige, de 
arbeider en de ondernemer, de 
nonchalante en de konformist, de 
dromer en de cijferaar. Maakt ook 
dit geen deel uit van het jaarlijkse 
„mirakel" van Diksmuide? Nie
mand hoeft Immers te komen... 

Eksekutie 
van Borms 

De celebranten hadden het ge
noegen om in het prachtige dekor 
van de PAX-poort de eucharistie
viering op te dragen. De affiche
ontwerper Karl Meersman koos 
zachte pasteltinten (blauw, geel en 
wit) in zijn uitvoering van de 
English-prent. Abt Koenraad Stap
pers verraste met gedurfde woor
den : „ Vergeef ons het gebrek aan 
een toekomstgerichte visie voor 
ons volk en de wereld." en „Laat 
ons stappen naar bevrijding zet
ten. ". Het stukje bandopname met 
de stem van pater Callewaert 
dwong de massa tot ingetogen
heid. 

De vormgeving verschilde wei
nig van de vorige jaren, en toch ver
veelt dit niet. Het bazuingeschal 
van de KSA-Oudenaarde, de kore-

„Niet altijd, niet overal groeiden en bloeiden bloemen in Vlaanderen. 
(.. .jBloemen zeggen zo veel bij een grafsteen en hier bij het puin vertel
len ze ook over hen die zelfs een grafsteen missen. In Vlaanderen, in Oost 

en in West. 

ografie door de Aalsterse kunst
groep Alkuone, de ondersteuning 
door het ensemble-orkest Kreato 
uit Halle, de zang van het Brugse 
Veremanskoor (met een nieuwe 
dirigent), de vredesdulfjes In mooie 
witte mandjes, de Vaganten met 

een bedevaartlied, de unieke poë
tische teksten van Anton van Wil
derode, de samenzang o.l.v. Juli-
aan Wilmots, de Vossen met hun 
bedelmanden, het streepje klassie
ke muziek, de honderden bloemen 
(dit jaar opvallend veel gedroogde 

De apoteose met de fascinerende vlaggenhulde. 

De njen met vooraanstaanden. Bijna alle VU-parlementsleden waren van 
de partij. l\Aaar ook enkele CVP-ers kwamen de schijn hoog houden, waa
ronder welgeteld één gemeenschapsminister (waarvan niemand het 

bestaan vermoedde). 

korenhalmen In kombinatle met pa
pavers en margrieten), de Immer 
indrukwekkende vlaggenparade... 
Het was er allemaal. 

Toch blijven er enkele ongeëve
naarde hoogtepunten natrillen. De 

Franck Allacker tot Vlaamse regering 

yyll doet niets" 
Gastspreker op deze 59wte Bedevaart wm de 

fmnsviamlng Franck AHstcker, bekend van de be
weging ,M^ri$t!hen Lyk Wider", in voortreffelijk 
Nederiands vroeg tiij om daadwerkelijke stem. 

enöJ^eep uRzijn bosiemi 
betoog. 

grofiég/^i0ó vanstaten. Qmn-
xen wlizlgen niet heï hm vm 
«en wik. Wj|ztjn hjter eft wij zijn 
hm thuis/' (...) ,,Onze be-
letdsmws«nf)ög#n wij i^mst-
töigen. Heel dlkwiltsechter zijn 
wij ontgoocheld. Soms aSfn wij 
öok ontgoocheld In andere be-
leldsmenssF), Vanuit Vlaand©-
f0n en <le Viaamse rööering 
iA®rd ons «en nteerdan belioor-
lijké $t«unb©loofd. Wijwachten 
en wacfiten. Vanuli Nederland 

s„i»«rcl niets beloofd." 

Vlaams Huis 
„Waarom komt het Vlaams 

Huieer te f̂ ijsel niett Waarom 
komt er geen sekretailaaf van 
de Vlaamse Qemeenschap bij 
ons?" (.-.) „öeloof ïrtlj vrij, wij 
werken hard. Maar wij h^hm 
het reoM tegen onjre overheidt 
U <foet nlete voor ons, Megen' 
deei, ü zag o«s gmeg verdwij
nen} M&i evenveel aandmng 
ze^0n wIJ tot de Vteamse rege-
ri^ng; U belooft wat, tmarV doet 
niets, Tot de Nederlandse rege-
ring vmag ik gewoon; Kent U 
onsniet? Want Yvm anfeÂ oordls 
telkens sto kort,". 

FrmckMacker: 
Jk ben een Neéerfmderi' 

evokatle van de Borms-eksekutie 
was er zo één. De akteursduo Her
man Coessens - MIeke Bouve 
schitterde met het voordragen van 
het speciaal geschreven gedicht 
„En elders Is het voorjaar en april". 
Waarop Jet Eibers bewees ,,het" 
nog te kunnen met zijn „t\/lorgen-
zon": „...ende vogels hebben de 
schoten gehoord in Chili, in Guate
mala of in Vlaanderen, een moord 
blijft altijd een moord, ook al ge
beurt zij in de morgenzon". 

„De Stem" 
Tijdens het dodenappel werd In 

het biezonder teruggedacht aan 
Staf Verrept, Lode Van Kerkho
ven en Juul van Opstal. Maar ook 
René Vandebroucke, André 
Lammertyn, Armand Preud' 
homme en Jet Van Hoof werden 
terecht in herinnering gebracht. De 
eed van trouw en de apoteose-
liederen rondden het geheel be
geesterend af. Voor de tweede 
keer liet het I Jzerbedevaartkomi-
tee niet na om bij het soms gekon-
testeerde Zuidafrikaanse volkslied 
een duidelijke kommentaar te 
schrijven: „Door het zingen be
vestigen wij enkel de waarde die wij 
hechten aan die betrekkingen die 
dieper liggen dan een scheuring, 
onbegrip en en tragigsche tegen
stellingen in politieke regimes.". 
Een deel van de aanwezigen, waa
ronder enkele politici, zong met 
mee met „De Stem". 

Dit dreigt een twistpunt van de 
overigens heel erg geslaagde en 
59ste bedevaart naar de graven 
van de IJzer te blijven. Wie kent 
een bevredigende oplossing ? 
Verslag: Pol Van Den Driessche 
Foto's: Studio Dann 

3 JULI 1986 



Voorzitter Paul Daels: 

„Spaarplan is 
anti-Vlaams" 

De Bedevaartkomitee-voorzitter Paul Daels sprak 
een half uur. Dit lijkt en was ook lang, maar niet lang
dradig. Hij aktualiseerde het Ijzertestament en gaf een 
aantal duidelijke richtlijnen voor de nabije toekomst. 

H ET is ondoenbaar deze mar
kante en werkelijk goede 
toespraak van mr. Paul 

Daels in zijn totaliteit af te drukken. 
WIJ kozen er enkele belangrijke ci
taten uit. Woorden die tot naden
ken en aktie stemmen. 

St.-Annaplan 
„De schamele verworvenheden 

van de hervorming van '80 worden 
afgebouwd, met de medeplichtig
heid van de Vlaamse ministers in 
de centrale regering I (...) Ik bedoel 
de anti-kommunautaire trend van 
het spaarplan. (...) Doelmatig 
besparen vergt dat ruime financiële 
middelen onttrokken worden aan 
de verspilzuchtige centrale staat 
en overgedragen aan de gemeen
schappen die het geld, onder hun
ne verantwoordelijkheid, veel beter 
zullen beheren. Het regeringsplan 
handhaaft en verscherpt hetfinan-
cièle onrecht. (...) Toch werd het 

spaarplan in het parlement inte
graal goedgekeurd door de Vlaam
se meerderheidspartijen I Er wordt 
blijkbaar nog niet gespaard op stuk 
van politieke dubbelzinnigheid en 
Vlaamse klemmoedigheid." 

Konfederale staat 
,,Wij stellen een konfederale in

richting van dit land voor. (...) Het 
behoud van een Belgisch verband 
is alleen dan te verantwoorden, in
dien het de mogelijkheid biedt tot 

de spoedige overdracht van zeer 
ruime bevoegdheden aan de ge
meenschappen én indien de Waal
se landgenoten nu eindelijk daad
werkelijk de elementaire regelen 
van een politieke samenwerking 
naleven. Zoniet zal ook een Belgi
sche Statenbond als overbodig, 
storend en schadelijk, definitief en 
radikaal moeten afgeschreven 
worden." 

„Waar het om gaat, is het stelsel
matig en konkreet uitbouwen van 
de Vlaamse staatsmacht!" 

(Gods)-vrede 
,,De diepe binding tussen de 

zelfbestuureis en de vredeswil is de 
kern van het testament van de IJ-
zerjongens. (...) De kleine volkeren 
moeten blijven hameren, meer dan 
ooit, op de versnelde, veralge
meende, evenwichtige en gekon-
troleerde ontwapening. (...) In de 
grote lijn van de Vossen en van de 
IJzerbedevaarten heeft Vlaande
ren zich met grote eensgezindheid 
gekeerd tegen de scheikundige 
moordtuigen; m duidelijke tegen
stelling tot de Waalse houding en 
de dubbelzinnige positie van de re
gering." 

,,De Godsvrede betekent dat ie
der het recht heeft én de plicht zijn 

eerlijke overtuiging ongehinderd te 
beleven en uit te dragen. (...) Wie 
derhalve ons nationalisme en 
oprecht pluralisme tegen mekaar 
opstelt, bewijst alleen dat hij met 
begrijpt wat echt nationalisme, 
volksnationalisme en oprecht plu-
arlisme, volkse samenhorigheid 
betekenen." 

Vlaamse 
meerderheid 

,,ln de onmiddellijke toekomst 
vragen wij alle Vlaamse partijen 
front te vormen voor drie elemen
taire oogmerken: 
— de dadelijke splitsing van de 

begroting van ondenwijs op eer
lijke en objektievegronden (...) 

— de radikale weigering de begro
ting van Binnenlandse Zaken 
goed te keuren, zolang het Ge
meentefonds en het Provincie
fonds met effektief gesplitst zijn 

— de onverbiddellijke afstelling 
van Nederlands-onkundige 
mandatarissen in Vlaamse ge
meenten (...)." 

Doel en Eretekens 
,,0m zovele ekonomische, soci

ale en veiligheidsredenen: hand
having van de kolendelving en 

De Bedevaart in beeld 
• NTG-akteur Herman Coessens met flair en overtuiging • Aktrice Mieke Bouve, voor 

het eerst als presentatrice op de Bedevaart, felicitaties van een veertigduizendkoppige 
,,jury"... • Abt Koenraad Stappers van Averbode ging voor in de sobere misviering • 

Een eskekutiepaal getooid met rozen, de aangrijpende evokatie van de moord op 
August Borms • Troebadoer Jef Eibers bracht zijn sterk Borms-lied • De toren, simbool 
van Vlaamse trouw • Bloemen, vlaggen, wereldvrede • Nooit meer oorlog: de kreet uit 

de Grote Oorlog, de kreet van vandaag! 

Paul Daels: „Wij willen 
zelfbestuur voor levende, voor 

overlevende volkeren...". 

geen mijnsluitingen voorde rekon-
versie daadwerkelijk op gang wordt 
gebracht! (...) Een vijfde kerncen
trale te Doel kèn wachten. Als zij er 
ooit moet komen!" 

„Denkend aan wat destijds in de 
strijd om amnestie werd doorge
voerd, vragen wij de Vlamingen die 
dragers zijn van eretekens, daad
werkelijk aan hun verontwaardi
ging uiting te geven en ons hun er
etekens massaal toe te vertrou
wen! Wij zullen er een paneel 
mede vormen met een ondubbel
zinnige politieke boodschap, kort 
en klaar: Zelfbestuur!" 
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Voorzitter Anciaux zal CVP van antwoord dienen 

Nu zondag 6 juli te Bellegem (Kortriji() 
Op tal van plaatsen zullen In 

deze tijd weer de Guldensporen-
herdenklngen bloeien. Volks
unie-nat ionaal schaart z ich dit 
jaar achter een welbepaalde her
denking waar enkele VU-
topmandatarissen het woord zul
len voeren. Gevraagd wordt dat 
naast de nationale en provincia
le mandatarissen zoveel moge
lijk leden en simpatisanten de 
viering zouden bijwonen. 

Zondag 6juli a.s. worden wij dan 

ook met velen verwacht in het Ont
moetingscentrum nabij de Plaats te 
Bellegem, deelgemeente van 
Kortrijk. 

Het programma ziet er als volgt 
uit: 

— 11U.30 aperitief waarna kan 
aangezeten worden (barbecue) te
gen schappelijke prijzen. 

— Om 14U.30 start van de feest-
zitting door kamerlid Jaak Gabriels. 
Vervolgens spreken Euro-

„Dweilen met de kranen open..." 

Op biz. 4 kon u in ,,Sluis bezet. " lezen over de VU-aktie op de Leie-
sluis te Astene: het protest tegen het gebrek aan afdoende maatrege
len om de grensoverschrijdende watervervuiling tegen te gaan. Ter elf
der ure waaide een foto van de geslaagde aktie op onze redaktie binnen. 

Wie interesse heeft voor het VU-dossier rond het Europees waterbe
leid ,, Dweilen met de kranen open" kan de tekst gratis aanvragen bij de 
VU-EVA-fraktie van het Euro-parlement, Belliardstraat 79, Ardennege-
bouw kantoor 301 te 1040 Brussel (02-234.30.38). 

(foto Dann) 

parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke en nationaal voorzitter Vic 
Anciaux die van de gelegenheid 
gebruik zal maken CVP-voorzitter 
Swaelen een antwoord te geven 
n.a.v. diens f lamingantische 
„opstoten" . 

Het hele gebeuren wordt muzi
kaal opgefleurd door Herman Ele-
gast. Na afloop worden de aanwe
zigen uitgenodigd op een gezellig 
samenzijn met tussendoor 
volksspelen voor jong en oud. 

Deze herdenking en de toespra
ken zullen pas echt door de pers en 
de Wetstraat gehoord worden wan
neer deze door een massale aan
wezigheid kracht worden bijgezet. 
Gezien het aangeboden program
ma raden wij de uitstap naar 
Bellegem-Kortrijk dan ook ten 
zeerste als een familie-uitstap aan. 

vu-Sport 

Gezinsdag 
Zaterdag 6 september 

in "DeNekker" 
te Mechelen 

Werkaanbieding 

Vlaamse Instelling 
voor Volwassenenvorming 

roept sollicitanten op voor de funktie van edukatief medewerker-
direkteur (M/V) die verantwoordelijk zal zijn voor 
— de dagelijkse leiding en werking, 
— de werking en begeleiding van de staf, 
— de edukatieve programmering en werking van de instelling, 
— de beeldvorming en verdere ontwikkeling van de instelling, 
— de public-relations 
Vereist worden 
— min leeftijd 28 jaar, 
— universitair diploma of diploma hoger met-universitair on

derwijs , 
— ervaring m het sociaal-kultureel werk en in leidinggevende 

taken, 
— goede kontaktuele eigenschappen, 
— bekwaam tot koordmatie en teamsupervisie, 
— volksnationale en pluralistische ingesteldheid 
Sollicitaties met opgave van curriculum vitae zenden voor 15 juli 
naar EDUKA (selektie) - Limburgstraat 94 - 9000 GENT 

Wegwijs in de gemeentelijice financiën 

De gemeentebegroting ionid 
Alle schepenkolleges en ge

meenteraden staan straks (op
nieuw) voor een zware opdracht: 
ofwel het opmaken van de ge
meentebegroting en de goedkeu
ring ervan ofwel deze met gespier
de argumenten proberen te wijzi
gen. Ook voor elke VU-afdeling die 
het ernstig meent is op dit vlak een 
belangrijke opdracht weggelegd, al 

VU-Halie-Viivoorde 

Van basis tot top vernieuwd 
Nadat meer dan 40 afdelingen een nieuw bestuur verkozen en een 

aantal politieke raden werden samengesteld die op hun beurt hun 
politiek kollege verkozen, moest op woensdag 25 juni 1986 de 
verjongings- en vernieuwingsoperatie bij de VU-Halle-Vilvoorde haar 
beslag krijgen in de arrondissementele verkiezingen. 

Tevoren hadden de Volksuniejonge
ren van Halie-Vilvoorde reeds een 
nieuw arrondissementsbestuur verko
zen als volgt samengesteld: 

Voorzitter- Piet Ronsijn, ondervoor
zitter- Tom Serkeyn, sekretaris: Hllde 
De Keyser, penningmeester: Lieve 
Maas, bestuursleden: Jan Anciaux, 

Herwig Evenepoel, Dirk Vandervelde, 
Armand Sijbers, Erik en Erika Buc-
quoye. 

Na de insteülatie van de nieuwe arron-
dlssementsraad—die er heel wat nieu
wer en jonger uitzag dan voorheen, de 
opname van 7 VUJO-arrondissements-

Arr voorzitter Luk Van Bissen en arr sekretaris St. Rummens. 

bestuursleden en de koöptatie van 9 le
den werd dan een voorzitter, sekreta
ris, en een bestuur van 7 leden ver
kozen. 

Luk Van Biesten (26i.) werd verkozen 
tot de nieuwe arrondissementsvoorzit
ter, en Stephane Rummens {30j.) tot de 
nieuwe arrondissementssekretaris. 
Daarnaast werden Rom De Craen, 
MarkCeenaeme, NoraTommelein, Ri
chard Peeters, Dirk Vandervelde en Jo-
sée Nauwelaerts. 

Paul De Moortel werd verkozen tot ar-
rondlssementsbestuurslid. 

Met de verkiezing van Paul De Moor-
tel en Dirk Vanden/elde werd het arr. 
bestuur duidelijk vernieuwd (en ver
jongd), tenwijl het uittredende bestuur 
het afgelopen jaar ook al werd ver
nieuwd met de verkiezingen van Step
hane Rummens, Josée Nauwelaerts en 
Mare Ceenaeme zodat het huidige 
bestuur 5 nieuwe leden telt in vergelij
king met het vonge bestuur dat begin 
1984 werd verkozen. En vooral met de 
26 jaar jonge voorzitter Luk Van Biesen 
en de 30 jaar jonge sekretaris Stepha
ne Rummens aan de leiding van het 
nieuwe bestuur mag de vernieuwings-
en verjongingsoperatie wel geslaagd 
worden genoemd 

Verjonging is er ook in de afvaardi
ging naar de partijraad, waar Etienne 
Van Vaerenbergh, Annemie Van de 
Casteele, NoraTommelein en Piet Ron
sijn werden verkozen, terwijl Jef De Rid
der plaatsvervanger is 

Het nieuwe arr bestuur zal van de va
kantie gebruik maken om een aktieplan 
op te stellen om vanaf september 1986 
aktief van wal te steken Tot dan 

was het maar omdat de begroting 
een centrale rol speelt in de plaat
selijke politiek. 

Een initiatiekursus,,Gemeente
begroting en -f inanciën" van het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
is de aangewezen weg om op een 
snelle en aangename wijze toe
gang te verwerven tot deze kom-
plekse materie. Zonder veel gethe-

BRABANT 

oriseer overigens, maar wel onmid
dellijk de praktische toer op. Een 
uitgelezen schare medewerkers 
staan daar borg voor. 

Organiseer dus zo'n kursus (2 
dagdelen) met uw afdeling, of sa
men met enkele andere afde
lingen. 

Voor alle inlichtingen kunt U te
recht bij het Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel, of telefonisch 
091/25.75.27. (tijdens de kantoo
ruren) 

JULI 

11 

11 

12 

13 

VILVOORDE: 11 juli-viering in de Feestzaal van het Stadhuis. Om 
20u. Inr.- Guldensporenkomitee. 
AARSCHOT: Sporenvienng met VWG 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 
LIEDEKERKE: Traditioneel jaarlijks Barbecuefeest. Sportschuur 
Daatmet, Houtmarktstr. Org.: Vlaamse Kring 
LENNIK: Guldensporenviering. 19u. Samenkomst en optocht. Op
treden van het Flemisch folkdanceteam of Texas en de vendeliers. 
In het Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingcentrum, samenzang en 
feestrede door Eric Van Rompuy. 
AARSCHOT: Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel. In
schrijving voor autobus bij VWG - Paul Van Hoof. 
JETTE: Guldensporenfeest in de zaal van het St.-Pieterscollege. Deu
ren 14 uur. Aanvang: 15u. Inkom: -i- 3 pas: 20 fr; zonder 40 fr. Org. 
VBG-Jette. 
HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: Fietstocht met bezoek aan het Brou
werijmuseum te Willebroek. Org. VU-Mechelen-West. 

Volicsunie Teralfene rouwt 
Frans Deraedt werd in Teralfene 

geboren op 23 oktober 1906 en 
overleed op 18 juni l.l. in het 
O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst. 

Zijn heengaan doet pijn, want 
Frans was een echte vriend. Wat hij 
voor iemand deed kwam recht uit 
het hart. 

Frans was bovendien een echte 
Vlaams-Nationalist. Dit, en het feit 
dat hij tijdens de oorlog veldwach
ter was, werd hem na de oorlog ze
ker met in dank afgenomen. De re
pressie sloeg genadeloos toe: vijf 
volle jaren werd Frans afgezonderd 
van allen die hem dierbaar waren. 

Frans was ondanks zijn hoge 
leeftijd steeds paraat als er iets ,,te 
doen" was. Zelfs dit jaar nog was 
hij de eerstie die een plaats op de 
bus reserveerde voor zijn 'k weet 
niet hoeveelste IJzerbedevaart. 
Het zal raar doen nu Frans er in de 
toekomst niet meer zal bij zijn. 

Laat onze vriend rusten in vrede, 
want haat was hem onbekend. 

Volksunie-Teralfene biedt Maria, 
Frans' dierbare vrouw, en zijn fami
lie, innige gevoelens van medele
ven aan. 

P. Schmits 

3 JULI 1986 



Wi\ 13 

ANTWERPEN 
JULI 

10 

10 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

MERKSEM. 11 juli-mis in de Batholomeuskerk om 19 uur Homilie 
door prof Herman Martens Nadien gezellig samenzijn in lokaal Vla-
nac, Bredabaan 360 Inr VU-MerKsem en Groeninghe 
TURNHOUT: Stedelijke Guldensporenvienng om 11 uur op de bin
nenkeer van het Kasteel Onmiddellijk na de viering biedt VU-
Turnhout aan haar leden en simpatisanten een gratis dnnk met een 
hapje aan in De Schalmei' Patersstraat 19 Iedereen welkom 
ZWIJNDRECHT-BRECHT. Guldensporenvienng met choreografie, 
volksmuziek en kleinkunst Gildenhuis, Stationsstraat Zwijndrecht 
om20uur Toegang 150fr (100fr m 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 24 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: Herdenkingsmis in de H Kruiskerk ter 
gelegenheid van 11 juli (9u ) Daarna koffietafel m het Vlaams Huis 
Bezoek aan Hof ter Saksen te Beveren (14u 30) Zang en gezellig sa
menzijn in het Vlaams Huis (19u 30) 
MORTSEL • Guldensporenvienng 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 SK Were-Di en 
Smash 
ZWIJNDRECHT-BRECHT. Oude volksspelen in het Vlaams Huis, om 
10u30 
VREMDE: 11 juli-misviering in de kerk van Vremde om 10 uur 

Nieuw bestuur bij VU-AntwerpeiKstad) 
In aanwezigheid van R De Cleene, 

afgevaardigde van het arr bestuur en 
van Bob Loete, voorzitter van het arr 
bestuur Gerard Bergers fraktieleider 
in de gemeenteraad en de uittredende 
afdelingssekretaris Wim Moors werden 
de uitslagen vastgelegd 

Het nieuw bestuur ging over tot de 
aanduiding van de nieuwe funkties 

Voorzitter Koen Pauli 

Nieuw vu-bestuur 
te Tumbout 

23 mei koos de VU-
Turnhout een nieuw 

Op vnjdag 
afdeling van 
bestuur 
Voorzitter Jan Tollenaere 
Ondervoorzitter Leopold Thys 
Sekretans Dirk Mertens 
Penningmeester Rudy Beaufays 
Leden Klare Hertogs, Leopold Mer

tens Tuur Robberechts, Herman 
Schaerlaekens, Paul Van Autenboer 
en Guy Van Dyck 

VU-Ekeren: 
Nieuw bestuur 

Onlangs werd te Ekeren in aan
wezigheid van de arrondissemen-
tele VU-voorzitter Bob Loete, het 
plaatselijk VU-bestuur verkozen 
voor de komende drie jaar Dit 
bestuur heeft volgende samenstel
ling Ludo Madereel, voorzitter, 
Maurice Vander Avert, sekretans 
en distnktsraadslid, Corry Dierickx, 
penningmeesteres. Jozef Leffe-
laer, organisatie, Luc Lambrechts, 
distriktsraadslid, Roger Laurijssen, 
propaganda, Steven Sanders, jon
gerenwerking , Leo Luyten, provin
cieraadslid. Dirk Dobbeleers, jon
gerenwerking , Wil Fermon, dienst
betoon, Guy De Borger, mede 
werker organisatie, Paul Bortels, 
raadslid en Bart Beheydt raadslid 

ZO€K€BC}€ 
n Zoek man of vrouw om mede te wer
ken opbouwen V Z W leeft gn belang, 
moet handen aan 't lijf hebben, event 
vrijstelling stempelkontrole Mog kost 
en inw Tel 03/828 17 61 alle dagen 
tus 8 en 9 uur Vragen naar mevr Moe
renhout 

Sekretans Wim Moors 
Hierop overhandigde R De Cleene 

de voorzittershamer aan Koen Pauli, 
die op zijn beurt afgevaardigde De 
Cleene dankte voor zijn medewerking, 
waarna deze de vergadering verliet 

De overige bestuursfunkties werden 
nadien als volgt door de vergadering 
verdeeld 

Penningmeester Frans Smet 
Propaganda Hugo Hermans 
Organisatie Mynam Geens 
Vorming Alfred van Raemdonck 
Verkozen leden Margriet Bachot, 

Guido Bosmans, Jos Geens, Luc Hen
nissen Alfons Madereel, Erwin Meule-
pas en Gusta Verhaegen 

VU-Boecbout-
Vremde Icreeg 
nieuw bestuur 
Voorzitter Eddy Gaublomme 
Ondervoorzitter Jef Nelis 
Sekretans Mare Valenborghs 
Penningmeester Wally Liekens 
Organisatie Louis Corens 
Propaganda Karel Cuyvers 
VVM en Kadervorming Simonnevan 

Brussel-Vernimmen 
Public-relations Rita Gaublomme-

Huygens 
Bestuursleden Patrick Bourgeois Ire

ne De Doncker-Michielsen Fred Ent-
brouxk. Staf Geens Juliette 
Janssens-Rosenfeld Alex Peeters 
Peter Reynders Bart Vandewalle, 
Jeannine Van Nuffelen-Van Immer-
seel, Paul Verstrepen 

Mandatarissen 
Burgemeester Fred Entbrouxk 
Schepen Paul Verstrepen 
Gemeenteraadsleden SimonneVan 
Brussel-Vernimmen en Patrick Bour
geois 
OCMW-voorzitter Simonne Van 
Brussel-Vernimmen 
OCMW raadslid Irene De Doncker 
Michielsen 
Afvaardiging Arrondissementsraad 
Eddy Gaublomme, plaatsvervanger 
Mare Valkenborghs 
Simonne Van Brussel-Vernimmen 
Alex Peeters, plaatsvervanger Bart 
Vandewalle 

VU-afdeiing 
üflecbelen-West 

Na de bestuursverkiezingen van 
Mechelen-West (Hombeek-Leest-
Heffen) werd de nieuwe bestuursploeg 
van onze afdeling samengesteld 
Voorzitter Bernhard Moens 
Ondervoorzitter Karel Mertens 
Sekretans Ene D'hiet 
Penningmeester Wim Baetens 
Aktiviteiten Toon Sneyers 
Public Relations Jozef Jaspers 
Dienstbetoon Firmain Verlinden (ge

meenteraadslid) 
Voor U-nieuws Mil Keuleers 
Bestuursleden Louise Vermeulen, Ann 

Swartebroeckx, Rolande Wouter-
maertens Dr Walter Jaspers (ge
meenteraadslid) en Robert van de 
Poel 

WEST-VLAANDEREN 
JULI 

10 

11 
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GISTEL: Bezoek aan de Stockmanshoeve Vertrek aan lokaal 't Wit 
Paard met eigen vervoer Org VWG-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 In! 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 pnjzen 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 
winti 
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 
GISTEL: 11 juli-vienng in de feestzaal van het St -Godelievecollege 
om 20 uur Kom, luister en zing mee met de Vaganten Toespraak 
door burg Zwaenepoel Voon/erk 80fr ,kas100fr Org VWG-Gistel 
en DF-Gistel 
KORTRIJK: Nationaal Guldensporen-Zangfeest in de stadsschouw
burg om 20 uur Toegangskaarten voorverk 160 fr, kas 200 fr Stu
denten en + 3 pas, kinderen-12j .jeugdbeweg , zang-en volkskunst
groepen 120 fr Tel via Stadsschouwburg 056/22 19 02, viaBerten-
nest 056/21 69 07 of VTB-VAB 056/22 35 15 
WAREGEM: Reuze bareebue vanaf 19u 30 Terras De Klauwaart, 
Markt Waregem Deelname 250 fr Org VUJO-Waregem 
BLANKENBERGE: 1eGuldensporentocht Inschrijven 100fr bijE 
Duysters, de Smet de Naeyerlaan 86 en K V D Berghe, Ontmij-
nersstraat 73 Aanvang 18 uur op de Grote Markt 

Wij zoeken aan Zee 
„In de voetsporen van Permeice" 

Ook dit jaar wordt traditiegebrouw de 
zomerzoektocht ,,Wij zoeken aan Zee" 
ingencht Hoe je kunt deelnemen''Zo
wel met de auto, de fiets of de brom
fiets i 

Doorheen het landschap van Perme-
ke kun je zoeken naar de juiste antwoor
den van deze zomerzoektocht die loopt 
vanaf begin juli tot 20 september 

Deelnemingsbrochures zijn verkrijg
baar aan 250 fr in cafe Uilenspiegel te 
Gistel, café De Vlasschaerd te Stene of 
in het Secca-pompstation te Raver-
sijde 

De prijsuitreiking heeft plaats op vnj
dag 17 oktober om 20u in het Koningin-
nehof te Oostende 

Lees deze week in 
VAN IETS NAAR NIETS 

De bikim bestaat \ eei ti? jaar en moet zich de laatste tijd 
verdedigen op alle fronten enerzijds is er de oprukkende 

topless mode anderzijds lijkt het eendelig badpak weer terreiu 
te M innen 

DE TUIN VAN 
CHRISTINE EN MICHEL GUÉRARD 

Eugenie les Bams is een id\llisch dorpje m het zuiden esten \an 
Frankrijk Aan de rand ei \ an lii^l een \ orstelijk buitein erblijf 

met fnee \leit^els m koloniale stijl Dit is het domein \an 
Christine en Michel Guerard twee fornuisgenieen 

LUC PHILIPS 
,TK NEEM GEEN ROL MEE NAAR HUIS' 

Bejaarde akteurs worden onuitstaanbare monstres sacres of 
ze deemsteren M ei^ m de uitbeelding van de derde leeftijd Luc 
Philips IS de loffelijke uitzondering op de \erderfelijke legel 

ZOMERTOCHTJES 
Onze tH eede zomer reportage in een reeks van negen situeert 
zich in Schoten Speciale aandac ht gaat naar het internationaal 

volksdansfestnal datplaatsxmdt \an II tot 18juli 

FRIET IN DE ZEILEN 
Van 3 tot 6 juli vi ordl \oor NieuHpoort de Grote Prijs \an 

België formule 40 gezeild De \Mnnaar mag de Golden Frit 
Cup in ont\ ani;st nemen Geen grap maar spektakels 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

Ook dit nog wie een zoektocht-bon 
uitknipt in het juli-nummer van het bus
aan-busblad ,,Wij aan Zee' krijgt 50 fr 
korting bij aankoop van het deelne-
mingsformulier 

Maurits 
Vander Craysse 
overleden 

Geboren te Eernegem, op 23 juni 
1909 IS deze oorlogs-burgemeester van 
Vlissegem-De Haan te Brugge overle
den op 9 juni 11 

Na de harde repressiejaren, waaretan 
ook de overledene met is ontsnapt, 
vestigde hij zich te Brugge en woonde 
er langs de Gen Lemanlaan op Asse-
broek Hij leefde er ietwat teruggetrok
ken met zijn bezorgde echtgenote Ger-
trudis, maar verloor zeker geen kontakt 
met onze Vlaams-Nationale partij 

Deze nobele rechtvaardige mens is 
in stilte van ons heengegaan Wij treu
ren om dit verlies 

Diep gelovig idealist, heeft hij voor 
zijn Vlaams-zijn geleden Aardse rijk
dom heeft hij met verworven, maar 
goedhartig heeft hij als trouwe echtge
noot veel liefde gegeven en weinig voor 
zichzelf gevraagd 

HIJ weze thans in Liefde opgenomen 
door wat dit leven overstijgt en wat wij 
God noemen 

Maurits, wij danken u voor wat gij 
voor ons zijt geweest 

De Volksunie afd Assebroek betuigt 
haar deelneming eian mevr M Vander 
Cruysse-Gertrudis Billiet 

Mare D.V. 

3 JULI 1986 

file:///erderfelijke
file:///Mnnaar


14 V\^\ 
Dr. Walter Peeters te Sinaai over 

De belangrijkheid van de 
eersteii|nsgeneesl(unde 

Voor Amedee Verbruggenkring van Sinaai heeft dokter Waiter Pee
ters het tema: Omgaan met iangdurig zieken en de rol van de eerste-
iijnsgeneeskunde uitgebreid besproken. 

Voor een dergelijk onderwerp was, zoals verwacht, niet de grote 
massa toegelopen. De aanwezigen waren vooral mensen die, hetzij 
beroepshalve, hetzij familiaal, regelmatig met kronische zieken te 
maken hebben. 

Nadat voorzitter Roland Van Riet het 
selekte gezelschap had verwelkomd, 
stelde Fons Van Hoydonck, altijd goed 
gedokumenteerd, de spreker voor, met 
een overzicht van zijn opleiding, speci
alisatie, beroepservaring en zijn bete
kenis in de huidige organisatie van de 
eertelijnsgeneeskunde in België 

Beeldwijziging 
Eerst schetste dokter Peeters de evo

lutie die zich heeft voorgedaan in de wij
ze van ziek zijn en de verzorging 

— Waar men vroeger vooral te ma
ken had met akkute aandoeningen 
heeft men nu meer last van ,,degene
ratie" ziekten, voortkomend van de ver
oudering van het menselijk mecha
nisme De verbeterde geneeskunde 
heeft er voor gezorgd dal de natuurlij
ke selektie is weggevallen Daardoor 
komen er steeds meer kandidaten voor 
die degeneratie ziekten 

— Vroeger had men meestal zuiver 
lichamelijke klachten Tegenwoordig 
heeft men veel meer relationele proble
men Gezondheid was vroeger niet-
ziek-zijn Nu heet gezondheid een ge
voel van volledig, lichamelijk, psychisch 
en sociaal goedvoelen 

— Een derde verandenng is waar te 
nemen op het gebied van de behande
ling Een hele tijd is men geneigd ge
weest te hospitaliseren voor eindeloze 
observaties en speciale onderzoeken 
Nu dnngt de patient al dikwijls zelf aan 
op thuisverzorging door de huisarts 

— Een vierde aspekt van de evolutie 
IS het feit dat de behandeling van ver
zorgend naar preventief is vergleden 

Een kronische patient, die levenslang 
of toch zeer lang ziek is, verwacht van 

zijn dokter geen onmiddellijke gene
zing HIJ ziet zijn behandeling door de 
arts vooral als een begeleiden, om de 
ziekte onder kontrole te houden, aldus 
Walter Peeters 

In de eerste lijn 
Onder invloed van het wijzigende 

ziektebeeld is de praktijk van de hui
sarts belangnjker geworden Tweeder
de van zijn patiënten zijn thans chroni
sche zieken Om te kunnen blijven ge
volg geven aan de evoluerende vraag 
naar gezondheidszorgen, heeft de hui
sarts de noodzaak ingezien van samen
werking, in eerste lijn, met andere art
sen en paramedici 

Walter Peeters besloot zijn voor
dracht met twee belangrijke vaststellin
gen Ten eerste is er een vrij groot kom-
munautair verschil in het aanbod van 
geneeskundige zorgen In Vlaanderen 
IS er een degelijke bewuste tegemoet
koming aan de groeiende vraag naar 
eerstelijnsgeneeskunde In Wallonië 
daarentegen loopt men verloren in de 
superspecialisaties 

Ten tweede blijkt België de slechtste 
medische organisatie van Europa te 
hebben, als gevolg van ideologische 
verzuiling, overaanbod van mutualitei
ten, enz In de chaos gaat ook vaak de 
eigenlijke struktuur van de gezond
heidszorg verloren, en worden de ver
schillende treden van de ladder soms 
in omgekeerde zin doorlopen 

Na de boeiende spreekbeurt volgde 
een vraag en antwoord dialoog waarbij 
het geïnteresseerd publiek een flink 
steentje bijdroeg 

Van links naar rechts Roland Van Riet, voorzitter van AVK-Sinaai, dr 
Walter Peeters en VU-voorzitter Fons Van Hoydonck 

Vernieuwd 
Politiële 
Kollege 
te Herzele 

Donderdag 19 juni j I werd te 
Herzele in aanwezigheid van arr 
voorzitter Bert De Cremer een 
nieuw Politiek Kollege verkozen 

Antome Fonck, uittredend voor
zitter, stelde zich wegens beroeps
bezigheden geen kandidaat
voorzitter De nieuwe voorzitter. 
Geert De Spiegeleer, werd met 
meerderheid van stemmen aan
geduid 

Het vernieuwde bestuur ziet er 
als volgt uit 
Voorzitter Geert De Spiegeleer 
Sekretaris Dirk Huyghe 
Penningmeester Mark Robeys 
Ondervoorzitter Walter Imme-
geers 
Leden Maria Van Caneghem, 
Mark De Winne, Antome Fonck, 
Anne de Graaf, Roger Duwijn, 
Koen Van de Roy en Hilda De 
Leeuw 

Deinze en het Gemeentefonds 

VU-raadslid Maes 
weigert begroting 

Al enkele jaren weigert VU-
gemeenteraadslid Herman Maes de be
grotingen goed te keuren omdat zulks, 
volgens hem, inhoudt dat men de dota
tie van het gemeentefonds goedkeurt 
en hij dat met wil Hij wil die dotatie met 
goedkeuren omdat een Waal = 8000 fr 
en een Vlaming = 6000 fr Voor een 
stadje als Deinze is dat een achter-
uitstelling in principe van 25 000 inwo
ners X 2 000 fr = 50 miljoen 

HIJ was dan ook ingenomen met hel 
feil dat het schepenkollege wel het 
voorstel tot motie uitgaande van de 
Vlaamse afdeling van de Vereniging 
Belgische Steden en Gemeenten en 
van het Overlegcentrum Vlaamse Ver
enigingen op de agenda bracht 

Ons raadslid wees erop dat de cijfers 
die hij destijds gebruikte nu bevestigd 
worden 

HIJ wees er echter ook op dat voor de 
eerlijke verdeling van de fondsen een 
wetswijziging nodig is Zulke wet zal 
echter door de helft van de Walen moe
ten goedgekeurd worden en dat ziet hij 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R . 
- Geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 
Suf Kiesekoms 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot i t ' 
Do-, zat. van 10 tot I9u. 30 
Zondac van 14 tot I» u. 

KEIZEHSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5»2.22.22 
(op s f - ' - - • - • ' 

met gebeuren De grendelgrondwet zal 
hier werken Herman Maes venweet de 
,,grote" partijen en hun ,staatslieden" 
dat ZIJ destijds die grendel ingevoerd 
hebben Op het ogenblik dat Vlaande
ren zich — eindelijk — van zijn eigen 
meerderheid bewust werd, zette die wet 
nog rap een grendel op die meer
derheid 

Er IS volgens hem maar éen weg ter 
oplossing zelfbestuuri 

ZO€K€RC]€ 

Zoekertje 
n Jonge vrouw 31 j zoekt full-time 
betrekking als sekretaresse in de drie
hoek Leuven — Brussel — Antwerpen 
Inlichtingen Vic Anciaux tel 
02/219 49 30 

n Jonge man (20 j ) , met een diploma 
van humaniora, vrij van legerdienst, 
zoekt een betrekking Hij komt graag in 
kontakt met mensen, is meertalig en 
een langdung verblijf in het buitenland 
vormen geen bezwaar Inlichtingen Vic 
Anciaux, tel 02 219 49 30 

D 17j meisje met getuigschnften van 
voeding, verzorging, kledij en tekstiel 
die weet van aanpakken, zoekt een be
trekking als werkster in het Brusselse 
of op de driehoek Brussel-Ninove-Aalst 
Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester Dr J Valkeniers tel 
02/569 16 04 

Vlaamsnationale 

Guldensporenviering 

1986 
te Gent op donderdag 10 juli '86 om 20.30 uur 

op liet pleintje aan de Mageleinstraat / Volderstraat 

Bij sleclit weer in het beursgebouw op de kouter 

Gastspreker: KOEN BAERT 

hét hoogtepunt 
van het Vlaamse volksmuziekgebeuren 

OOST-VLAANDEREN 
JULI 

10 

11 

11 

13 

AALTER: 11 juli-viermg 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 
ZOTTEGEM: Gezellige 11 juli-barbecue in de Feestzaal Bevegem-
se Vijvers Van 12 tot 17 uur Prijs 300 f r , tot 12 jaar 150 fr 
GENT: Vlaamsnationale Guldensporenvienng 1986 met de,,Island 
Suite" om 20u 30 op het pleintje aan de Mageleinstraat/Volderstraat 
BIJ slecht weer in het beursgebou op de kouter Gastspreker Koen 
Baert Org VU-Gentism VU-Gent-EekIo, FW en Vlaamsnationale 
verenigingen 
HAMME: 11 juli-vienng met ,,'t Kliekske" in zaal ,,De Opkikker", 
Veldstraat om 20 uur Spreker Walter Peeters 
WICHELEN: Guldensporenbelotting in cafe De Monaan Gratis 
3 500 fr + inleg Aanvang 19u30 Inleg 50 fr Iedereen welkom 
Org VU-Wichelen 
ASSENEDE: Wandeltocht langsheen de kreken van Assenede Sa
menkomst aan het Vlaams Huis 't Leeuwke, Diedenkplem 22 tussen 
13u 30 en 14 uur Org VI Vriendenknng 't Leeuwke i s m FVV-
Groot-Assenede 

Rouw te Deinze 
Raymond Verstraeten overleden 

Op 24 juni overleed te Vinkt (deelge
meente van Deinze) Raymond Ver
straeten, op weg naar zijn 95e verjaar
dag en de oudste Oudstrijder 14-18 
van Deinze 

Geboren in 1891, behoorde hij tot de 

Nieuw bestuur 
bij vu-Assenede 

Het VU-bestuurvan Groot-Assenede 
zal er voor de komende dne jaar als 
volgt uit zien 
Voorzitter Patnck Van de Velde 

Leegstraat 11 Assenede 
Ondervoorzitters 

Bassevelde Laurent Van Wijns-
berge 
Oosteekio Alfons Van Vlaenderen 
Assenede Martin De Roo 

Sekretaris Dorine Van Gijsegem 
Kloosterstraat 51 Assenede 

Penningmeester Frans Verbeke 
Propaganda Fernand Gevaert 
Pers en Publiek Guido De Pestel 
Ledenadministratie Ivan Acke 
Vrouwenwerking Annie Himschoot 
Jeugdwerking Jan De Beule 
Organisatie Etienne Van de Veire 
Vorming Noel Bouchier 
Vlaamse Vnendenknng Dirk Ingels 
Dienstbetoon Patnck Van de Velde 

Guido De Pestel Etienne Van de Vei 
re en Guido De Wilde 

Overige bestuursleden Luc Brugge-
man Ronny Cortvriendt Willy De 
Jonghe Enk De Wulf Guido De Wil 
de, NoellaVan Hoecke Roeland Van 
Hoegaerden en Guido Van de Veire 

tweede jaargang die met meer moest lo
ten (1911) maar na drie jaar militaire 
dienst kwam er nog 4 jaar Ijzerfront bij 
Deze Fronter kwam als zovelen als fla
mingant de oorlog Dat maakte hem 
Vlaams-nationalist en dat is hij in woord 
en daad, rechtlijnig, zijn lange leven 
lang gebleven, als voorbeeld voor zijn 
kinderen en kleinkinderen voorbeeld 
van belangeloze inzet voor zijn Vlaams 
volk 

Een rots in de branding 
Een rots in de repressie en na-

repressietijd een rots waaraan velen 
zich konden vastklampten, een rots 
waarvan het geslagen (bijna verslagen) 
Vlaams nationalisme zich meer kon op 
trekken Aan dergelijke gewone men
sen heeft de Vlaamse Beweging meer 
te danken dan aan vele zogenaamd 
grote politici en staatslui Vaarwel Ray
mond Verstraeten 

We zetten uw vrijwillig gekozen taak 
verder VU-DemzeisblijR Verstraeten 
ook bij leven voor die inzet gevierd te 
hebben 

Gulden sporen 
te izegem 

De stedelijke kulturele raad van Ize
gem organiseert de 11-juli-vienng nu 
zaterdag a s Deze manifestatie vangt 
aan om 17 30 u waarna een misvienng 
volgt om 19 30 u Tijdens de feestavond 
in de Hoeve (Krekelstraat) spreek 
VU schepen Enk Vande Walle terwijl 
komponist Henri Parmentier voor de 
muzikale omlijsting zorgt 
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Afdeling krijgt tevens nieuwe vlag 

Nieuw bestuur bij VU-nflunsterbiizen 
Enke le w e k e n g e l e d e n hield V U - M u n s t e r b i l z e n haar s ta tuta i re 

bestuursverkiez ing De b i jeenkomst w e r d b i jgewoond door s c h e p e n 
Jos R o e b b e n , b u r g e m e e s t e r J o h a n S a u w e n s van Groot -B i l zen , g e 
m e e n t e r a a d s l e d e n C l e m e n t H u y g e n en E d m o n t R u b e n s . 

Dat Munsterbilzen de grootste afde 
ling IS van het arr Tongerpn Maaseik 
weet ieder afgevaardigde van het Lim 
burgse Maar Munsterbilzen blijft met 
bij de 280 leden maar wil naar de 

300 

In 1964 werd de VU afdeling opge 
richt en dit onder de begeleiding van 
FonsJackmaer en zijn toenmalige me 
dewerkers Leon Jans Denis Brands 
en Albert Lormans 

Ti jdens de normale statutaire 
bestuursverkiezingen werd het bestuur 
altijd maar groter het ledenaantal be 
draagt nu reeds meer dan 280 En om 
dat te vieren besloot het bestuur de af
deling een nieuwe vlag te schenken 
Promotor Ed Hansen en zijn ploeg zet 
ten zich achter dit projekt en het resul
taat was er een nieuwe prachtige vlag 
die bij optochten en feestelijkheden 
mag gezien worden 

Vanwege het nationaal VU bestuur 
en de redaktie van WIJ proficiat aan 
de mannen van Munster 

Bestuursverkiezing 
Voorzitter B Schoenmakers 
Ondervoorzitter Fons Jackmaer 
Sekretans Rudy Smets 
Penningmeester Hary Appermans 
Propaganda W Lathouwers 
Organisatie V Van Doren 

Jongerenwerking Jan Schouteden 
Dienstbetoon Bert Hansen 
Vorming Vrouwenwenng Maria Han 

sen en Leliane Smets 

LIIVIBURG 
JULI 

11 

Staande van links naar rechts J M Grommen, Jan Schouteden, R 
Smets, J Appermans en Fons Jackmaer 

Zittend van links naar rechts Bert Hansen, Valere Van Doren, gemeen
teraadslid C Huygen, oude voorzitter Edg Hansen en de nieuwe voor
zitter Berno Schoenmakers 

Leden en Abonnementen Edg 
Hansen 

Advies Komiteit J M Grommen Valere 
Nolmans Simone Hansen en Lam-
bert Vandebeeck 

Arr Raad L Vandebeekc F Jack 
maer B Schoenmakers Edg Han 
sen en R Smets 

VU Raadsleden Clement Huygen en 

Edmont Rubens 
O C M W Leon Festjens 
VU fraktieleider Nico Plusquin 

Tijdens deze bestuursverkiezing 
werd met alleen een glaasje gedronken 
maar werd tevens het komende herfst 
en winterprogramma vastgelegd 

BILZEN Bal van de Burgemeester m reuze-feesttent op het domein 
Alden Biesen te Rijkhoven Aanvang 20 uur De opbrengst wordt in
tegraal uitgekeerd aan de Bilzerse verenigingen voor minder validen 
HEUSDEN-ZOLDER Provinciale 11 juli viering 1986 in het domein 
Bovy teBo lderbergomISuur Gastspreker Albert Doucet Optreden 
Jef Eibers Inr Plaatselijke verenigingen 
MUNSTERBILZEN 11 juli vienng m St -Jozefzaal te Eik-Heesveld 

Het Jong-Davidsfonds 

Onlangs maakte Karlien Brysbaert aan de 
Katholieke Universiteit van Leuven een 

licentiaatsthesis over het ter ziele gegane Jong-
Davidsfonds, waarin onder meer Nelly Maes en 

prof. JefMaton een belang^rijke rol speelden. 

deniauwe 
Verkrijgbaar bij uw krantenverkoper vanaf morgen 

42 fr. 

Herdenkingsmis 
gevangenen kamp Lokeren 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen de 
Vrienden van de Amedee Verbrug-
genkring van Lokeren uit op de eucha 
ristieviering ter nagedachtenis van de 
overledenen uit hechteniskamp van Lo
keren 

Dit jaar staat de viering in het teken 
van Amedee Verbruggen 

Aan het orgel J Van Overstraeten, 
oud-gevangene 

Zangkoor 't Snoerke uit Aalst, allen 
oud-gevangenen 

Medecelebrant r p Longinus, oud 
aalmoezenier van het kamp 

Het h mis wordt opgedragen in de 
Paterskerk — Luikstraat Lokeren, op 12 
jul i 1986 om 18u30 

Voordien kan U de tentoonstelling 
bezoeken in de KkKisterhall met ar
chiefstukken uit het kamp ten teksten 
en werken van ingezetenen, o a Filip 
De Pilleceyn 

Nadien is er gezellig samenzijn met 
barbecue 

Vooraf kontakt opnemen met de in
richters. Dirk en Liliane Van Den 
Berghe-Keymeulen, Veldstraat 47 te 
9100 Lokeren (tel 46 17 78) 

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

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

Tel na 19 u 03 238 88 40 

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

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRUSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240 Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddel l i jk te b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f h u i z e n 6, Erpe 

Tel 053 78 1009 en 053 21 27 57 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02 582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

QZT) STUDIO 
DANN 

02 428 69 84 

— Industriële fotog'-afie 
— Mode/arch tektuur 
— Huwel jksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 19 93 

Import Export 

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 n 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 
te l 0 5 2 - 4 2 3 3 0 4 - 4 2 3 9 1 6 

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

Groensiraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03 23645 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gestoten 

KLEDING LENDERS 

Smt Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

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 Blankent)erge 
tel 050-41 30 70 41 36 54 Krediet 
bank 472 7041761 28 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

Verzeker I I goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

m^^v • NCSMAKtlAAI IRKENOVEIIEKt 

BSfDABAAN 6 BUS? ? JOBKASSCHAA e O i 6 i 4B 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 25 89 

Wi] bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053 2136 36 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N V 

Algemene hout 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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Torhout/Werchter-organisator Herman Schueremans: 

„Je moet ook 
mensen durven weigeren!" 

Werchter — ,,Dit is inderdaad de tiende editie van 
tiet dubbelfestivai maar voor mij is dit helemaal geen 
reden om ekstra druk te gaan. Ik probeer gewoonweg 
de beste affiche bij mekaar te krijgen." 

Aan het woord is Herman Schueremans, de onver
moeibare organisator van helgrootste rockfestival van 
de lage landen, dat dit jaar aan zijn tweede lustrum toe 
is. 

DE eerste keer gebeurde het 
in 1977 Zoals alles begon 
het ook in dit geval erg 

kleintjes. Een namiddagje muziek 
met Filip Catherine, Dr. Feielgood 
en enkele Nederlandse bands. 
Niettemin kwamen 2.000 mensen 
naar het kleine en tot dan toe met 
m kaart gebracht Westvlaamse 
plaatsje Torhout en 3.000 naar het 
Brabantse Werchter. Herman 
Schueremans was een jaar daar
voor met het zogeheten alternatie
ve circuit begonnen. 

WIJ: Wat was uw bedoeling? 
H. Schueremans: ,,We wilden 

zo gevarieerd mogelijk groepen 
overal in het land laten optreden te
gen demokratische prijzen. Toen 
WIJ begonnen was de situatie zo dat 
iedereen naar Vorst-Nationaal 
móest gaan om daar voor de der
tiende keer Jetro Tuil te zien, en 
voor The Kids was er bij wijze van 
spreken niets. Het eerste Torhout-
Werchter-festival dat wij inrichtten 
was een logisch uitvloeisel van de
ze mentaliteit. 

Toen ik nog op het kollege zat 
hoorde ik een bekende Creedence 
Clearwater Revival en ik kreeg het 
te pakken. Ik kocht mij een gitaar, 
maar na enkele maanden merkte ik 
dat ik niet verder raakte dan de ak
koorden van hetoverkende,, Hou
se of the Rising Sun". Ik besefte 
toen dat ik als muzikant nooit stuk
ken zou maken. Ik wil uitblinken, en 
als dat niet kan, nou dan hoeft het 
voor mij met meer Ik zat echter ver
veeld met de vraag hoe ik zonder 
artistiek talent mijn weg kon vinden 
in de boeiende wereld van de ei
gentijdse muziek. Iedereen klaag
de toen, er gebeurt hier niets en ik 
had meteen mijn roeping gevon
den." 

Levenswerk 
WIJ: Het organiseren van zo'n 

groots festival is ongetwijfeld 
een hele karwei? 

H. Schueremans: ,,Wij zijn er 
dag en nacht mee bezig. Het is ons 
levenswerk. In het buitenland 
denkt men soms erg kortzichtig en 
redeneert men: festivals liggen 
goed in de markt ? OK, dan betalen 
we ons gek aan twee topgroepen 
en vullen we de rest op met minder
waardige groepen en tellen we 's 
avonds onze winst." Bij ons is het 
minstens een prestigezaak. Wij lig
gen een halfjaar wakker van de or
ganisatie TorhoutAVerchter Trots, 
beroepseer, altijd proberen beter te 
zijn, nooit denken dat je binnen 
bent, dat zijn onze motto's." 

WIJ: Waarom blijft U dit doen ? 
H. Schueremans: ,,Wij zijn 

geen dromers. Wij weten dat de 

realiteit van de rock en roll keihar
de bussines is, maar het is inder
daad een obsessie, een manie, 
een ideaal. En zo lang we idea
listen kunnen blijven, gaan we 
door." 

WIJ: U koos opnieuw voor de
zelfde plaatsen? 

H. Schueremans:,,Precies. Zo
wel in Torhout als in Werchter vindt 
het festival plaats op hetzelfde ter
rein als vorig jaar. In Torhout is het 
terrein wel vergroot naar 9 ha, de 
reuzenparking blijft voorzien op 
3.500 auto's en in een totaal zo'n 
70.000 mensen ontvangen. In 
Werchter ligt een terrein van 10 ha 
en kunnen 80.000 mensen opge
vangen worden. I\4aar omdat wij 
niet willen dat de bezoekers als ha
ringen in een ton worden gepropt, 
zullen wij ook dit jaar minder tickets 
verkopen dan de maksimum kapa-
citeit. 58.000 is het maksimum voor 
Torhout, en hetzelfde geldt voor 
Werchter." 

Zonder grenzen 
WlJ: De letters T en W zijn niet 

meer weg te denken in het jaar
lijkse festivalwereldje? 

H. Schueremans: ,,Dat Tor
hout/Werchter steeds meer een 
Europees begrip geworden is. 

Herman Schueremans: Wij liggen een halfjaar wakker van T/W. 

wordt dit jaar ondermeer bewezen 
door het feit dat er buitenlandse 
festivals in Ierland en elders hun 
data hebben aangepast aan het 
eerste weekeind van juli om enigs
zins te kunnen profiteren van de ar

tiesten die naar Vlaanderen ko
men. Dat Elvis Costello buiten Tor
hout/Werchter dit jaar alleen maar 
een benefiet speelt tijdens de zo
mermaanden is een kompliment 
voor ons. Dat de Simple Minds, 

Voor de tiende keer... 
|A de reusachtige pop

festivals van de zesti
ger jaren in de Angel 

Saksische landen was het 
maar stilletjes geworden op 
de festivalweiden, ook bij 
ons. Vlaanderen had ooit ge
schitterd met Jazz-Bilzen en 
over de taalgrens stond Com-
blain la Tour hoog aange
schreven. Maarjjeide namen 
zijn reeds verhalen voor bij de 
haard. 

Tot in 1977 een Chiro-leider 
uit Herent opstond en iede
reen verbaasde door zijn or
ganisatietalent, moed en vin
dingrijkheid. En Herman 
Schueremans durfde het aan, 
maar bleef een jongen met 
beide voeten op de grond. Lef 
hebben en nuchter blijven dat 
leken zowat zijn eigen
schappen. 

Tien jaar na de eerste po
ging is het sukses internatio
naal erkend. Festivalhouders 
in het buitenland zetten hun 
klok op Torhout/Werchter. 
Schueremans op de zondag 

na de IJzerbedevaart: de 
godsvrede van de weiden... 
Torhout/Werchter zit zo ste
vig in de schoenen dat ook dit 
jaar 58.600 mensen per dag 
zullen geweigerd worden. 
Maar niet getreurd, Schuere
mans weet wat hij wi l : „Lie
ver stevig op de poten dan 
een voortijdig einde." Een 
publiekstop om het hele ge
beuren onder kontrole te hou
den want de dubbelfestivals 
brachten nooit heibel met 
zich mee. Een schitterend 
voorbeeld hoe massabijeen
komsten zonder politiever-
toon in goede banen kunnen 
gehouden worden. Schuere
mans weet met een eigen,,or
dedienst" het hele zaakje bin
nen fatsoenlijke perken te 
houden. Alleen deze prestatie 
reeds verdient lof... 

,,lk heb er al veel zien ko
men en gaan" en daarme be
doelt Schueremans de grote 
festivals. Drie weken geleden 
liep in Duitsland het dubbel
festival Rock am Ring, maar 

de tweede dag in Munchen 
ging niet door. Recent gingen 
soortgelijke festivals in de 
VSA en Brazilië de mist in. Het 
is dus allemaal niet zo een
voudig. 

Wat is dan wel het sukses 
van de jongen uit Herent? 

Wellicht zijn nuchtere kijk 
op de organisatie en hard 
werken, want wanneer zater
dag 5 juli te Torhout en zon
dag 6 juli te Werchter de deci
bels zullen donderen zal Her
man Schueremans geen 
dikke sigaren roken maar 2 
volle dagen in touw zijn. 

Torhout/Werchter: wij kij
ken een beetje vreemd aan te
gen dit gebeuren. Wij maken 
het af als een zich kollektief 
beroezen aan kommerciëie 
hits, sociologen zullen ons 
helpen er een verklaring voor 
te vinden hoe het allemaal 
mogelijk is. Schueremans 
weet het zelf niet zo goed, 
maar wat hij wel beseft: de
ze dingen zijn van onze tijd. 
Vlaanderen anno 1986. 

3 JULI1986 

toch een wereldbegrip geworden, 
graag terugkeren is al evenzeer 
een pluim op onze hoed. En dat 
Uoyd Col, die vorig jaar in ons festi
val debuteerde, dit jaar nog eens 
weerkeert, beschouwen wij ook als 
een grote onderscheiding." 

WIJ: Ook buiten Vlaanderen 
kijkt men naar T/W uit... 

H. Schueremans -.„In Frankrijk, 
Duitsland en zeker in Nederland is 
de respons zeer positief. Vanuit 
Frankrijk legt de grootste toerope-
rator busreizen in naar Torhout en 
de Nederlanders die naar onze 
festivalweides afzakken nemen elk 
jaar toe. Vorig jaar waren het er 
zo'n 32.000. Verder hebben we 
vernomen dat de KRO-radio opna
men maakt van het Werchter-
festival, studio-Brussel stuurt een 
reportageteam naar Werchter, 
BRT-2 omroep West-Vlaanderen 
en Radio-2 sturen een reportage-
wagen naar Torhout, Frequence 
Nord doet dit evenzeer en voor de 
Eurovisie, Europe Gogo komt de 
Nederlandse Veronica opnamen 
maken in Torhout." 

Tsjernobyl... 
WIJ: Kritici blazen: opnieuw El-
vis Costello... 

H. Schueremans:,,Indien ,,ge-
nie"nietzo'n uitgeholde term was 
zou hijperfekt van toepassing zijn 
op Elvis Costello. Sings '77 tot van
daag heeft hij een oeuvre van tien 
studio-platen bij mekaar geschre
ven en gespeeld waarop meer klas
siekers staan dan wat 98 procent 
van de rockers in een hele carriè
re bij mekaar krijgen. Van alle ar
tiesten die tijdens of in de nasleep 
van de punk-explosie opstaan zijn, 
is Costello de grootste. Er zijn zelfs 
mensen die vinden dat mets of me
mand groter is dan hij. En met ge
heel ten onrechte: sinds Bob Dylan 
is er geen enkele liedjesschrijver 
geweest die evenveel én even kwa
litatief werk heeft geleverd." 

WIJ: Het samenstellen van de 
affiche is ongetwijfeld een belan
grijke opgave? 

H. Schueremans: ,,Het is niet 
makkelijk om een goeie affiche 
voor zo 'n festival bij mekaar te krij
gen. Het is trouwens niet makkelijk 
om je reputatie als beste Europees 
festival te blijven bevestigen. Tor
hout/Werchter wil een staal bieden 
van wat in het voorbije jaar aan rock 
belangrijk was. Daarbij is het ele
ment ,,live-kwaliteit" van cruciaal 
belang. Het festival zoekt groepen 
die de stap van zaalpodium naar 
festival-podium kunnen zetten zon
der kwaliteitsverlies. Het festival 
zoekt ook naar bands die meer in 
huis hebben dan alleen maar één 
goeie single. Als festivalpromotor 
kun je trouwens niet alles krijgen 
watje zomaar wil. Soms stootje op 
praktische bezwaren. Grote ar
tiesten spelen vaak geen festivals. 
De dollar kan allerlei kapriolen ma
ken, waardoor de Amerikaanse 
groepen bijna onbetaalbaar wor
den, en dit jaar is er de spanning 
tussen de VSA en Libië, die ervoor 
gezorgd heeft dat veel Amerikaan
se groepen bang zijn geworden om 
buiten de States te gaan spelen. 

En hoe vreemd het ook mag klin
ken, ook de kernramp van Tsjerno
byl heeft weinig goed gedaan aan 
de populariteit van het Europese 
kontinent." 

Maarten De Ceulaer. 
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