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„Het wordt voor de traditionele partijen moeiiijic, zoainiet onmogeiiJi( — want 
iioe gaan zi| iiet de icritisclie en opmericzanie iciezer uitleggen? — om een 

nationaiistisciie foimatie te negeren die zicli wii inzetten voor een 
demoicratisciie en rationeie iiervoiming van de staat." 

(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard-Het Nieuwsblad" van 8 juli 1986) 

11 juli anno '86 
Op haar 11 {uli-vlering zondag te Kortrijk heeft de Volksunie bij 

monde van voorzitter Anciaux een positief antwoord gegeven aan 
CVP-voorzitter Swaelen. Alhoewel de kans op overleg en op binden
de afspraken niet te hoog mag worden ingeschat, zou het niet ver
antwoord zijn ze onbenut te laten. De Volksunie heeft echter duide
lijk gezegd waar het bij haar om gaat: geen akademische bespie
gelingen, geen eindeloze palavers maar een konkreet overleg over 
wat er te doen valt. Het overleg tussen de Vlaamse partijen en vere
nigingen moeten leiden tot een beginselakkoord dat door de onder
tekenaars gezamenlijk en op ieder nuttig ogenblik solidair wordt 
verdedigd en ten uitvoer gelegd. 

Met de bereidheid van de Vlaamse partijen om in het parlement 
doelmatig en onverschrokken de Vlaamse meerderheid om te zet
ten in Vlaamse macht, staat of valt ieder overleg. 

De Volksunie heeft van haar antwoord aan CVP-voorzitter Swae
len gebruik gemaakt om te herinneren aan haar eigen uitgangspun
ten die niet dezelfde zijn als die van de andere Vlaamse partijen. 
Het is de Volksunie er niet om te doen, één of ander Belgisch model 
— weze het konfederaal — op te kalefateren. Politieke struktuur is 
geen doel, maar slechts een middel. Het doel van de Vlaams
nationalisten is een open, demokratische, welvarende, vrije, soci
ale en rechtvaardige Vlaamse maatschappij. 

De jongste tijd, en o.m. naar aanleiding van enkele recente 11 juli-
plechtigheden, wordt er wel eens gesproken van „stilstand van de 
Vlaamse Beweging". De uitdrukking is onjuist. Wie in het verleden 
de Vlaamse Beweging gezien heeft als een loutere taal- en kul-
tuurstri jd, zal aan de vaststelling van de stilstand ervan inderdaad 
moeilijk ontkomen. Behalve te Brussel en op een paar punten rond 
de hoofdstad of op de grens van ons grondgebied zijn de agressie-
en frustratiemomenten van de taalstrijd goeddeels weggevallen. 
Vlaanderen is kompleksloos een zuiver-Nederlands taalgebied ge
worden. Behoudens bij sporadische losbarstingen in de periferie 
heeft het taalaspekt zijn permanent werf- en mobilisatiekracht ver
loren. 

Een kenmerk van het Vlaamse volk, waarschijnlijk tengevolge 
van zijn geschiedenis, is het gebrek aan belangstelling voor staats
vorming en institutionele problemen. Dit gebrek treedt vooral naar 
voor in de huidige faze van de staatshervorming. Problemen die 
nochtans een direkte en zware weerslag hebben op wel en wee, op 
welvaart en welzijn van de Vlamingen worden onzichtbaar of on
duidelijk gemaakt door de juridische kontekst waarin zij zweven. 
Men sneuvelt niet voor abstrakties zoals 107 quater of 59 bis, hoe 
reëel de problemen ook zijn die achter deze abstrakties schuilen. Ook 
deze stand van zaken inspireert de slogan van een „stilstand van 
de Vlaamse Beweging". 

Voor wie echter zoals voor de Vlaams-nationalisten de Vlaamse 
Beweging een ontvoogdinsstrijd is, kan en mag en is er van stilstand 
geen sprake. Een zinvolle inhoud te geven aan de Vlaamse maat
schappij van morgen, te zeggen voor welk Vlaanderen we eigenlijk 
vechten, hoog te grijpen naar het ideaal van een verscheiden en toch 
samenhorige gemeenschap waar geen plaats is voor verzuiling en 
voor politieke feodaliteit, de strijd aan te binden met de arrogantie 
van de macht, het beleid en de demokratie dichter bij de Vlamingen 
te brengen, een betere machtsuitoefening in een zindelijke demo
kratie na te streven, een antwoord op de grote vragen van deze tijd 
— vrede, veiligheid, werk, honger, armoede, leefmilieu — te formu
leren: het zijn taken van en uitdagingen voor een Vlaamse Bewe
gingdie beantwoorden aan het streven en de belangstellingvan hon
derdduizenden ook en vooral bij de jeugd. 

De huidige institutionele strijd toont vaak de weinig bezielende 
aspekten van broodnijd of apotekersweegschalerij. De formele over
dracht van macht en geld, hoe essentieel ook, is echter niet het doel 
maar slechts een middel. 

Over de kleinheid heen omhoog te kijken naar het hooggestelde 
doel: ziedaar waaraan 11 juli ons moet herinneren. 
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Voorzitter Anciaux aan kollege Swaelen: 

„Wat gaan we DOEN ?" 
Er werd met belangstelling uitgekeken naar het ant

woord dat de VU-voorzitter zou geven op het verzoek 
van zijn CVP-kollega om tot een gezamenlijke Vlaam
se strategie te komen. 

Vic Anciaux reageerde zondag — tijdens de 11-juli-
viering van de VU te Bellegem — positief op het CVP-
voorstel. Zonder evenwel naïef te zijn... 

DE VU vertrekt van andere uit
gangspunten : iedere poging 
tot sociaal-ekonomisch en fi

nancieel herstel is ijdel, indien zij 
niet gelijktijdig gepaard gaat met 
een ingrijpende hervorming van de 
Belgische staat die de beide volks
gemeenschappen plaatst voor ei
gen financiële en politieke verant
woordelijkheid. 

Zonder tijdverlies moet België 
omgevormd worden tot een staten
bond, waarbinnen een sterke en 
zelfbewuste Vlaamse natie niet lan
ger veroordeeld wordt tot het beta
len van een dubbele prijs voor de 
krisis. De konfederatie van Vlaan
deren en Wallonië met Brussel als 
gemeenschappelijke hoofdplaats 
is voor ons daartoe het meest doel
treffende middel. 

CVP erg laat 
De politieke struktuur is echter 

op zichzelf geen doel. Ze is wel het 
noodzakelijk kader om te bouwen 
aan een open, demokratische, wel
varende, vrije, sociale en recht
vaardige Vlaamse maatschappij. 
Deze opbouw is de ware inzet van 
het politiek streven van de VU. Zij 
is er zich ten volle van bewust dat 
ze op eigen krachten haar doelein
den niet makkelijk kan bereiken. 
Samenwerking met andere partij
en is noodzakelijk. Dit impliceert 
dat de VU bereid is de weg van de 
geleidelijkheid te aanvaarden, op 
twee voorwaarden: deze geleide
lijke stappen moeten werkelijke 
vooruitgang betekenen en er mo
gen geen nieuwe hinderpalen wor
den opgesteld die het doel onbe
reikbaar maken. 

,, In deze principiële samenhang 
antwoordt de Volksunie positief op 
het voorstel van de CVP", verklaar
de Vic Anciaux. Al komt het voor
stel van de grootste Vlaamse par
tij wel erg laat. ,,Een algemene 
Vlaamse strategie, veel vroeger 
opgesteld en uitgevoerd, had de 
positie van de Vlaamse gemeen
schap sterker kunnen maken dan 
nu het geval is. Het is bovendien 
duidelijk aan te tonen dat een ver
der doorgedreven federalizenng 
de katastrofale ontwikkeling van de 
openbare financiën had kunnen af
remmen en zowel de Vlaamse als 
Waalse bevolking in sterke mate 
kunnen behoeden voor snijdende 
saneringsplannen." De CVP heeft 
inderdaad heel wat kansen laten 
voorbijgaan. 

(lees verder biz. 7) 

Vlaggen! 
Morgen, vrijdag 11 juli, 

vieren wij ónze feestdag. 
Vergeet uw leeuwevlag 
niet zichtbaar uit te han
gen, opdat iedereen herin
nerd wordt aan deze 

Vlaams-nationale 
hoogdag! 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 

Naamloze bneven gaan de scheur

mand in, evenals scheld- en smaadbne-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats t)eschikbaar 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 

, . B R I E F S C H R I J V E R S " 

J E T uit Vilvoorde noemt mij in WIJ 
van 26 )uni 11 een lid van de Ku-Klux-
Klan enz 

I k ben een doodeenvoudige moeder 
van dne grotere kinderen Ik ben gebo
ren na de oorlog, heb door mijn afkomst 
niet verder gestudeerd maar ben wat 
men noemt een zoeker naar een bevre
digend antwoord door diep in een zaak 
door te dnngen 

Zo wilde ik meer weten over de 
toestand in de wereld en hoe die zo ge
groeid IS (vrede, bewapening, de 2de 
wereldoorlog enz ) en ben begonnen 
met zelfstudie Meer dan een jaar ben 
ik hiermee in zijn vrije tijd bezig en heb 
ernstige studie gemaakt van boeken uit 
verschillende bronnen, waarvan hier 
enkele titels ,,Terreur in oorlogsti jd" 
(Jos Bouveroux) ,,Waarom de demo-
kratien sterven" (J F Revel),,,De Vrij
heid van het Westen, Kostbaar en 
Kwetsbaar" (Boekovski), , ,DeGoelag-
archipel" (Solsjenitsyn), ,,N!Colaasen 
Alexandra - de laatste jaren van het 
Russische keizerrijk" (Robert Massie), 

Liever dood dan rood" ,,Dieter R " 
(Helen Knopper), enz 

Pas na het lezen van deze en ande
re werken heb ik me bij de .bnefschrij-
vers ' gevoegd Moest J E T enkele 
van deze werken willen doornemen 
(grondig I) ben ik gaarne bereid naar 
hem te luisteren om mijn mening met 

die van hem te delen en zo mijn even
tuele ,,verkeerde" partijdigheid in te 
zien Of zouden al die boeken ook par
tijdig z i j n ' Het kan natuurlijk, maar ik 
geloof het met J E T zegt met partij te 
kiezen tegen het linkse gevaar, samen 
met Reagan Uit zijn brief konstateer ik 
een anti-Reagan-opstelling Is dat dan 
geen partij k i e z e n ' R.H.Brugge. 

IJZERBEDEVAART 

Naar aanleiding van de 59e IJzerbe
devaart moet mij toch het volgende van 
het hart 

Als sinds meer dan vijftig jaar ijvert 
het IJzerbedevaartkomiteeo a voorde 
vrede, wat zeer lovenswaardig is Toch 
verbaasde het mij dat op de jongste edi
tie er weer een sterke vertegenwoordi
ging aanwezig was van het VMO De
ze organisatie mag dan wel niet meer 
als para-militair erkend worden, hun 
handelswijze stemt nog steeds tot na
denken Verschillende aanwezigen 
werden zondag 11 gekonfronteerd met 
hun arrogante en provocerende hou
ding Zo vonden VMO-ers het onduld
baar dat bij het aanheffen van het Zuid-
Afnkaans volkslied, VU-leden als vorm 
van protest tegen het handhaven van 
de appartheid in Zuid-Afnka dat 
volkslied met meezongen Hun onge
noegen werd geuit door de woorden 
, .paljassen" en de is, de volgende hym
nen ook met mee te zingen en het ter

rein te verlaten Het ware in de toe
komst misschien toch beter, die ,,he
ren " met meer toe te laten tot een 
manifestatie die tot doel heeft, het ge
weld en de onderdrukking, waar ook ter 
wereld, aan de kaéik te stellen 

M.B., Brugge 4 

GERAFFINEERD 
Sinds 2 jaar wordt de Vlaams-

nationale hoogdag met meer gevierd te 
Ingelmunster Wel wordt er nog een 11 -
julimis gelezen, maar, geen volksfeest, 
geen Sporenherdenking, mets 

Al te vaak zijn we geneigd het ge
meentebestuur aan te wijzen als hoofd
verantwoordelijke Doch indien er van
uit de Vlaams-nationale basis geen 
druk meer wordt uitgeoefend op het 
bestuur of op de gemeentel i jke 
feestraad zullen deze het, zelfs,,Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap" ge
noemd nationaal feest, vlug vergeten 
De zogenaamde kultuurveremgingen 
zijn daar vaak laks in Bovendien moch
ten we het beleven dat de celebrant ti j
dens de mis de Vlaamse strijd herleidt 
tot een aanval op de ongelovigen en 
over,.sommige groepen die binnen de 
Vlaamse Beweging door hun pluralisti
sche instelling veel kwaad aannchten" 
Dit terwijl de plaatselijke geestelijkheid 
steevast weigert de leeuwenvlag te hij
sen in tegenstelling tot de bevlagging 
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op21 ju l i Op 11 juli vallen ZIJ de onge
lovigen binnen de Vlaamse beweging 
aan in de naam van vlaamsgezindheid 
Geraffineerd is eufemitisch uitgedrukt 

Hoe komt het dat de vrijzinnigen in 
Vlaanderen zo schoorvoetend mee 
opstappen met de Vlaamse Beweging ' 

L.V., Ingelmunster 

SERAJEVO 
Een datum ging onopgemerkt voor

bij 28 jum 1914 Serajevo 

De keizerlijke erfpnns en zijn gade 
door Servische nationalisten ' (lees ter
roristen ' ) vermoord' Dat was de vonk 
die lont ontstak en de Wereldbrand van 
1914 veroorzaakte 

In de geschiedenistx>eken gaat men 
ook reeds daaraan voorbij en de leer
lingen op school moeten genoegen ne
men met het feit dat ..de Oostenrijkers 
op 25 juli 1914 aan Servië de oorlog 
hadden verklaard, enz " 

Verleden week hebben wij op de IJ-
zervlakte onze doden, gevallen op alle 
fronten tijdens beide wereldoorlogen 
herdacht, een veeg uit de pan gegeven 
aan het adres van de moordenaars van 
dr August Borms 

Het IS ook eens goed de moorde
naars en hun kliek in de schijnwerper 
te plaatsen Raymond Poincare. de 
Franse President wilde kost wat kost, 
het aan Duitsland in 1871 verloren ge-
gane gebied Elzas-Lotharmgen te rug ' 
En dat kon slechts door een Oor log ' 
Zijn Russische spitsbroeder. minister 
Sassanov wilde de Dardanellen inpal
men, ten nadele van door de Balkanoor
logen zwak geworden Turkije 

Aldus kwam de Frans-Russische al
liantie tot uitwerking, het eens zo gepre
zen defensief verbond, had zich tot een 
ongekend oorlogsmonster ontpopt 

Durven we het besluit treffen dat on
ze gevallen broeders van 1914-18, al
leen slachtoffer geworden zijn van het 
chauvinisme van een Franse president 
(Poincare) en de expansiezucht van 
een Rus, waarover de geschiedenis 
met meer sp reek t ' 

Wist onze koning-ridder dat met, of 
wel soms en heeft hij gezwegen om be
ters w i l ' ' G.B., Middelkerke 

„VERKAPTE 
GOEDPRATERIJ?" 

Gemeende felicitaties voor de WIJ-
redaktie met het meidagendossier en 
de kollaboratie-besprekmg Asjeblief, 
nog meer daarover De geschiedenis 
wonjt al gerK>eg in het hoekje gedreven, 
tot schade vooral van onze Vlaamse 
jeugd En waarom ooit eens niet over 
het door het officiële België doodge
zwegen CRAB-schandaal ' De krapu-
leuze wanordelijke zogezegd militaire 
mobilisatie van alle 16- tot 35-jarigen, 
die nog niet onder de wapens waren ge
roepen en die naar Frankrijk werden 
ges tuu rd ' Daar is een enorm dossier 
over samen te stellen Mijn persoonlij
ke ervaring in de tweede meihelft van 
'40 heeft me toen geleerd, dat die ..ope
ratie werf reserve", in alle gemoedsrust 
. .de" oorlogsmisdaad van de toenma
lige Belgische regering mag en moet 
worden genoemd 

In elk geval is het „mei-dossier 1940" 
met de daarbij vernoemde, ,kollabora-
t iegeval len" een pluim op de hoek van 
WIJ En wat lees ik dan als reaktie on
der de titel ,,verkapte goedpraterij" van 
lezer Jo Deensen uit Oos tende ' Dat 
„alwie zich aan kollaboratie bezondigd 
heeft, zo eerlijk moet zijn er zich te blij
ven over schamen Dat ..sommige kol-
laborateurs" met hun ..revanchisme" 
de Vlaamse beweging besmeuren Dat 
dit ..revanchisme velen van de ..am
nestie" zou doen terugschrikken En 
verder nog wat over het ..geüniformeer
de volksverraad" van toen DezeWIJ-
lezer noemt zich verder, . f lamingant" 
en een ..Vlaams-stnjdend nationalist" 

Voorde ..geüniformeerde volksver
raders" die na juni 1941 alsOostfront-

vrijwilligers vertrokken en van wie het 
grootste percentage idealisten waren 
kan een ,,flamingant-Vlaams-strijdend-
nationalist" mets dan respekt opbren
gen Als de geschiedenis haar evolutie 
heeft gekregen, is het voor ons allen uit
erst gemakkelijk over,,fatale vergissin
g e n " te spreken 

Enne „volksverraad" ' België is 
ons vaderland met, dat is alleen Vlaan
deren En het allergrootste gedeelte 
van de Vlamingen die politiek gekolla-
tioreerd hebben, deden dit omdat Bel
gië, sinds zijn ontstaan in het onzalige 
jaar 1830, Vlaanderen en de Vlamingen 
had verraden 

Geef mij maar liever pater prof Ka-
rel Van Isacker 

Gaston Claes, Merksem. 

LIBERALE VERKWISTERS 

Een zekere jonge man, die Ver-
hofstadt heet en minister zou zijn, komt 
graag als spaarzame man in het 
nieuws 

Maar met zijn manier van besparin
gen zal de put met gevuld geraken Zijn 
vriend van Openbare Werken heeft in 
onze stad een onberispelijke weg 
(Hendnk-l-lei) doen opbreken en voor 
een paar honderd miljoen doen ver
vangen 

BIJ de vorming van zijn spaarzame re
gering, aanvaardde hij nog twee kabi
netten voor Miet Smet en Wivina De 
Meester (P S ) Maar wat me zeer zwaar 
op de maag ligt is dat men nog 100 mil
joen zal weggeven voor het leger van 
Moboetoe 

Terwijl het ondenwijs met de mede
plichtigheid van die vlijtige leerling 
Coens, vooral in Vlaanderen, zwaar 
moet inleveren, wordt ons leger en de 
NAVO-pot voorzichtig aangepakt en 
krijgt het Zaïrese leger zelfs meer 

Kom, Guy. nu overdrijft ge toch ' 
Floere Smit, Vilvoorde 

P.S.: Kunt u eens natellen hoeveel 
kabinetten er eigenlijk wel zijn, want 
soms heeft een minister wel een 5-tal 
kabinetten (bv. Gol en o.a. De Croo). 
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Deprez 
volgt Schiltz 

Buitenlands 
Vlaanderen 

We waren het bijna vergeten, 
maar de Vlaamse regering telt 
onder haar 9 leden een echte 
minister van eksterne betrekkin
gen, Paul Deprez. Deze eksellen-
tie ontwaakte vorige week uit een 
lange winterslaap. 

Op een perskonferentie gaf hij 
tekst en uitleg over de noodzaak 
van een eigen Vlaams buiten
lands beleid. Deprez herhaalt 
vooral wat de Volksunie sinds 
jaren beweert en bevestigt wat 
Hugo Schiltz verdedigde toen hij 
nog deel uitmaakte van die 
Vlaamse regering. 

Maar er rijzen, zo zei Deprez, 
problemen op het vlak van de 
middelen. De staathervorming 
van '80 biedt teoretisch wel een 
aantal mogelijkheden voor het 
voeren van een Vlaamse aanwe-
zigheidspolitiek in het buitenland, 
maar de Belgische instanties wer
ken tegen en er is een schrijnend 
gebrek aan geld. 

Deprez heeft overschot van ge
lijk wanneer hij stelt dat de Belgi
sche Dienst voor Buitenlandse 
Handel volledig moet geregionali-
zeerd worden. Maar hij verzwijgt 
dat het precies zijn eigen partijge
noten zijn, o.m. Martens en Tin-
demans, die deze noodzakelijke 
evolutie boykotten. Het is met 
name ook de CVP van Deprez die 
er bovenal voor verantwoordelijk 
is dat de Vlaamse regering over 
steeds minder financiële slag
kracht beschikt. 

Of het oude verhaal van de 
ronkende verklaringen, de hypo-
krisie door te weigeren man en 
paard te noemen en de lafheid 
om wat men zegt in daden om te 
zetten. 

Rijke bonden 
In het maandorgaan van de 

onafhankelijke vakbond voor 
spoorwegpersoneel (OVS) krijgt 
VU-senator Oswald Van Oote-
ghem bloempjes toegeworpen, 
omwille van zijn parlementaire 
ijver bij het naspeuren van kleine 
en grote schandalen. 

Uit het antwoord op een parle
mentaire vraag van de Gentse 
VU-senator blijkt immers dat de 
grote spoorsyndikaten over onge
looflijke voorrechten genieten. In 
'84 schonk de NMBS de som van 
liefst 130.958.062 fr. te verdelen 
onder ACOD en CVC. Daarenbo
ven kregen de socialistische en 
kristelijke vakbond 72 telefoonlij
nen gratis ter beschikking, genie
ten de top-afgevaardigden van 
een wagen met chauffeur, wer
den in '82 ten belope van 11 mil
joen fr. dienstvrijstellingen ver
leend aan syndikale afgevaardig
den, enz... 

Wordt het niet de hoogste tijd 
deze verspillingen aan te pak
ken? Zeker wanneer men daarbij 
bedenkt dat de leiders van déze 
syndikaten in wezen je reinste 
CVP- en SP- partij-kreaturen zijn. 

Flor 
Peeters 
overleden 

Organist 

Vandaag wordt de wereldbe
roemde organist Flor Peeters ten 
grave gedragen. Met hem ver
dwijnt de belangrijkste vertegen
woordiger van de Vlaamse orgel
kunst. 

Flor Peeters schreef honder
den orgelwerken, leidde tiental
len organisten op, schreef stan-

Ook in Antwerpen werden de overwegend Vlaamse Rode Duivels 
feestelijk onthaald. In tegenstelling met andere steden viel het 
indrukwekkend aantal leeuwevlaggen op die wapperend bewezen dat 
de Sinjoren in de eerste plaats Vlamingen zijn. 

Tijdens de receptie begroette ons aller Jean-Marie breedlachend 
VU-raadslid Bart Vandermoere met de opmerking:,, Tiens, de Vlaamse 
leeuw IS er ook!". Groot-Antwerpen stond er pfaff van... 
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Ten onrechte las ik deze 

dagen — zelfs in een 
afdelingsblad van de Volksunie 
— dat we op 11 juli het feest 
vieren van de ,,Nederlandse 
kultuurgemeenschap". Dit is 
fout. 11 juli is de feestdag van 
het Vlaamse volk. Versta me 
niet verkeerd. Ik ben de eerste 
om te onderstrepen daT ons 
erfgoed, de rijkdom van onze 
taal, de waarden waarop we 
onze toekomst bouwen, 
Heel-Nederlands zijn. Ik 
onderschrijf volkomen de visie 
dat onze Nederlandse aard zich 
thans uitstrekt over de grenzen 
van drie staten. Maar 11 juli 
heeft niet alleen een kulturele 
betekenis. In de onloochenbare 
Belgische samenleving moet 
aan 11 juli een politieke inhoud 
worden gegeven. Samen met 
de klauwende leeuw in vlag en 
lied, staat 11 juli als een 
simbool van de Vlaamse 
ontvoogdinsstrijd. 11 juli is de 
feestdag van het Vlaamse volk, 
in zijn bevrijding, in zijn 
beweging tot zelfstandigheid. 
De feestdag van een 
natie-in-wording. 

De officiële terminologie is 
geëvolueerd. In het begin luidde 
het dat 11 juli de feestdag was 
van ,,de Nederlandse 
cultuurgemeenschap in België". 
Thans spreekt men in de 
grondwet van de ,,Vlaamse 
gemeenschap". Er is 
vooruitgang. Maar het blijft 
typerend dat het woord ,,volk" 
niet mag gebruikt worden. Het 
tekent de mentaliteit van de 
Vlaamse machthebbers, die nog 

sterk beïnvloed worden door de 
meer dan 150 jaar durende 
Belgische gewoonte. 

Die fameuse ,,belgitude" is 
een slepende ziekte, die 
Vlaanderen nog in hoge mate 
bedlegerig houdt. De meeste 
Vlamingen beseffen het zelfs 
niet. Het zijn vooral degenen 
die de uitsluitende nadruk 
leggen op de individuele vrijheid 
en kreativiteit. Die beweren dat 
de Staat als vertegenwoordiger 
van de gemeenschap, zo 
mogelijk volledig dient 
afgebouwd. Het zijn bijgevolg 
dezelfden die bitter weinig 
belang hechten aan de waarden 
van een volk. En die intussen 
bijzonder onderhevig zijn aan 
de machtsposities en vooral aan 
bepaalde machtsstrukturen 
achter de schermen. Deze 
feitelijke machthebbers zijn de 
ingrediënten van de 
verzamelnaam ,,belgitude". 

Vroeger trokken de 
Vlaams-nationalisten ten strijd 
tegen de drie K's: Koning, kerk 
en kapitaal. Deze drie Belgische 
machtsblokken werden terecht 
beschouwd als de voogden van 
ons volk. De invloed van de 
kerk als machtsinstituut is 
grotendeels verdwenen. De 
impakt van de Koning - en 
vooral van het mysterieuze Hof 
- is echter niet opgedoekt en 
zeker niet de kracht van het 
Groot-Kapitaal. Beiden zijn 
trouwens met elkaar vermengd. 
De funeste rol van de Société 
Générale als internationale 
holding wordt volledig 
onderschat. Weinigen beseffen 

dat deze financiële reus 
trouwens geleid wordt door al 
wat in 't verleden naam en 
faam verworven heeft in de 
verpletterende 
verfransingsmachine. Zij steken 
hun neus in haast al het 
belangrijke dat rondom ons 
gebeurt. Zonder dat we het 
weten. 

Op 11 juli 1986 wil ik de hele 
Vlaamse Beweging voorhouden 
dat het nodig is een strategie te 
ontwikkelen tegen de ware 
vijanden van ons volk. Als we 
zo moeilijk het doel van de 
Vlaamse staatsvorming 
bereiken, als we er zelfs niet in 
slagen een minimaal 
urgentie-programma te 
verwezenlijken, als we blijven 
scheep gaan met een 
maatschappij van politieke 
benoemingen, weinig echte 
demokratie, slecht verheelde 
korruptie en immorele 
wapenhandel, dan is dit niet in 
de eerste plaats te wijten aan 
de Walen, zelfs niet aan de 
Belgische staat op zichzelf. Dan 
zijn de ware schuldigen deze 
Vlaamse politiekers, die zich 
niet opstellen als souvereine 
vertegenwoordigers van hun 
volk, maar veeleer als 
onderhorigen van de 
verderfelijke ,,belgitude". 

Vic ANCIAUX 

yMENSEN 
HET NIEUWS 

daardwerken over orgelkunst en 
was een graag gezien en hoogst 
gewaardeerd figuur in binnen- en 
buitenland. Daarvoor werd hij 
herhaaldelijk onderscheiden en 
in '71 werd hij verheven in de 
adelstand. 

Aan de treurende familie biedt 
ook dit blad zijn blijken van deel
neming aan Want wat baron Flor 
Peeters op muzikaal vlak én voor 
de internationale uitstraling van 
Vlaanderen verwezenlijkte is on
schatbaar. 

Onbevoegd 

Maandagochtend verklaarde 
rechter Verougstraete van het 
Brusselse Hof van Beroep zich 
onbevoegd in het geschil tussen 
de in het Waalse Nijvel verkozen 
VU-senator Toon van Overstrae-
ten en de Waalse Gewest- en 
Franse Gemeenschapsraad. 

Daarvoor beriep deze magis
traat zich op de grondwettelijke 
scheiding der machten. Tijdens 
zijn betoog trad de rechter noch

tans een hele reeks van de door 
Toon aangevoerde argumenten 
bij. Eventjes suggereerde Ver
ougstraete dat de Raden steeds 
eigenmachtig hun beslissing tot 
uitsluiting kunnen herzien en bo
vendien erkende hij impliciet dat 
er wel degeltjk een protjieem rijst 
i.v.m. de rechten van de mens. 

TvO toonde zich met deze uit
spraak met ongelukkig, vermits 
de rechter eigenlijk de pap in de 
mond geeft voor de rechter m 
Straatsburg. Want Toon is vast
besloten ermee door te gaan, 
eventueel nog via het Belgische 
Hof van Kassatie. 

Racisme 
VU-kamerlid Johan Sauwens 

diende vorige week klacht in bij 
de prokureur des konings tegen 
de uitgever van het tijdschrift ,,Le 
Foron", het tweemaandelijks 
blaadje van de Action Fouronnai-
se (de privé-militie van José Hap
part). In dit tijdschrift verscheen 
immers een publiciteit voor een 
huurhuis m Voeren, evenwel met 

de toevoeging ,,Flamands s'abte-
nir". Dit betekent dat eventuele 
Vlaamse huurders geen kans ma
ken, precies omdat zij Vlaming 
zijn! 

Johan Sauwens zei biezonder 
gegriefd te zijn door deze adver
tentie, die een huiveringwekkend 
voorbeeld is van de voortdurende 
vorm van Franstalige rassenhaat 
tegen de Vlaamse Voerenaars. 

Dit IS inderdaad een flagrante 
overtreding van de wet van '81 
die xenofobie en racisme straf
baar stelt. De uitgever van dit 
blad, het frankofone gemeente
raadslid Xhonneux (tevens sekre-
taris van de Happart-bende) mag 
zich dus aan een veroordeling 
verwachten Tenzij de Begische 
rechtspraak ook deze keer weer 
twee maten en twee gewichten 
hanteert... 

uwens 
tegen AF 

10 JULI 1986 

^"^L^if, 



wmmmmmÊmm 

w^t 
Komen-
Waasten 

De Vereniging van 
Vlaamse Leeitrachten 
(WL) heeft een blezonder 
leesbare tekst klaar van 
acht bladzi{den over Ko
men en Waasten. De altijd 
aktieve sekretaris van de 
Komense vriendenkring 
„Ons Kanton" en VVL-
sekretaris Herman Ge-
vaert verhalen boeiend 
over dit stukje Vlaanderen 
dat onrechtmatig bij Hene
gouwen werd gevoegd. 

De samenstellers willen 
aldus een rechtvaardiger 
beeld te schetsen van wat 
doorgaans over ,,de Ko
mense kwestie" wordt 
verspreid. „Hopen maar 
dat de Vlamingen een be
zoek aan Komen de moei
te waard vinden. Ook hier 
geldt „onbekend is onbe
mind". " 

De auteurs en de VVL 
verdienen alle lof voor dit 
initiatief. Wij bevelen deze 
brochure dan ook erg aan 
bij onze lezers. Bestellen 
kan op het VVL-sekreta-
riaat, Zwijgerstraat 37 te 
2000 Antwerpen. Voor am
per 25 fr. 

Instuif 
In ons Ijzerbedevaartverslag 

van vorige week konden wij, we
gens plaatsgebrek, geen echo ge
ven aan de geslaagde reuze
barbecue van VOVO en De 
Pangel. 

Na een jaartje onderbreking zijn 
deze beide Vlaams-nationale vzw's 
er immers in geslaagd opnieuw 
aan te knopen bij de goede traditie 
om direkt na de Bedevaart de VU-
top en -basis bijeen te brengen op 
een gezellige, vriendschappelijke 
manier. 

In een grote hangar vlakbij de IJ
zer kon men naar hartelust een ge
roosterd hapje verorberen of de uit
gedroogde keel bevochtigen. Tus
senin werden korte vraaggesprek
ken afgenomen van verschillende 
VU-parlementsleden, waaronder 
voorzitter Anciaux. Het geheel 
groeide uit tot een sympatieke in
stuif van en onder partijleden en -
sympatisanten. 

Proficiat aan de onvermoeibare 
Bert Ruysschaert en zijn dynami
sche ploeg medewerkers I Tot vol
gend jaar. 

Boodschappen 
Het regent 11-juli-boodschap-

pen. Iedereen moet zo nodig rond 
deze tijd stoere Vlaamse verklarin
gen de wereld insturen. Tot en met 
de vertegenwoordigers van het 
Belgisch establishment reppen 
zich om even een Vlaamsklinkend 
standpunt te,,verdedigen". 

Zo ontvingen wij zelfs een heu
se ,,links-Belgische visie op 11 ju
li", uitgaande van de Belgische 
Progressieve Socialisten (BPS). Dit 
genootschap is sinds jaren bezig 
op agressieve wijze de schuchtere 
Vlaamse refleksen van de SP-
leiding te counteren, maar schrikt 
er niettemin voor terug nu een 
boodschap te verspreiden. Die er 
eigenlijk op neerkomt dat de 
Vlaamse Beweging moet ophou
den met te Ijveren voor een een 
zelfstandig Vlaanderen...!? 

Naar schatting 120.000 roek-fans woonden tijdens het weekeinde de tiende uitgave van het dubbelfestival 
TorhoutA/Verchterbij. Iedereen zal toegeven dat de organisatoren aan een her-denking van het geheel toe zijn, 
want die typische sfeer ontbrak dit jaar. Tot overmaat van ramp vielen er dan nog twee doden te betreuren 

in de rand van dit muziekfeest. 

Gelukkig worden er ook veel zin
volle zaken gezegd. Uit deze over
vloed pikten wij de boodschap van 
de Bond van Grote en Jonge Ge
zinnen. De Bond wijst terecht op de 
noodzaak van een gedurfd gezins
beleid en de demokratisering en de 
verbetering van het kultureel ge
beuren („geen slaafse overname 
van een „Dallas"-mentaliteit"). 

,,De Bond pleit voor een nieuw 
Vlaams dynamisme en plura
listisch overleg om de weg naar 
meer zelfbestuur resoluut te be
wandelen." 

Made in Belgium 
M OCHT de een of andere 

Iranees In een tent van 
de Rode Halve Maan 

achter het front van de Golfoor
log een Iraakse granaatsplinter 
van op het eerste zicht Russi
sche of volksdemokratische ma
kelij uitz'n been laten opereren, 
dat hij zich niet vergisse! PRB op 
het stuk schrapnelis niet de af
korting van Popularski Republik 
Belgica. De letters staan voor 
Poudreries Réurües de Belgique, 
een oerdegelijk bedrijf van ons 
goddank nog altijd vrije Konink
rijk, een onderafdeling van het 
chemiekoncern Gechem en als 
dusdanig een der vele steunpila
ren van de Société Générale. 

Het is echter volkomen on
waarschijnlijk dat een Iranees 
een PRB-splinter in z 'n been zou 
krijgen. Zoals algemeen gewe
ten en zopas trouwens nog be
vestigd door Maystadt, levert 
België nooit ofte nimmer oor
logstuig aan landen die in een 
gewapend konflikt gewikkeld 
zijn of in gebieden waar een der
gelijk konflikt dreigt. 

Het feit dat in Beiroet, in 
Tsjaad of desnoods in Chili al 
eens een FN-geweer wordt aan
getroffen, hoeft niet te beteke
nen dat dit schiettuig made in 
Belgium zou zijn. Het kan best 
een FN van Russische makelij 
zijn, gekopieerd op een oor

spronkelijk uit de Luikse fabriek 
gesmokkeld en aan Rusland 
doorverkocht exemplaar. Sinds 
ten laatste deze week weten wij 
namelijk dat de Société Généra
le zich op de wereldmarkt een 
eerzame positie heeft verworven 
voor de levering van Russische 
munitie. Er is geen enkele reden 
om te veronderstellen dat de 
Sovjetunie, het Rijk van het Bo
ze bij uitstek, ons niet van het
zelfde laken een broek snijdt 
door FN-geweren te leveren aan 
wie er om vraagt. 

Naar vertuidtzou Finland geïn
teresseerd zijn in de aankoop 
van Russische munitie made in 
Belgium. Moesten wij van de So
ciété Générale zijn, we zouden 
niet leveren op de Finse markt. 
Door zijn afhankelijkheid van de 
Beer zou het gefinlandiseerde 
Finland wel eens gedwongen 
kunnen worden, de PRB-munitie 

door te leveren aan de Sovjet
unie. Op die wijze zou Moskou in 
staat wezen, zijn vuurkracht te 
verhogen zonder zijn industrie 
verder te belasten. 

Maar misschien ligt de sleutel 
tot het Geheim van het Gesmok
keld Kanon wel in zo 'n Russisch-
Belgisch-Russische kringloop. 
De Russen laten zogezegd door 
een zogezegd onbetrouwbare 
Roemeense scheepskapitein 
een zogezegd gesmokkeld 
kanon-met-munitie aan België 
leveren. België kopieert zoge
zegd illegaal deze munitie, waar
na ze door een zogezegde onbe
trouwbare Belgische scheepska
pitein zogezegd via Roemenië 
teruggesmokkeld wordt. 

De twee partijen varen er goed 
bij, de PRB en de CCCP. En aan
gezien volgens de nieuwste de-
fensieteorie wapens niet dienen 
om gebruikt te worden maar om 
te ontraden, hoeft niemand te 
vrezen ooit een PRB-splinter in 
z'n been te krijgen. 

Het enige gevolg is dat, zoals 
West-Europa op een boterberg, 
de Sovjet-Unie op een granaat-
berg blijft zitten. 

Waarna de Navo natuurlijk de 
lat gelijk moet leggen. Maar zo 
blijft het werk (dan toch een beet
je) in de wereld (van de Société 
Générale). 

Eindeloos 
Financieminister Eyskens deel

de onlangs mee dat er nog steeds 
288 sekwester-dossiers geopend 
bleven van personen die na Twee
de Wereldoorlog veroordeeld wer
den wegens „misdaden of wanbe
drijven tegen de uitwendige veilig
heid van de Staat". Pensioen-
eksellentie Mainil van zijn kant gaf 
toe dat er, ingevolge de naoorlog
se repressie- en epuratiewetten, 
nog 54 personen ontzet blijven uit 
hun rechten op een oorlogspen
sioen of-rente. 

Deze 342,.gevallen" zijn slechts 
een fraktie van de duizenden per
sonen die nog op één of andere 
manier nefaste gevolgen ondervin
den van de buitensporige en on
rechtmatige repressie. Dit werd 
trouwens op overtuigende en erg 
schrijnende wijze geïllustreerd 
door het rapport van de Vlaamse 
Raad, ondertussen ook al bijna 
twee jaar geleden verschenen. 

België moet zwijgen over men
senrechten waar ook ter wereld, 
zolang het geen amnestie ge
schonken heeft voor feiten die vaak 
niet bewezen en daarenboven 
meer dan 40 jaar geleden plaats
grepen. Het lijkt er steeds meer op 
dat de Belgische justitie voor het 
amnestieprobleem de,,oplossing" 
van het,,uitsterven van de incivie-
ken" verkiest... 

Tot in 
september... 

Met deze woorden namen de 
,,sociale gesprekspartners" deze 
week afscheid van elkaar. Na uren
lange onderhandelingen kwamen 
de patroons, de vakbonden en de 
regering niet tot een akkoord. De 
gesprekken worden bijgevolg na 
de vakantie voortgezet. 

De komende zeven weken zou
den wel eens de stilte vöör de storm 
kunnen betekenen. Het socialisti
sche ABVV heeft al geruime tijd la
ten weten en voelen niette kunnen 
akkoord gaan met de plannen van 
de regering (en het patronaat). Er 
wordt evenwel met argusogen uit

gekeken naar wat de kristelijke 
vakbond in september zal doen. 

Het ACV houdt inderdaad het lot 
van deze regering in handen. In
dien Martens-V de herfst overleeft, 
dan zal dit uitsluitend te,.danken" 
zijn aan de goodwill van deze syn-
dikale organisatie. De vraag is dus 
eigenlijk of de ACV-top haar lasti
ge achterban kan zoet houden, 
want indien het van de ACV-
bonzen afhangt mag deze koalitie 
rustig doorgaan. Het wordt meteen 
ook een laatste krachtproef voor 
ACV-voorzitter Houthuys, die aan
kondigde er binnenkort mee te 
stoppen. 

Vrije val 
De olieprijzen zijn in vrije val. Be

paalde produkten zijn eenvoudig
weg de helft goedkoper geworden 
in vergelijking met vorig jaar. 

Velen prijzen zich gelukkig met 
deze evolutie. In de eerste plaats 
de gewone verbruikers die hun 
brandstofrekening verminderd 
zien. Verder vele bedrijven die te
gen goedkopere prijzen energie 
geleverd krijgen. Maar ook de 
staatskas doet hiermee een goede 
zaak, wat dan weer aardig meege
nomen is door de regering. 

Toch is niet iedereen onverdeeld 
gelukkig. De pomphouders bv. 
zien hun smalle winstmarge nog 
verkleinen. Verscheidene ontwik
kelingslanden die als belangrijke 
grondstof — en dus als wezenlijke 
bron van inkomsten — olie bezit
ten, zien alleen maar hun proble
men en internationale schulden 
toenemen. Ook een reeks Vlaam
se bedrijven die in deze landen-in-
ontwikkeling een belangrijke klant 
hadden, staan voor moeilijkheden. 
Verschillende bestellingen van bv. 
machines naar tal van olie-
uitvoerende landen werden ge
schrapt, wat dan zich dan weer ver
taalt in meer tijdelijke werkloosheid 
alhier. 

De vreugde omwille van de lage
re prijs aan de pomp mag dus in 
geen euforie ontaarden. Boven
dien vragen wij ons af of dit nu niet 
het ogenblik en de kans is om eens 
iets verder te kijken dan de eigen 
korte neus lang is... 
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Begroting 1986 

Meer vragen 
dan antwoorden 

Negen maanden na de wettelijk voorziene termijn 
heeft de regering de algemene toelichting bij de begro
ting 1986 neergelegd in het parlement. 

De kommissie Financiën van de Kamer diskussieert 
nu reeds voor de derde week dag en nacht over de be-
grotingsgegevens. De vragen blijven omvangrijker dan 
de antwoorden. 

|ET fameuze St.-Annaplan 
van de regering heeft 
slechts een beperkt effekt 

op de begroting 1986. De regering 
rekent vooral op de effekten van de 
omgekeerde olieschok. Hierdoor 
worden lagere rentetarieven ver
wacht, evenals een lager inflatierit
me en een verbeterde ekonomi-
sche groei. 

Internationale 
bewegingen 

Het voorziene tekort van 567,5 
miljard fr. voor 1986 betekent nog 
altijd meer dan 11 % van het BNP 
en werd slechts bereikt door in ex
tremis nog alle begrotingsposten 
met 0,7 pot te verminderen. De 
vraag blijft open of deze cijfers ook 
m de praktijk zullen gerealiseerd 
worden. Dit zal slechts blijken in 
maart '87 wanneer alle elementen 
bekend zijn. Veel staat of valt hier
bij met de wijze waarop ons land de 

internationale bewegingen zal kun
nen volgen. Tussentijdse rappor
ten wijzen echter op groeivertragin
gen in de VS en in West-Duitsland, 
zodat misrekening niet uitgesloten 
IS. 

Rentepeil 
De omgekeerde olieschok heeft 

uiteraard enkele nieuwe perspek-
tieven geopend. De onzekere fak-
toren blijven echter de restriktieve 
begrotingsmaatregelen die in de 
verschillende Europese landen 
worden getroffen. Verder is het on
zeker hoe de gezinnen en bedrij
ven op deze evolutie zullen reage
ren. Zal de konsumptie stijgen? 
Zullen de bedrijven eindelijk meer 
produktieve investeringen doen"? 

Het antwoord op deze vragen zal 
vooral afhankelijk zijn van de evo
lutie van de rentevoeten. Hierbij 
stellen we vast dat de rentevoeten 
hoog blijven in verhouding tot de la
ge inflatie; normaal moeten de ren

tevoeten nog dalen doch veel zal 
hier afhangen van de effektieve uit
voering van de besparingen die 
werden aangekondigd. 

Europese Kommissie 
De Europese kommissie schrijft 

in een aanbeveling over het begro
tingsbeleid in ons land dat het van 
groot belang is dat de voorziene sa
nering — die het overheidstekort 
tot 8 % van het BNP moet brengen 
in 1987 — onverminderd wordt 
doorgevoerd. Ze voegt er echter 
aan toe dat zelfs indien dit doel 
wordt bereikt, er geen enkele ruim
te overblijft om een aktie ten gunste 
van de werkgelegenheid te onder
nemen. De EG-kommissie rang
schikt ons land samen met Grie
kenland, Italië, Ierland en Portugal 
in de reeks landen die hinder zul
len ondervinden bij hun ekonomi-
sche expansie ingevolge het hoge 
begrotingstekort en de grote over
heidsschuld. 

De kommissie wijst op de 
belangrijke begrotingsontsparin-
gen in 1985 niettegenstaande de 
tjelangrijke inleveringen van de be
volking ingevolge de opeenvolgen
de spaarplannen. 

Werkloosheid 
De officiële werkloosheidssta-

tistieken geven een lichte daling 
van het aantal uitkeringsgerechtig
den, maar het aantal werkzoeken
de bleef stijgen. Gelukkig werd het 

totaal aantal arbeidsplaatsen ge
handhaafd, in 1985 kwamen er 
zelfs bij. Spijtig genoeg slechts via 
de tewerkstellingsprogramma's 
van de overheid... De talrijke maat
regelen tot deeltijdse arbeid en ver
deling van de arbeidstijd hebben 
ongetwijfeld een positieve invloed 
gehad doch blijven ruim onvol
doende om de gesel van de werk
loosheid uit de maatschappij te 
bannen. 

Het St.-Annaplan van de rege
ring zal tenminste 30.000 ar
beidsplaatsen kosten. De vraag 
blijft open of de partikutiere sektor 
dit verlies zal kunnen opvangen. 

Toekomstvisie 
ontbreekt 

Ook deze begrotingsvoorstellen 
en bijbehorende besparingsmaat
regelen worden gekenmerkt door 
een ,,boekhoudersmentaliteit". 
Besparen zondereen echt herstel
beleid met een visie op de toe
komst. Het beperken van de over
heidsinvesteringen tot 64 % van 
vorig jaar is een rem op het herstel 
en bouwt de werkgelegenheid af. 
De kansen voor de ontplooiing van 
de Gemeenschappen worden af
geremd en beperkt, waardoor ook 
de regionale dinamiek wordt ge
hinderd. 

Ondertussen blijven de struktu-
rele gebreken bestaan. Een jaar 
geleden beweerde de Eerste Mi
nister dat het opstellen van de be
groting voor 1986 eenvoudig zou 
zijn en dat het resultaat zou verba
zen. Eind 1986 zal ons dicht bij een 
overheidsschuld van 6.000 miljard 
fr. (= 2 miljoen per gezin i) brengen 
en onze jaarlijkse intrestlast zal op
gelopen zijn tot 450 miljard fr. 
(140.000 fr. per jaar per gezin). 

Dit is de harde werkelijkheid! 

André Geens 

100 miljoen el(stra voor Zaïre: 

Welles - nietes 
Nieuw is het speftetje niet Ook met betrekking 

tot de plaatsing van de mtddelfmge afstmdraket-
ten w0fd wekêfitatng een weHes-nf0tm opgewerd 
rond de verarttwoordeftjkfwid. 

H&tzetfde herhaalt zich vandaag, naar aanlei-
éitig van de toekenning van een bijkomende 
mifftaire steun vari Wö mitjden aan Zaire, 

DE begmtlrsgsaatipitö-
sing van Landsverde
diging vormöe m de 

Ssflaai een tdèasl morhenl om 
Defensieminister t}& Domêa 
op 06 korrel té nemen omwHIe 
van diens uitlatingein 'm Zaïre. 
Vooraf aan de ekstra-miglaJre 
hulp van 100 miljoers, maar 
ook aan zijn pleidooi voor een 
Eurafrtkaanse alliantie voor 
vrede en veiligheid werd 
zwaar getild 

Aan het hoofd van het se
naatsoffensief stond Oswald 
Van Ooteghem De reis van de 
Oonnéa noemde hij een ego
trip, en dan nog een egotrip 
als van een ohesjeik die zo
maar ttnks en rechts geschen
ken allerhande uit te delen 
heeft. 

Akteurs ten bate 
Zo kan zfjns inziens t»et 

voorstel van een Eufafr!|<aan-
se alliantie helemaal niet èoor 
de beugel „De minisW W0rd 
hiertoe met gemanéateeMd 
en m een partementaif regime 
zijn zulke verklaringen onaan^ 
vaardbaar," 

Nog snediger ging hij in te
gen de eksira-militaire steun 
Hoe vait deze 100 miljoen te 
rijmen met het besparings
plan dat het budget van Ont
wikkelingssamenwerking met 
800 miljoen verminderde"? 
Ook wees htj de minister op de 
wet van 1972 die de Belgisch-
Zaïrese technische samen
werking regelt Hierin is spra
ke van een gemeen overleg 

Senator Van Ooteghem „de 
Donnéa op ego-trip, als een 

oltesfeiki" 

tussen de regeringen. Militaire 
geschenken zijn dus zeker 
met de zaak van één minister, 
die door Moboetoe even over 
de haren wordt gestreken 

Komen bij dit alles nog de 
eigen militaire belangen ,,S// 
gebrek aan budgettaire mid

delen kunnen onze vliegtui
gen met vitegen, onze tanks 
niet rijden en krijgen de ont-
mtjners geen verhoging van 
hun vergoeding", aldus de 
Vü-senator 

In zijn repliek beperkte de 
Donnéa zich tot het humani
tair en sociaal karakter van de 
ekstrahulp en hel gekend wel-
tes-nietes spetlet|e. Eerste mi
nister Martens en Buitenland-
minister Ttndemans zouden 
op de hoogte geweest zijn 

En hiermee belanden we bij 
het gewone stramien van Bel
gische toneelstukken Een mt-
mster die verstoppertje speelt. 
CVP-ministers die er blijkbaar 
van wisten, ACV'ers van de
zelfde CVP die ten strijde trek
ken, een Tmdemans die voor 
televisie verklaart dat de zaak 
in de regering eens moet be
keken worden wanneer de 
Donnéa uit Zaïre terug ts enz 
Steeds weer hetzelfde walge
lijk, schijnheilig spelletje 

Ondertussen vloeit de 100 
miljoen netjes naar Zaïre En 
blijft over de verantwoordelijk
heid een waas van onduide
lijkheid hangen De dubbelzin
nige akteurs ten bate 

ae 
Ui 
b y 

ae 

^INFLATIE 
JAJ • In de ons omringende 
! " • staten zijn we reeds maanden-
h ^ lang vertrouwd met vrij lage in

flatiepercentages. Dat is nog 
niet In heel Europa het geval. In 
1985 bedroeg de inflatie in de 
EG-lidstaten Griekenland en 

^* Portugal 19, resp. 20 %. Joe-
y p i goslavië is de Europese koplo-
Jjg^ per met 74%. 
U J Buiten het Europese konti

nent nam het inflatiepercentage 
in sommige landen nog steeds 

^ ~ spektakulaire vormen aan. In Is-
bHl raël bijvoorbeeld bedroeg ze, 
S C steeds in '85,305%. Vooral de 
h U Latijns-Amerikaanse staten 
• ^ gaan gebukt onder het inflatie-
U J fenomeen. Het betreft vooral 
1 ^ landen die rijk zijn aan 
\J^ grondstoffen en die in een ge-
S C vorderd stadium van ontwikke
lt^ ling zijn, bv. Brazilië (227 %), Ni

caragua (219 %), Argentinië 
(672 %), en Bolivië (2000 %)! In 
Bolivië diende de konsument in 
'85 dus gemiddeld 5,5 % per 
dag meer betalen voor dezelfde 
konsumptiegoedern. 

EG-LUCHTVAART 
M De luchtvaartsektor is 

steeds gekenmerkt geweest 
door het samenwerken van de 
luchtvaartmaatschappijen om 
zodoende de konkurrentle te 
beperken. De laatste jaren is 

i ^ " daar verandering in gekomen 
^n toen een aantal maatschappijen 

ZKh op de markt wisten te wer
pen door aanzienlijk goedkope
re reizen aan te bieden. De EG-
Kommissie heeft zich nu voor-

H * genomen de liberalisatie van de 
1 / ^ luchtvaartsektor te stimuleren 
• j » door konkurrentiebeperkende 
^ j praktijken in de luchtvaartsek-
, j tor te ontmoedigen. 

fcJU Daartoe zal de Europese 
1 ^ Kommissie een brief sturen 
IdH naar de Europese luchtvaart-
S C maatschappijen waarin deze er-
iJU op gewezen worden dat hande-
M J I lingen die de mededinging be-
lU perken in strijd zijn met het 
1 " " Verdrag van Rome. 
VH Indien de respons op deze 
S C brief niet bevredigend is, zal de 
IÊU Kommissie er bij de nationale 

regeringen van de lidstaten op 
aandringen maatregelen te ne
men tegen de overtredingen 
van de betrokken maatschappij
en. Meteen blijkt hieruit de ver
deeldheid in de Kommissie om
trent dit punt. Eens temeer kan 
de Kommissie niet als werkelij
ke Europese Instantie ingrijpen. 

JEANS-AUTOMAAT 
ÊÊ Geautomatiseerde 

" f konsumptie schijnt geen gren-
• * • zen te hebben. In het metrosta-
^ " tk)n Aubert in Parijs heeft men 
\Jn een jeans-zelfbedieningsma-

chine in wertdng gesteld. Na het 
irAikken van uw maat, en het ge
bruik van uw kredietkaart wordt 
u terstond een jeansbroek afge
leverd. Niemand twijfelt er na
tuurlijk nog aan dat het betmk-
ken merk Amerikaans is. 

RUSSISCHE 
ENERGIE 
ÊÊ Het Oostblok is geëvo

lueerd tot de belangrijkste ener
gieleverancier van de Europese 

^^ Gemeenschap. Vorig jaar werd 
l i U 36,3% van onze olieprodukten 
^ i " uit het Oostblok geïmporteerd, 

gevolgd door de OPEC met 31,5 
^^ %. De belangrijkste leveran-
y y ders uit het Oostblok zijn de 
, ^ Sovjet-Unie en Roemenië. 
UU! Wat België betreft liggen de 
^ ~ cijfers nog duidelijker. In 1985 
yf% importeerde België 44.9 % van 
SC zijn olieprodukten uit de Sovjet-
y y Unie. Na Ierland (85,8 %) is Bel-
« H J pre meteen het meest energie-
Uai afhankelijk van de Sovjet-Unie 
hÊKK binnen de EG. 
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FfLIBUSTERS Oorspron. 

kelijk warerï dit avontu
riers die na de oorlog 

!egen Mextco, m 1848, vanuit 
de Verenigde Staten expedi
ties organiseerden ter onder
steuning van revoiutionaire 
Jjewegingen m Midden-Amert-
ka en op de Westindische ei-
kndsR. 

Later kwam de term op
nieuw jn zwang in de V.S A. 
Mmr dan als otttsctirifving van 
d$ parlementaire taktlek die 
tot doel heeft de invoeriog van 
wetsvoorstellen te saboter&it, 
Aanoewendo technieken l̂ ier« 
bi| waren urenlange redevoe
ringen en eeo niet t>i| ie hou
den aantal amendementen. 

De socialisten tooen er ZfCh 
vandaag meesters In. SuÖHem 
„filtbiisteren" zjj in de begro-
tingskommfissfe van de Ka
mer. Vlamingen en Walen, als 
een estafetteploeg lossen ze 
mekaar af. wet slaapwekken
de mastodont-tussenkomsten. 
Desnoods hele hoofdstukken 
tilt boeken of vroegere Inter
pellaties. Dag en oaoht, tot in 
de vroege ochienduurtjes. 
Weekdag en weekend. 1 
Maakt hen allemaal geen ver
schil Het doel klinkt heel ge
woon, de regeringskalenoer 
overhoop halen 

Wie 
is 
buster? 

Onzinnig? üüeraard komt 
dergelijk vertoon de faam van 
het Parlement met ten goede 
Gezegd wordt ook dat m de 
Senaat heel wal konstryktie-
ver gewerkt werd rond de fis
kale programmawet Het sa
menspel tussen regerteng 0n 
oppositie feldde er dan ook lot 
verbeteringen aan de tekst. 
Niet dat deze hierdoor politiek 

' aanvaardbaar werd, maar laat 
ons het zo stellen', een slecht 
stuk wetgevfng werd wat afge
stoft en her en der bijge
schaafd. 

De Vü-frakties blijven vast
houden aan een degelijke, kei
harde maar opbouvtmvie op
positie, öewoon trouw dUS 
-aan imn sitggesties tot Her-
wa^rderlrtö van het Parle
ment Suggesties dte al date
ren van het wimachtendehat. 

"Maar het dossier beweegt 
niet. Bli|kbaar willen noch 
meerderheid noch socialisten 
weten van een aanpak ter* 
gronde. 

Blijft de vraaö naar zm en 
onzin. Is het niet de regering 
die mea culpa moet slaan? ZIJ 

'maakte toch het Parlement 
mood<fe)od met voimaohten. 
t iet een Spaarplan stemmen 
dat niet meer bestaat. Komt 
met fiskale volmachten aan-

' draven- Zal een gans |aar met 
voorlopige kredieten regeren. 
Cn beloofde sedert de verkie
zingen van '85 een begroting. 

Nu, wanneer zij bij de eerste 
zomerdagen eindelifk een be
groting bil mekaar wist fe har
ken, nu zou de opposim éez@ 
effe snel moeten laten passe
ren. Moet dan niet de vraag 
gesteld of de regering haar 
bestaan lang heeft geftlibus-
terd tegen beide wetgevende 
Kamers'? (j.a.) 

Kamerlid Hugo Schiltz: 

„Herstel moet mét 
gemeenschappen" 

Vanwaar toch het blijvend ongeloof, dat de rijksbe
groting geen verband zou houden met de federalise
ring? „Deze regering handelt ronduit onverstan
dig!", aldus Hugo Schiltz. ,,ln plaats van de Ge
meenschapsregeringen voor zich te winnen, neemt 
ze deze tegen zich in door de opgelegde dotatiever
mindering." 

Hij behoefde dan ook geen kristallen bol om te 
voorspellen dat zonder aktieve medewerking van de 
Gemeenschappen, de uitvoering van de begroting 
op belangrijke terreinen niet goed kan verlopen. 

EEDS jaar en dag verdedi
gen de VU-frakties de 
overtuiging, dat elke po

ging tot sociaal-ekonomisch en 
financieel herstel ijdel is indien zij 
met gepaard gaat met een ingrij
pende hervorming van de Belgi
sche staat. Een hervorming die 
beide Gemeenschappen plaatst 
voor eigen financiële en politieke 
verantwoordelijkheid. 

Het kan niet ontkend dat deze 
overtuiging, althans in de gees
ten, veld wint. Zo kon fraktievoor-
zitter Hugo Schiltz na afloop van 
het begrotingsdebat m de Vlaam
se Raad drie verheugende vast
stellingen maken. Verheugend in 
deze zin, dal er bij alle partijen 
een zeldzame eensgezindheid 
over tot uiting kwam. 

In woord... 
Vooreerst leefde in de Vlaamse 

Raad unaniem het inzicht, dat de 
financiële basis van de federali
sering erg wankel is. Niet alleen 
omwille van de karigheid van de 
middelen, maar ook omwille van 
het precaire karakter ervan. In 
strijd immers met wat iedereen in 
1980 veronderstelde, beschikken 
de Gemeenschappen niet over 
een gewaarborgd minimum-inko-
men. Integendeel, als bij het eer
ste het beste ondergeschikt be
stuur kan bij volmacht het huidige 
hoofdbestanddeel van hun in
komsten — de dotaties — naar 
goeddunken afgebouwd worden. 

Verder bestond eensgezind
heid over de noodzaak om de 
aard van de inkomsten te wijzi
gen. Tussen de uitgaven en het 
beleid van de Vlaamse Gemeen
schap en haar inkomsten moet 
een rechstreekse band gescha
pen worden. Dit kan door een 
herziening van de verhouding do-
taties-ristorno's of door het 
scheppen van fiskale ruimte voor 
de Gemeenschappen. 

...en daad? 
Een laatste konsensus betrof 

de overtuiging dat het gesprek 
over de verdere uitbouw van de 
federalisering moet hernomen 
worden. En meer bepaald, dat de 
Vlaamse regering vanwege haar 
centrale kollega een meer positie
ve ingesteldheid moet eisen ten 
opzichte van het gewettigd ver
langen van de Gemeenschappen 

naar meer werkelijke bleidsauto-
nomie. 

Helaas diende de VU-fraktie-
voorzitter hieraan een vierde 
vaststelling toe te voegen, met 
name dat het bij deze drievoudige 
eenheid van inzicht blijft. „Nadat 
de leden van de Vlaamse Raad 
eensgezind hun inzichten heb
ben geuit, maken zij zich klaar om 
in dezelfde vergaderzaal maar in 
een andere hoedanigheid te ver
klaren dat de eensgezind gefor
muleerde wensen niet aan bod 
kunnen komen omwille van het 
Belgisch regeringsevenwicht 
enz." 

Deze schizofrene Vlaamse poli
tiek — luister naar mijn woorden 
maar kijk niet naar mijn daden — 
kan niet langer. Vlaanderen heeft 
geen nood meer aan vrijblijvende 
retorische oefeningen. Onder im
puls van haar voorzitter Jaak Ga
briels amendeerde de VU-Kamer-
fraktie dan ook de rijksmiddelen
begroting. Zonder aan de globale 
staatsuitgaven te raken wordt de 
verhouding tussen dotaties en ris-
torno's aangepast aan de 50/50 

Hugo Schiltz laakt schizofrene 
houding van Vlaamse meerder
heid. 

verhouding. Welke in 1980 trou
wens beloofd was tegen 1986. 

Frans Baert van zijn kant dien
de een wetsvoorstel in, om voort
aan de Gemeenschapsraden 
rechtstreeks te laten verkiezen, 
los van het centrale Parlement. 
Gedaan dus met de dubbele pet
jes. 

Op deze wijze zullen de 
Vlaamse leden van de Kamer 
kortelings heel konkreet uitvoe
ring kunnen geven aan de eens
gezindheid die zij in de Raad 
demonstreerden. En zal de CVP 
haar hervonden kommer voor 
de toekomst van Vlaanderen 
daadwerkelijk kunnen doordrij
ven... Afwachten. 

Raad als echte tolk 
m 1 €T heeft gewezen 
• H tfevoorzitter 
• » Öaert heet wat 
werk gekost, de afscht 
van het dubbel mmés 
een wetgevend kleedje tt 
ten. 

Steeds Immers werd 
stap gesitueerd tegen de 
tergrond van een hipotet 
hervorming van de Senae 
jaren mag echter gerust t 
ten, dat het koppelen va-̂  
de ften/ormingen eerde-

n/f 

% 

;̂ w 

';qdaniA«leefl!s^^0S' 
and wefkt Kö»m 
tiötvandöH<^ 

groncteeie» 
rt — niet in 

«miivc\<^ 
C"aj , 
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iiru^set ingddei^ zijn in Heh 
de#l«tfKfót̂ 3en en Franstati-
jpw»—worden ^ van de 14 in 
fei^ &̂Ka8f̂ «dfe«Wf»em örus-
se}-HaB&'Vttvo6«̂  te verkie» 
züKi \i^m îW de Vlaams 
fïaad aa»spt«»d door de H«-: 
déff^fïdi^ttge leden van de 
Aggtomer^ie, Overige«s 
voorliet het VU-kameriid «te* 
'4ze 6 Raadsleden, in tegpi-. 
^Hlng tof vandaag, kunnen 

-•men aan stemmingen 
^westelijke aangelegen-

•nitiatief van Baert 
'egettjke ultgangs-

-«rvaren vwjrdt 
titutionelege-

-•vormlnQ 
cïerï zul-

^en 

img 

F/ans Baett wil emde m&ken 
aan ,.övbbeh pet]&s" 
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^rtëïdTnlfl—M/ÏJ 
volksunie v̂ ^ ^g^^egem: 

Her-denken én vooruit-blikken 
Beftegem. — 0« zoo ms( zondag met haarzelf geen biijf Zo nu en dan kwam 

dH gele hemi^khaam van acMer de ovengens fraai met teeuweviag opge
smukte kerktoren ptepen, maar erg overtuigead was dit met 

Zoveel te overtuigender waren de toesf^aken en het entoesiasme op de 
b'mnenkoer van het Bettegemse ontmoetmg&eentram ter gelegenheid van de 
Gufdensporen-viefing van de Vofksunte. Naar schatting 500 VU-kaiderteden en 
sympatkantm warton naar dit Westvlaams dorp In de buurt van de hmonscbe 
<Sr0enlag0k<mter a^zaid. 

Een heks reeks pmlertmtisleden hadden er evenzeer aan ̂ louden aanwe' 
zlg te zifn, Behaive de Parttjbesmttstedeo Biet 0eeiereq, Pmt Oe Heve en 
firmin Oebms&ré evenals de drie sprekers bemei^eten wQ Hago CoveSers 

Michel Capoen, Luk Vanhorenbeek, Paul Van Grembergen, Walter Luyten, 
Guido Van In, Oswald van Ooteghem en Franz Van Steenkiste 

Oeze laatste maakte zich nog op een andere wyze bwzonder verdienstelijk 
Reeds van vroeg In de voormiddag stond hi/, samen met een ploeg medewer
kers, rondde tmrbecue-vuren Het geheel was trouwens verzorgd, de organi-
satie-iiioeg van Kortrffk verdient felicltattes. 

Hetbeiangrlfitste betrof natuurlifk de mhoud van de politieke boodschappen 
Aftmewet flemend zal ontkennen dat vnendschap — en momenten waarop 
deze heerlijke mensetijke eigenheid tot wtmg kan komen — ook zijn waarde 
heeft, zelfs In de politif^ 

Of niet soms'> 

(vervolg van biz. 1) 

Het CVP-voorstel benadert de 
prioriteitenlijst van de VU Bijge
volg kunnen de nationalisten er
mee instemmen, met uizondenng 
van de vage CVP-stelling omtrent 
de taalhomogeniteit van het 
Vlaamse gewest de overheid 
heeft de plicht Happart en kon
soorten nu af te zetten. „Het is 
onaanvaardbaar deze voor heel 
de Vlaamse gemeenschap verne
derende komedie bijna 4 jaar te 
laten voortduren en zelfs te wei
geren een bijkomende dwingen
de wetgeving goed te keuren " 

Voorzitter Anciaux aan kollega Swaelen 

„Wat gaan we DOEN?" 
Vlaanderen eerst 

Een gezamenlijke strategie ver
onderstelt echter meer dan eens
gezindheid over de doelstellin
gen, ze veronderstelt eveneens 
eensgezindheid over het tempo 
en de middelen Voor de VU mag 
het overleg niet verzanden in aka-
demische bespiegelingen 

Fraktieleider Jaak Gabriels: 

„Met lef 
en arrogantie..." 

Het zal wel geen toeval geweest zijn dat men voor 
twee sprekers koos, wiens naam genoemd wordt 
voor een topfunktie binnen de partij. Allebei brachten 
Zij met hun temperament en inzichten een boeiende 
boodschap. 

VU-fraktieleider in de Kamer Jaak Gabriels begon 
met een verwijzing naar die 11de juli 1302. 

mmOOR ons is 11 juli 1302 
^m een jaarlijks terugkerend 
" moment van bezinning om 

na te gaan vanwaar we komen, 
waar we staan en vooral waar we 
naartoe gaan", stelde de VU-on-
dervoorzitter Precies ook daar
om zijn we aan een herwaarde
ring van het geschiedenisonder-
richt toe, konkreet eist de VU dat 
een vak ,,geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging" wordt inge
voerd Gabriels illustreerde deze 
noodzaak a d h verschillende 
voorbeelden 

CVP en PVV, 
schuldig 

„Ondanks het povere resultaat 
van het verbaal geweld is er voor
uitgang merkbaar", zei Jaak Ga
briels De idee van de Vlaamse 
staat, hoe beperkt ook, groeit, 
sociaal-ekonomisch voelt de Vla
ming zich, ondanks de Belgische 
vertragingen, stilaan superieur, 
de Vlaamse jeugd, ondanks het 
gebrek aan voldoende eigen
heidsbesef, ncht zich bijna kom-
pleksloos naar de wereld, de 
Vlaamse symbolen worden, zij 
het met enkele toonaarden ver
schil, zelfs door PVV-ers voorge
steld 

Kruciaal blijft de vraag waarom 
we niet meer resultaten boeken 
Het antwoord is duidelijk Omdat 
de Vlaamse meerderheid zich 
niet laat gelden in het Parlement 
,,En daarvoor treft de Vlaamse 
meerderheidspartijen alle schuld 

ZIJ zijn de hoofdschuldigen van 
de unitaire heropleving en de uit
holling van de reeds schamele 
autonomie Ook het laatste spaar-
plan IS voor Vlaanderen een ver
dere stap achteruit" 

De macht nemen 
Het heeft geen zin van enkel op 

de Vlaamse grieventrommel te 
blijven slaan „Wij, Vlamingen, 
moeten eenvoudigweg arrogant 
en met de lef de macht nemen", 
verklaarde de fraktieleider De 
VU kan en moet daarvan de mo
tor zijn 

Zonder afbreuk te doen aan de 
enorme verdiensten van de oude
re generatie is een de aflossing 
van de macht aangebroken (Ga
briels bracht overigens een war
me hulde aan de straks scheiden
de voorzitter, die met een dave
rend applaus werd bedacht) 
„Met een eigen taalgebruik, be
grijpelijk voor iedereen, moeten 
we Vlaanderens plaats tussen 
wijk en wereld bepalen Los van 
ekstremisme moeten wij onze 
unieke positie radikaal uitspelen 
Vlaams-nationaal, verdraag
zaam, solidair, verdraagzaam, 
ekologisch, demokratisch " 

Jaak Gabriels besloot met te 
benadrukken dat de VU iedereen 
nodig heeft die wil meebouwen 
aan onze idealen „Samen staan 
we sterk En straks winnen wij 
opnieuw Waarom koesteren wij 
met de ambitie om de eerste partij 
van en voor Vlaanderen te wor-
den'^" 

„Wi j willen een overleg over 
de vraag: „Wat gaan we 
DOEN?" Wij venwachten de on-
mlddeliijke start van het over
leg nog voor de vakantie. Wij 
willen dit overleg zeer spoedig, 
opdat de politieke resultaten er
van onverwijM zouden kunnen 
worden geboekt, ook nog tij
dens de aan gang zijnde be
langrijke parlementaire detut-

fy •frxjï'ïv»'-»" 

ten. Wij willen dat dit overleg 
tussen de Vlaamse partijen en 
verenigingen ieidt tot een be-
ginseiakoord dat door de on
dertekenaars gezamenlijk en op 
ieder nuttig ogenblik solidair 
wordt verdedigd en ten uitvoer 
gelegd onder het motto „Vlaan
deren Eerst"!" 

Er direkt mee beginnen is dus 
de opdracht Niet in een zg Stu-

diecentrum maar in het Parle
ment En heel konkreet zou men 
kunnen beginnen met de goed-
keunng van het VU-amendement 
op de rijksmiddelenbegroting, 
waardoor een eerste verbetering 
aan het onzalige dotatiestelsel 
zou worden aangebracht En ui
teraard moet Happart zonder dra
len afgezet wordt 

Het wordt, aldus nog de voorzit
ter, hoog tijd dat de Vlaamse 
meerderheid in Vlaamse politieke 
macht wordt omgezet, door deze 
onverschrokken te gebruiken in 
het Parlement ,,Er is immers 
geen andere uitweg dan de' 
Vlaamse politieke wil'' 

Ik had een droom 
Ik Z8$ een ti^izaam tand waar de wind 
gesDfic^id bties uit aarde, water, tuchten, 
wasdom alom in overvloed var» vruchten; 
waar plaats en toekomst waren voor elk kirtd 
en geen gevaar vanwaèr ook viel te duchten. 
Er was geen afstand daar van mens tot mens; 
geen onwil tegen andersom gezituJen, 
eenefk sprak, wat hij afwees of beminde 
rustig vrijmoedig uit, de nabuurgrens 
bestond niet langer voor verkeer van vrienden. 

(Anton van Wilderode) 

Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke: 

„Het nieuwe land" 
Jaak Vandemeulebroucke had de opdracht het 

drieluik van spreekbeurten rond te maken. Hij praat
te over het nieuwe land waarvan wij, nationalisten, 
dromen. 

ARTENS voorspelde en
kele maanden terug dat 
WIJ straks in een nieuw 

land zouden leven Maar steeds 
meer blijkt dat dit land afstevent 
op de Belle Epoque van 1900 
„Het recept voor onze toekomst, 
dat met St -Anna heilig werd ver
klaard, IS een en al retro", aldus 
het Europees parlementslid Die 
terzake verwees naar de gezins
onvriendelijke maatregelen en dit 
op een ogenblik dat onze demo
grafische situatie noodlottig is 
,,Hoe kan men", zo ging hij ver 
der, ,,een generatie van morgen 
voorbereiden op de technologi
sche informatiemaatschappij, zijn 
plaats als ,,mens" herwaarderen 
in een woud van specialisaties, 
wanneer men uitgerekend be
spaart en terugschroeft op onder 
WIJS'' ( ) Waar is dat nieuwe land 

waarin een op twaalf naar de 
stempellokalen verwezen 
wordf" 

Het Vlaanderen dat wij ons dro
men moet leefbaar zijn m de diep
ste betekenis van dit woord Elk 
individu kan pas tot volle ontplooi
ing komen m en met zijn gemeen
schap en dit kan slechts door het 
verwerpen van de klassieke stel
sels en te kiezen voor een prag
matische aanpak 

Geen verkrampt 
Vlaanderen 

Ook Vandemeulebroucke wees 
op het belang van het onderwijs 
dat moet omgebogen worden tot 
een school voor het leven voor 
levensvorming en voor meer 
mens-zijn De geestelijke ar 

moede van de toekomst zal moe
ten omgetx}gen worden naar een 
samenleving gedragen door een 
brede algemene vorming van elk 
van ons " 

Het Vlaanderen van morgen 
mag geen verkrampt Vlaanderen 
worden, maar een land waarin 
levensbeschouwelijke verschei
denheid gezien wordt als een rij
ke diamant 

11 juli her-denken impliceert 
dat Vlaanderen met een autono
me struktuur voor ons nooit zm 
kan hebben zolang lustig wordt 
verder gegaan met schandalen 
politieke benoemingen favoritis-
me Maar wel een Vlaanderen 
waarin de Belgische kanker ver
vangen wordt door een gemeen 
schap die gestalte krijgt in een 
nieuwe politieke kuituur Van dit 
alles staan we nog ver af Maar de 
droom is getekend en op een 
onvolprezen manier verwoord 
door onze grote Anton van Wilde-
rode ' verklaarde Vandemeule
broucke die besloot met de 
prachtige verzen van het gedicht 
,,lk had een droom 

10 JULI 1986 



8 m 

Vèn dag 
tot dag 

Zaterdag 12 juli 
~ BRT1 15 40 
Ronde van Franknjk, reportage 
C BRT1 18 00 
Tik tak en Pnkballon 
Z BRT1 18 20 
Filmbrieven, serie 
Z BRT1 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
C BRT1 20 20 
De legende van de witte man, film 
r BRT 1 21 50 
Komponist en hof, dok serie 
Z BRT1 22 40 
Sport op zaterdag 
C BRT 2 20 15 
Opera- en Belcantoweek, klassiek 

Ned 1 13 00 
Goodwill Games, reportage 
C Ned 1 17 05 
New wilderness, serie 
C Ned 1 17 35 
Family Ties, serie 
C Ned 1 19 00 
Countdown, pop en rock 
C Ned 1 • 20 28 
Miami Vice, serie 
Z: Ned 1 21 15 
Nederland muziekland 
~ Ned 1 22 00 
Nieuwslijn, info 
C Ned 1 22 40 
Twilight zone, kortverhaal 
C Ned 2 19 12 
Dit is Disney, strips 
C Ned 2 20 05 
Lost vast kuip-spektakel, sfiow 
L Ned 2 21 05 
Murder she wrote, serie 

Zondag 13 juli 
• BRT1 15 40 
Ronde van Franknjk, reportage 
C BRT1 16 50 
Met voorbedachten rade, serie 
C BRT1 18 00 
Tik tak. Plons en de Tripoden 
C BRT1 - 18 50 
De dag dat de wereld veranderde, 
serie 
D BRT1 - 20 00 
Bloemetjes buiten, tip 
D BRT1 20 05 
Sportweekend 
D BRT1 20 35 
Geelbaard en de piraten, film 
D BRT1 - 22 05 
Het hart van de draak, dok serie 
D BRT2 - 20 15 
Opera- en Belcantoweek, klassiek 
D Ned 1 18 30 
Alvin en z'n boefjes, stnp 
n Ned 1 19 05 
Cijfers en letters, kwis 
C Ned 1 19 35 
Lou Grant, serie 
D Ned 1 20 25 
Heksenwerk, serie 
D Ned 1 - 21 15 
Brandpunt, info 
D Ned 1 - 21 40 
Mijn dochter en ik, sene 
D Ned 1 22 05 
De eeuw van de barok, dok serie 
n Ned 2 - 20 10 
Geef je ouders maar weer de schuld 

Ornella Muti het Italiaanse sekssimbool moet voor Klaus Kinski de 
kastanjes uit het vuur halen m, Love and Money op vrijdag 18 juli om 

20u 15 op BRT 1 

C Ned 2 20 37 
Oxbridge Blues, serie 
C Ned 2 21 22 
Hier IS Adriaan Van Dis, info 
D Ned 2 - 2218 
Dagboek, dok 
C Ned 2 22 41 
Alberto Moravia, portret 
D Ned 2 23 31 
Tristan Keuris, portret 

Maandag 14 juli 
D BRT1 - 15 40 
Ronde van Frankrijk, reportage 
C BRT1 18 00 
Tik tak. Plons en Kameleon 
C BRT1 - 18 50 
Weer prijs, jeugdfilm 
D BRT1 19 15 
De Muppet show 
n BRT1 20 10 
Lovejoy, serie 
D BRT 1 - 21 00 
Mijn grote liefde heet muziek, Char
lie Poste 
C BRT 1 - 21 40 
Vreemde krachten, dok sene 
D BRT 2 20 10 
Opera- en Belcantoweek, klassiek 
D Ned 1 15 00 
Bel Ami, film 
D Ned 1 18 00 
21 Jaar Tros amusement 
C Ned 1 18 55 
Bassie en Adriaan 
D Ned 1 - 19 00 
The A-team, sene 
D Ned 1 20 28 
Ellis Island, serie 
D Ned 1 22 05 
Tros aktua 
D Ned 1 - 22 35 
Euro Country Music, show 
D Ned 2 19 27 
Goodwill Games, reportage 
n Ned 2 20 55 
Mastermind, film 

Dinsdag 15 juli 
C BRT1 • 15 45 
Ronde van Franknjk, Col Marie 
Blanque 
D BRT1 - 17 00 
Ronde van Franknjk, reportage 
C BRT1 18 00 
Tik tak en Plons 
n BRT1 18 10 
Mika, nieuwe serie 

D BRT1 - 18 50 
De zeven van Blake, SF-serie 
D BRT1 - 20 25 
Mike, praatshow 
C BRT2 - 20 15 
Opera- en Belcantoweek, klassiek 
D Ned 1 - 17 40 
Het geheim van de vuurberg, sene 
C Ned 1 18 05 
Kate & Maggie, sene 
C Ned 1 19 25 
De Vluchteling, sene 
C Ned 1 • 20 28 
Ik hou van Hollands, show 
D Ned 1 - 21 30 
Alles draait om Martin, serie 
D Ned 1 - 22 30 
Sherlock Holmes, sene 
D Ned 1 - 23 20 
Cheers, serie 
D Ned 2 - 1912 
Bennie Dwars, film 
D Ned 2 - 19 37 
Kenmerk, info 
D Ned 2 - 20 00 
Richard III, toneel 

Woensdag 16 juli 
D BRT1 - 12 00 
Ronde van Frankrijk, beklimming 
D BRT1 - 13 30 
Ronde van Franknjk, beklimming 
D BRT1 - 14 55 
Ronde van Frankrijk, aankomst 
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, sene 
D BRT1 20 10 
Bill Cosby show, serie 
D BRT1 20 40 
De ebbenhouten toren, film 
D BRT1 - 22 00 
In de voetsporen van koning Arthur, 
2de deel 

n BRT 2 2010 
Opera- en Belcantoweek, koncert 
D Ned 1 16 36 
Onze levende planeet, serie 
D Ned 1 - 17 40 
Da's lachen, strips 
D Ned 1 18 55 
Gil en Julie, stnp 
n Ned 1 19 00 
De Smurfen, strip 

X2 Ned 1 19 24 
Vijf tegen vijf, kwis 

C Ned 1 - 20 35 
De konsumentenbus, info 
C Ned 1 21 45 
Achter het nieuws, info 
C Ned 1 22 10 
Het leven van Verdi, sene 
C Ned 2 19 12 
Van gewest tot gewest, regionale info 
C Ned 2 20 00 
Hendrik VIII, toneel 
C RTB1 - 20 10 
Le Tour de France, dok sene 

Donderdag 17 juli 
n BRT1 15 40 
Ronde van Frankrijk, reportage 
D BRT1 - 18 00 
Tik tak. Plons en De snorkels 
D BRT1 18 50 
De kleinste zwerver, sene 
D BRT1 19 20 
Kwtzien, kooktip 
D BRT1 20 20 
Dempsey & Makepeace, sene 
D BRT 1 - 21 10 
Panorama, info 
D BRT1 - 22 00 
Hotel, serie 
D BRT2 - 20 10 
Opera- en Belcantoweek, klassiek 
D Ned 1 - 19 20 
The best of..., show 
D Ned 1 - 20 28 
Licht tn het donker, film 
D Ned 1 - 22 10 
Billy Graham, portret 
D Ned 2 - 19 12 
Goodwill Games, reportage 
D Ned 2 - 20 50 
Nederland Muziekland, show 
D Ned 2 - 21 15 
Veronica film, tips 
D Ned 2 - 21 45 
Mediterranee, zo blauw, zo blauw?; 
natuurdok 

Vrijdag 18 juli 
D BRT1 - 15 40 
Ronde van Frankrijk, reportage 
D BRT1 - 18 00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18 10 
Knappe koppen, sene 

D BRT1 - 1915 
De Vlaams-Nationate Omroepstictv 
ting ^ 

D BRT1 - 20 15 
Liefde en centen, film 
D BRT 1 - 21 45 
Greta Garbo, filmportret 
D BRT2 - 20 15 
Opera- en Belcantoweek, Bons Go-
doenov 
D Ned 1 - 15 45 
Overvallers in de dierentuin, nieuwe 
serie 
D Ned 1 - 16 35 
Simon en Simon, sene 
D Ned 1 17 20 
Ontdek je plekje, toenstische tip 
n Ned 1 18 05 
Wind in de wilgen, serie 
D Ned 1 - 18 25 
Minjon „Salad Days", laatste afl 
D Ned 1 - 19 25 
Blokletters, kwis 
D Ned 1 20 28 
Penmarric, serie 
D Ned 1 21 20 
Masada, sene 
D Ned 1 22 35 
De jonge teatermaker, dok 
D Ned 2 - 19 12 
De wilde mustang, film 
D Ned 2 - 20 45 
Ja, natuurlijk, dok info 
D Ned 2 - 21 35 
Murder she wrote, sene 
D Ned 2 23 35 
Sabotage in Normandie, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 12 juli 
De legende van de witte man 

Austr TV-film uit 1985 Degepensi 
oneerde zeeman Mac heeft het moei 
hjk zich aan het leven op het land aan 
te passen Maar de roep van de zee 
wordt hem te sterk (BRT 1, om 
20U.20) 

Zondag 13 juli 
Geelbaard en de Piraten 

In deze komische Amenk avonturen
film uit 1983 wil de wrede kaperkapitein 
Geelbaard na een gevangenisstraf van 
20 jaar zijn schat ophalen Met Gra
ham Chapman Marty Feldman Peter 
Boyle en James Mason (BRT 1 , om 
20U.35) 

Maandag 14 juli 
Mastermind 

Amenk avonturenfilm uit 1976 met 
o a Zero Mostel Bradford Dillman en 
KeikoKishi InspekteurHokumoeteen 
robotachtige uitvinding beschermen 
maar tijdens deze klus raakt hij verzeild 
in de komplekse Japanse maatschap
pij (Ned 2, om 20u.55) 

Dinsdag 15 juli 
Mr. Smiths goes to Washington 

Amenk komische film van Prank Ca-
pra uit 1939 De joviale Jefferson Smith 
heeft het tot senator gebracht, met al
leen omdat hij de leiding heeft over de 
Amerikaanse padvinders, maar vooral 
omdat hij een naïeve idealist is (RTBF 
1,om21u.20) 

Woensdag 16 juli 
Contre une poingée de diamants 

Tarrant (Michael Came), agent van 
de Britse contraspionage, heeft de op
dracht om een einde te stellen aan de 
geheime wapensmokkel van de Sovje
tunie naar het IRA Amenk thnllervan 
Don Siegel uit 1974 (RTL, om 21 u.) 

Donderdag 17 juli 
Licht in het donker 

The Miracle Worker' uit 1962 ver 
telt het levensverhaal van schrijfster 
Helen Keiler die als baby blind en doof 
was Als ZIJ acht jaar oud IS krijgt zij een 
lerares die onvermoeibaar protjeert 
haar de weg naar de buitenwereld te 
helpen vinden Met Anne Bancroft 
Patty Duke en Victor Joy (Ned 1,om 
20U.28) 

Vrijdag 18 juli 
Liefde en centen 

Amenk Duitse film uit 1980 Een jon 
ge bankier krijgt van een zakenman een 
verleidelijk aanbod Hij gaat aanvanke 
lijk met in op het voorstel maar raakt in 
de ban van de jonge echtgenote van de 
zakenman (BRT 1, om 20u 15) 
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I 
„Nooit uw ge

dacht mogen zeg
gen, altijd uw woor
den inslikken. Wel 
vriend, ik heb dat 
moeten doen." 
Gusta legde haar 
brei in de schoot en 

^ ^ ^ « ^ keek mij over de 
^ ^ l ^ ^ f l bril 
^ ^ ^ ^ ^ ^ „Windt u zo niet 
^ ^ ^ ^ ^ op, Albert. Ge weet 

• ^ ^ ^ dat het niet goed is 
^ ^ • voor uw hart. En 
^ ^ ^ ^ daarbij dat is nu he

lemaal verleden 
tijd.'' Ik zat wat verlegen voor mij uit 
te staren en probeerde de ongemak
kelijke stilte te doorbreken. „Laat 
ons liever nog eens drinken. Albert, 
uw cider is de beste die ik ooit ge
dronken heb." 

,,lk maak alleen goeie. Deze hier is 
van krieken met frambozen en een 
beetje vlier. Gezondheid!" 

Wij hieven de roemer, dronken, 
kauwden op de drank. Het was alsof 
wij diep nadachten, „'t Is de beste die 
Ik ooit gedronken heb. Proficiat!" 

„Als ge gepensioneerd zijt hebt ge 
daar allemaal tijd voor...". 

leven 
Albert en Gusta zijn sinds jaar en 

dag lid van de Volksunie, maar 't 
mocht niet geweten zijn. Wie op de 
wasserij van mijnheer Georges werM 
houdt over politiek best zijn mond. 
Albert was ooit nog aangeworven 
door mijrjheer Louis, de vader van 
Georges. Mijnheer Louis was nog van 
de oude stempel, een burgemeester 
voor jartenalleman en met een groot 
hart voor de sukkelaars. Rood of 
blauw, het kon hem allemaal niet 
schelen. 

„Als de Witten ons kot in brand 
kwamen steken heeft mijnheer Geor
ges ze met zijn eigen handen van het 
hof gejaagd. Met al dat spel was ik 
mijn werk kwijt en mijnheer Georges 
heeft zelf gevraagd om bij hem te 
gaan werken, 'k Heb het gedaan om
dat er niets andera was en omdat mijn 
groot huishouden moest gevoed 
worden. 

Ik heb er altijd goed mijn boterham 
verdiend. Dan heeft de zoon zijn va
der opgevolgd en is dan getrouwd 
met die madam uit de Fonderie, een 
Walln. Van dan af Is de miserie be
gonnen, 'k Heb dertig jaar mijn ge
dacht niet mogen zeggen, Ik die zo 
graag over het Was/mapreek. Als Ik 
op de elfde mijn leeuw uitstak liet ma
dam zeggen dat dat niet betaamde 
voor een employé van mijnheer 
Louis. Mijn penstoen was een hele 
opluchting...". 

„En zo zIjt gij cider beginnen brou
wen?" 

„... en ook een beetje schilderen, 
in de akademie van Zottegem." 

Tegen de vier muren van het huis 
hangen de doeken. Landschappen 
dik onder de verf, een postkaart uit 
Kasterlee, de handen van Dürer, en 
veelsf/Z/ei^ens... 

„Awel, ik ben kontent dat ik u heb 
leren kennen. Gusta, haal de porte
monnee dat we onze Jidkaarten beta
len." Gusta sleft naar de keuken. Er 
valt wat stilte in de avondlijke woon
kamer, de kat kruipt uit de bloemen, 
kromt de rug en loopt klagend de 
keuken binnen, op de namaakmolen 
landt een merel en heft een lied aan... 

„Dertig jaar uw mond moeten hou
den omdat uw baas van een ander 
politiek gedacht is, dat doet zeer 
jong. Maar nu ist gedaan, niks of nie
mand kan mij nog Iets verbieden, 'k 
Ben blij dat ge gekomen zijt." 

En Gusta betaalt de lidkaarten. Een 
voor hem en een voor haar. Albert en 
Gusta: twee hoofdleden! • 

wa 

Een vakantie-uitdaging 

„Mijn Liefste Wandeiing" 
Naar goede traditie besteedt het weekblad WIJ op 

de grens tussen de vakantiemaanden juli en augustus 
grote aandacht aan vakantie in eigen land. Ook deze 
zomer, en meer bepaald op donderdag 31 juli, wil de 
redaktie haar lezers enkele uitstaptips ten beste geven. 

Ook U kunt meewerken aan deze uitgave. Hier ons 
verzoek. 

L EZERS kunnen ons hun 
„Liefste Wandeling" (er
gens in het Vlaamse land) 

vertellen. 

De wegwijzer moet echter aan 
enkele voorwaarden voldoen. 

1. De wandeling moet door het 
hele gezin kunnen gelopen wor
den, ook de kleinere kinderen moe
ten er wat aan hebben. 

2. Weg en afstand dienen dus 
een beetje navenant te zijn. 

3. De wandeling moet ook wat te 
vertellen hebben; fauna en flora, 
historisch, heemkundig, een rustig 

^nihoudsn 
Op 17 februari van dit jaar overleed op negentigjari

ge leeftijd Jiddy Krishnamurti in zijn woning in Ojai, Ca-
lifornië. Hij was wellicht de meest nobele, meest on
hechte en essentieelste denker van zijn tijd. Hij wenste 
zeer zeker gehoord en gelezen te worden, maar wilde 
beslist geen guru zijn of een school met volgelingen te 
leiden. Integendeel, in 1929 ontbond hij zelf in een 
toespraak de Orde van de Ster die vanuit de Theoso-
phicai Society rond zijn persoon was opgericht. 
Hij noemde zichzelf steeds nederig ,,the speaker". 

E slotzin van zijn laatste 
toespraak op 4 januari In 
Madras luidde: ,,Dit is de 

laatste toespraak. Wilt u nu enige 
tijd stil zitten? Goed mensen, laten 
we enige tijd stil zitten. Kunnen we 
nu opstaan en gaan?" Kanker in 
de alvleesklier die al tot de lever 
was uitgebreid velde hem. Zijn 
geest bleef helder en lucied tot in 
het laatste moment. Ondanks zijn 
wereldwijde faam en miljoenen le
zers en bewonderaards had Krish
namurti altijd een leven van be
schouwende sotMrheid en terug
houdendheid geleid, een inspire
rende exponent van menselijke 
waardigheid, intelligentie en wijs
heid. 

De dood van Krishnamurti bete
kende het einde van 60 jaar 
toespraken en open gesprekken 
met als centraal tema de bevrijding 
van de mens van de ballast die hij 
in de vorm van angsten, opvattin
gen en idealen met zich meedraagt 
en die zijn betrekkingen tot de an
der, de medemens en toot zijn om
geving vertroebelen. Een bevrijding 
die ieder zelf moet verwezenlijken, 
omdat niemand een ander daarbij 
de weg kan wijzen, omdat er geen 
vastliggende wegen en metoden 
zijn die tot die weg leiden. De jaar
lijkse bijeenkomsten in Zwitserland 
en Engeland zijn definitief ten ein
de en de registratie van de woorden 
van Krishnamurti, eerst met behulp 

van steno, later met klankband en 
tenslotte ook videoband is afge
lopen. 

Het was de wens van Krishna
murti, dat de Foundations die zijn le
venswerk verspreidden hun werk 
zouden voortzetten en dat ook de 
verschillende scholen die hij jaar
lijks bezocht met hun werk zouden 
cloorgaan. Hoe dat zal gebeuren zal 
in de komende tijd worden over
legd. Hierbij zullen ook de verschil
lende landelijke kommissies, wel
licht ook de Vlaamse, betrokken 
worden en dat in de tweede helft 
van augustus tijdens een enige da
gen durende bijeenkomst In Broc-
kwood Park, Groot Brittannië, waar 
Krishnamurti jaarlijks een reeks 
toespraken hield. 

De Krishnamurti teksten zijn voor 
een deel verkrijgbaar in de boek
handel. Maar de meest boeiende 
zijn de video- en audiobanden 
(waarbij ook Nederlandse vertalin
gen beschikbaar zijn). Alle informa
tie desbetreffend kan men beko
men bij het Krishnamurti Komitee 
België, Monica Cattoor, Mor
tierstraat 11, 9850 Poesele 
(091/71.67.97) waar men zich ook 
kan abonneren op het tijdschrift 
,, Krishnamurti-lnformatie". Verder 
zijn er ook Krishnamurti informatie
centra te Antwerpen (Zegelstraat 
12,2200 Borgerhout), te Gent (Zuid-
statlonstraat 20) en Leuven (Kei
zerstraat 56, 3042 Lovenjoel). 

plekje voor een pik-nik In de buurt 
hebben, een gezellig café... 

4. ,,Mijn Liefste Wandeiing" 
moet beschreven worden op max 
3 vellen van elk +- 30 getikte re
gels, liefst met foto of andere il
lustratie. 

5 In WIJ van 31 juli komen alvast 
de 3 origineelste wegwijzers aan 

bod, ze worden bovendien be
kroond met een leuke attentie 

Inzendingen worden ten 
laatste op vrijdag 25 juli a.s. ver
wacht op Red. Vi^iJ, ,,Mijn Liefste 
Wandeiing", Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. 

PLIB 
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wtCK tiMfJpe^ \A30//Ar 

re VC)oA \PauerY -^ 

fo-^ 
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^ffee^ 
De door ons in het,, WIJ-biernummer" beloofde bak 

Kriek wordt eigendom van de trouwe lezer René Bry-
naert uit de Kloosterstraat 51 te 1020 Brussel. Ge
zondheid! 

Hij vond immers het antwoord op onze 133ste opga
ve: het gedicht ,,De eenzame" geschreven door Jan 
van Nijlen. 

O NDERSTAAND gedicht is 
overbekend, vermoeden 
wij. Het kan dus niet zo 

moeilijk zijn om de naam van de 
(vermoedelijk) auteur te vinden. 
Speel mee en misschien wint U 
een pakketje spannende vakantie
boeken ? 

Alle dinghe 
Sijn mi te inghe; 
Ie ben so wijt! 
Om een onghescepen 
Hebhic begrepen 
In eweghen tijt. 

Men es vri 
In dat nabi 
Onghesceden; 
Daer omme wilt hi 
Dat alsoe si 
Met ons beden. 

Want in dat wide 
Es men biide 
In hope so groet, 
Dat men daert altoes 
Scijnt sorgheloes 
Van ewegher moet. 

Stuur uw oplossing naar WIJ, 
,,Meespelen (136)", Barrikaden
plein 12, 1000 Brussel U hebt tijd 
tot maandag 27 juli. Veel geluk. 

10 JUL11986 

file:///PauerY


10 Wi\ 
De Ronde van Frankrijk: 

Nog altijd 
de koers van 
de waarheid 

Indien U het nog met moest gemerkt hebben: de 
Mundial is wel degelijk gedaan. Het vierjaarlijks hoog
feest (deze keer veel hoogte en weinig feest) van de 
voetbalsport zit er op. Onze sportieve aandacht richt 
zich nu naar het Zuiden. In Frankrijk werd de Tour in
middels op gang geschoen en de jaarlijkse toch over 
de Alpen en de Pyreneeën blijft toch een sportief eve
nement van de bovenste plank. 

ENNERS die zichzelf 
respekteren wensen in de 
Tour op de voorgrond te tre

den Op welke manier dan ook Zo
niet als kandidaat-winnaar dan 
toch als ritwinnaar Indien dit met 
kan als klimmer of avontuner in een 
van de aanloop- of overgangsntten 
Wie zich in de Tour laat zien, hoeft 
zich geen zorgen te maken voor de 
onmiddellijke toekomst Er ligt ge
garandeerd een (beter) kontrakt 
klaar Het is bevreemdend dat met 
alle renners van bij ons daar zo 
over denken 

Malaise 
We hebben m de voorbije dagen 
vaak de wenkbrauwen gefronst 
toen we interviews lazen met ,,top-
coureurs" Uitlatingen als „Mis
schien blijf ik beter thuis maar de 
sponsor eist nu eenmaal dat "en 
„Ik betwijfel of ik Parijs zal halen 
Kapot ga ik mij met rijden Heb ik in 
Spanje ook niet gedaan Daar ben 
ik tijdens de laatste nt aan de rand 
van het zwembad gaan liggen Het 
was wel geweest " 

WIJ hebben het daar moeilijk 
mee Die woorden werpen trou
wens een licht op de huidige malai
se m ons wielerwereldje Over 
presteren wordt nog amper gespro
ken Enkel over verdienen En uit
eraard zijn onze kampioenen stuk 
voor stuk ondert»etaald De multi
nationals die onlangs hun intrede 
hebben gedaan in de wielerwereld 
zouden alles onderste boven heb
ben gehaald Een superkampioen 
als Wojtinek zou nu zo'n zeven mil
joen per jaar verdienen en van
zelfsprekend worden de renners 
van Post daaardoor tot bedelaars 
gedegradeerd We zijn dus duide
lijk nog met aan het einde van de 
tunnel want het zou toch logisch 
zijn dat Post de salanssen van zijn 
kampioenen herziet Dat die nog 
wel een tijdje onder kontrakt liggen 
en inmiddels nog maar weinig of 
mets hebben gepresteerd is van 
geen belang Dit maar terloops en 
om de gemoedsgesteldheid te il
lustreren waarmee sommige van 
onze jongens naar Parijs en omge
ving zijn afgereisd 

Hinault? 
Desondanks blijft de Tour de koers 
van het jaar en van de waarheid en 
m de komende weken zal blijken 
wie momenteel de sterkste is In 
stilte hoopt Hinault op een zesde 
zege Hij zou dan absoluut rekord-
houder worden Vandaar dat we 
zijn ploegmaat Greg Lemond, die 
wel op een eeuwige belofte begint 

Ene Vanderaerden, voorlopig 
onze man in de Ronde 

te gelijken, weinig ef geen kansen 
gunnen De Tour zelf werd deze 
keer nochtans met op maat van de 
Bretoen gesneden Het wordt een 
ronde voor klimmers Ongetwijfeld 
hoopt Levithan op de doorbraak, 
op de eindzege zelfs, van een of 
andere Columbiaan Dat zou zijn 
plannen omtrent de mondialisering 
van de wielersport nog meer 
gestalte geven Maar diezelfde Co-
lumbianen gingen vorig jaar al met 
Hinault „in de slag" en mets zegt 
dat hetzelfde verhaal deze maand 
niet wordt naverteld 

Fignon, die zelf terugkomt uit 
zware kwetsuur (knieoperatie) 
weet dus wat hem te wachten staat 
Het wordt aartsmoeilijk Temeer 
daar de vlaskop uit de omgeving 
van Parijs nog maar weinig blijken 
van groot kunnen (enkel in de 
Waalse Pijl geleek hij op de kampi
oen van weleer) heeft gegeven 

Terugkeren naar de top was nog 
nooit gemakkelijk en zelfs een su-
percrack als Hinault had aan 
maanden met genoeg Zodus Blijft 
natuurlijk de vraag of een ploeg of 
een renner de koers vroegtijdig 
durft openbreken Men beweert dat 
het peloton zo omvangrijk is dat het 
onmogelijk nog te besturen IS Dat 
kan natuurlijk maar we moeten het 
toch nog altijd zien 

Flandrien 

Lees deze week in 
RAYMOND IS RUSTIGER 

Ontevredenheid is Raymond van hel GroeneMouds bron van 
inspiratie Maar sinds hij Brussel verhel is hij heel wat 

rustiger geworden De kouwe drukte maakt op hem geen indruk 
meer 

DE ANDERE KANT VAN DE ZON 
Echte zomerdagen zijn hier zo uitzonderlijk dat een mens 

geneigd is om van elke zonnestraal te profiteren We zien er 
immers allemaal beter uit met wat kleur Huidartsen willen ons 
toch afraden om onze huid te veel bloot te stellen aan felle zon 

Waarom "> 

DE ZOETE WEELDE VAN SAUTERNES 
De tijden en de smaken veranderen Tussen de twee 

wereldoorlogen was zoete wijn razend populair Daarna werd 
alles wat zoet was als verwijfd van de hand gewezen De 

modetrend van het zeer droge is over zoet mag weer en dat 
geeft de hemelse Sautemes weereen volwaardige plaats 

HONDEN EN BAASJES 
Honden zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie voor 

schilders, schrijvers en fotografen Miljoen bladzijden zijn aan 
honden gespendeerd Toen PaulBosteels, .Delinquent dogs" 
van Wilkinson gelezen had, moest hem toch ook wat van het 

hart over 's mensen trouwste vriend 

KLEUREN VAN NOORD NAAR ZUID 
Dekoratiestoffen hebben altijd een aparte plaats bekleed in de 

binnenhutsarchitektuur Ze zorgen immers voor de ultieme 
ttfwerking en de verfijning van een woonruimte Een blik op het 

nieuwe aanbod 

ZOMERTOCHTJES 
Deze week trekken we naar het Teutengebied en op zondag 20 

juli vieren we feest op het domein Bovy in Zolder 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

De Sportweek 

Crlqulelion en... 

W IE van onze renners kan zich 
mengen in de strijd om de 

eindzege van de Ronde ' Natuurlijk rijdt 
Claudy Criquielion sterk Hij won een 
paar rittenkoersen van tweede katego-
rie en straalt momenteel zelfvertrouwen 
en grote konditie uit Maar in welke spe
cialiteit kan Claudy het verschil maken ' 
In het hooggebergte'' Op het vlakke' 
In de tijdritten ' Overal is hij een van de 
beteren maar nergens de beste en 
volstaat dit dan om de Tour te winnen ' 
Bovendien heeft de man in het verleden 
al wel eens vaker een helpende „hand" 
uitgestoken naar de potentiële win
naars Zal het nu anders zijn en zal hij 
van begin af voor de rangschikking wil
len fietsen ' Moest Criquielion ooit een 
toonaangevende rol opeisen dan zou 
dit een zegen zijn voor onze wielersport 
die het toch erg moeilijk blijft hebben 
Want na Claudy meldt zich voorlopig 
niemand Van Lancker en Roosen zou
den veel inhoud bezitten Dat kan Maar 
ze zijn nog jong en voorlopig moet wor
den afgewacht of ze voldoende 
weerstand bezitten om dag na dag in de 
vuurlijn, of onmiddellijk er achter te 
strijden 

...de anderen 

D E Tour IS slavenwerk en men be
reidt er zich liefst zo goed moge

lijk op voor De meeste winnaars op de 
, kannibaal" uit Meensel-Kiezegem na 
leefden altijd een jaar lang in funktie van 

De Schot Robert Millar maakt zich klaar om voor de ploeg Post de 
prijzen in de bergen binnen te halen 

die hete julimaand Onze renners kun
nen dat maar moeilijk opbrengen en ze 
worden er in het algemeen door hun 
sponsors ook met tot aangezet Dit 
laatste detail wordt bij de beoordeling 
nogal gemakkelijk vergeten We vrezen 
dan ook dat onze vertegenwoordigers 
in de spits van de koers op de vingers 
van een hand (en zelfs minder) zullen 
kunnen worden geteld Veel meer dan 
een paar ntzegens zullen voor hen met 
zijn weggelegd Vergissen we ons dan 
zullen we de eerste zijn om ons daaro
ver te verheugen Want nu de voetbal
lers van Guy Thijs zo'n tnomfantelijk 
onthaal te beurt viel kan het geen 
kwaad dat de bevolking eraan herin
nerd wordt dat we ook nog coureurs, 
een goeie zelfs, bezitten We vrezen 
evenwel dat de meesten onder hen 
meer zullen bezig zijn met hun kon-
trakt(en) voor volgend jaar dan met het 
eigenlijke koersgebeuren en daar komt 
hetin Ie grand boude' toch nog altijd 
op aan 

Transfermarkt 
dicht 

ELEMAAL in de schaduw van het 
Mundialgebeuren werd voor een 

veertiental dagen de Belgische spe-
H 

lersmarkt gesloten Het was een bijzon
der rustige transferpenode Veel klubs 
verkochten meer dan ze kochten Zo
niet in kwantiteit, dan toch in kwaliteit 
Club Brugge zag Papin vertrekken An-
derlecht nam afscheid van Erwin Van-
denbergh Beerschot kon Hofkens met 
vasthouden Cercle Brugge nam af
scheid van Krncevic Waregem moet 
verder zonder Filip Desmet En we ver
geten nog anderen Enkel KV Meche-
len blijft tegen de stroom oproeien Haar 
ambitieuze voorzitter wil van geen wij
ken weten Hij zal met rusten voor KV 
kampioen is, wordt in de Dijlestad ge
zegd Dat kan dus nog spannend wor
den Inmiddels staat het wel vast dat KV 
landskampioen zal worden bij de in
vallers De spelerskern is zo uitgebreid 
dat er altijd wel enkele potentiële eerste 
klassers in de tweede ploeg zullen lo
pen voetballen De huidige aanpak zal 
wel zijn ingegeven door trainer de Mos 
die wil zien hoe al die namen zullen rea
geren op de ,praktische' invoering van 
beroepsvoetbal In Mechelen zijn de 
supporters inmiddels al aan het aftellen 
Voor hen kan de kompetitie met vlug ge
noeg beginnen De Mundialgangers 
daarentegen beven al wanneer ze er 
aandenken Een situatie die de aan
hef van het kampioenschap danig kan 
beïnvloeden en waarvan een aantal 
subtoppers duchtig zullen proberen 
profiteren 

•m JUL11986 
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Rudolf Van de Perre:„André Demedts 5 J 

Monografie als monument 
Op 8.augustus van dit jaar wordt And ré Demedts tachtig. In zijn Westvlaamse 

geboortestreek geeft dat aanleiding tot heel wat feestelijkheden in het teken van 
het,, Demedtsjaar". 

Er is een ,,Komitee And ré Demedts 80" gesticht en ook het Davids fonds speelt 
daar een rol in. Deze begonnen in Demedts geboortedorp Sint-Baafs-Vijve. Voor 
een talrijk publiek en voor heel wat prominenten werd de monografie van Rudolf 
Van de Perre ,,André Demedts" voorgesteld. De opmerkelijkste toespraak was die 
van Anton van Wilderode. Maar het meest blijvende is ongetwijfeld Van de Perres 
boek. 

zijn vaak weerbarstige taal en stijl 
of zijn sterk religieuze mijmeringen 
die hij vroegere romanfiguren 
kwistig meegaf, waren daar soms 
aanleiding toe. Met een en ander 
heeft hij rekening gehouden wat de 
leesbaarheid van zijn latere ro
mans sterk verhoogde. Maar aan 
de essentie van zijn levenshouding 
en -beschouwing is hij onverstoor
baar trouw gebleven. En hij heeft 
het gepresteerd zijn indrukwekken
de bibliografie te verrijken met een 
aantal merkwaardige en hogelijke 
onderscheiden historische ro-

H I ET door het Davidsfonds uit
gegeven en 336 bladzijden 
tellende boek oogt fraai. 

Het maco-papier, de kloeke band, 
de 22 zwart-wit illustraties, waaron
der het stilaan vertrouwd geraakt 
portret (een sepiatekening) door 
Harrold Van de Perre, het heeft de 
uitgever niet verhinderd de prijs 
(745 fr.) relatief laag te houden. Ei
genlijk is het een herwerking van 
een anderhalfjaar eerder versche
nen luxe-editie, waar niet iedereen 
gelukkig mee was. 

Trouw publiek 
Van de Perre heeft er wat hij al te 

bescheiden ,,een bespreking" 
noemt aan toegevoegd van De
medts jongste roman. Anderzijds 
heeft hij de gedeelten over essay, 
toneelstukken en kritisch werk van 

Zingen 
w'ons lied 
Het VNJ-zangkoor heeft zopas 
de plaat „Zingen w'ons lied" 
opgenomen met bekende en 
minder bekende Vlaamse llede-
ran. Dit alles gebeurde In het 
kader van het vijfentwintigjarig 
bestaan van de jeugdbeweging. 
De hoes van de LP oogt aantrek
kelijk. Op de voorzijde de blauw-
voet, op de achteraijde de tek
sten van de liederen (canos, sta-
pliederen, plechtige liederen). 
„Zingen w'ons lied" kost 350 fr. 
en is verkrijgbaar bij Mark Van
daal, Rode Leeuwlaan 20 te 
2510 IMortsel (03/449.86.78). 

de nu 80-jarige auteur gereduceerd 
tot het essentiële en verwerkt In zijn 
eerste deel over „leven en werk". 

Demedts heeft altijd een talrijk 
en vermoedelijk zeer trouw le
zerspubliek gehad. Dat betekent 
niet dat het door recensenten en 
kritici altijd unaniem gunstig ont
haald is. Ook hij heeft een zeldza
me keer zijn deel gekregen in de
nigrerende of zelfs kwetsende uit
spraken. Zijn zwaarmoedige toon, 

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 niet-universitair on

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

taken, 
— goede kontaktuele eigenschappen; 
— bekwaam tot koordmatie en teamsupervisie, 
— volksnationale en pluralistische mgesteldheid 

Sollicitaties met opgave van curriculum vitae zenden voor 15 juli 
naar EDUKA (selektie) - Limburgstraat 94 - 9000 GENT 

mans, waarvan de eerste ver
scheen toen hij de 65 al voorbij 
was. Van vitaliteit gesproken . 

Monument 
In Rudolf Van de Perre heeft André 
Demedts zijn ideale biograaf en kri-
tikus gevonden Van de Perres op
zet blijkt uit elke bladzij, zo ade
quaat mogelijk het werk, het leven 
en de gedachtenwereld van De
medts uitschrijven, op een zakelij
ke, altijd goed leesbare manier. Hij 
laat de zwakkere kanten van De
medts oeuvre niet onvermeld. 
Maar dat geeft hem geen aanlei
ding tot betweterij. Van de Perre is 
(naast voortreffelijk dichter) een kri-
tikus en essayist die het niet moet 
hebben van polemische toon of 
spitsvondige formulenngen. Hij wil 
doodgewoon korrekt informeren. 
Hij is daar andermaal perfekt in 
geslaagd. Zijn boek over Demedts 
is dan ook niet alleen een pnma li
teraire monografie, maar tevens 
een onmisbaar historisch doku-
ment over een met weg te cijferen 
figuur uit de geschiedenis van de 
Vlaamse ontvoogding en de Zuid-
Nederlandse literatuur 

Een schitterend boek, dat als 
een monument zal blijven, na alle 
huldigingen en vieringen. Een 
boek dat Demedts en zijn lezers 
verdienen. 

Erik Vandewalle 

* André Demedts, een monografie, 
Rudolf Van de Perre, 336 biz., 1986, 
uitg. Davidsfonds Leuven. 

Van het Groenewoud en „nieuwe" Kreuners 

Vlaamse pop beleeft 
nieuwe zomer 

Het ziet er weer goed uit voor de Vlaamse pop: na 
de nieuwe elpee van de Kreuners („Dans der On
schuld", uit bij Philips) ligt ook een nieuwe Raymond 
van het Groenewoud op de toonbank. Zijn plaat heeft 
„Ontevreden" en van bij de eerste beluistering kunnen 
wij niet akkoord gaan met de titel: wij zijn er alvast heel 
blij mee! Want in de groeven ligt alweer stevige Vlaam
se rock verpakt. 

CYNISME en zelfkritiek zijn 
Raymond van het Groene
woud steeds eigen ge

weest en een middel om zich af te 
reageren. 

De titelsong ,,Ontevreden", die 
de tweede kant inzet is een pittig 
verpakt beatnummer en houdt 
tekstueel het midden tussen Lou 
Reed en Dylan. 

Zogezegd „zeveren" 
Het is met de bedoeling hier alle 

titels te bespreken, toch enkele ak
senten. ,,lk ben alleen" zit boorde
vol zelfmedelijden en zelfspot. ,,Als 

ik zogezegd aan het zeveren ben 
vertel ik meestal de waarheid", is 
een uitspraak van Raymond, die 
doorklinkt m zijn hele werk. Met 
Raymond alleen aan het klavier is 
,,Wijd en zijd" een mooie ballade, 
evenwaardig aan ,,Gelukkig zijn". 
,,Wat een fijne dag" relativeert zo
wel muzikaal als tekstueel de,,on
tevredenheid" Na een wat rich
tingloze ,,Habba", op de wip tus
sen newwave, kabaret en 
Raymond-aan-het-experiment is 
de plaat, uit bij E.M.I. zowel voor de 
fans van vroeger een voltreffer, ter
wijl de opkomende generatie met 
deze,,Ontevreden" zal vaststellen 

dat er nog wat anders bestaat dan 
disco, Sandra Kim, en sound-mix... 

,,De Kreuners" 
Na hun split in december '83 zor

gen de Kreuners voor hun ,,come
back" bij een nieuwe firma met een 
gewijzigde bezetting. Geld noch 
moeite werden gespaard om er iets 
van te maken. Dé singel uit deze 
plaat zal ongetwijfeld ,,Jongens 
hebben geluk" worden, maar kan 
de belofte voor de hele plaat niet 
echt inlossen. Op de ommekant 
staan nog enkele stevige werkjes 
zoals het wat sloganesk aandoen
de ,,Deserteren" en de huppelrock 
,,Leven tot maandag", eigenlijk de 
afsluiter van een drieluik dat her
bronning na een krisis als tema 
heeft. 

Slotkonklusie: je moet de plaat 
nemen voor wat ze waard is: met 
enkel de zanger is op zoek, ook 
muzikaal staan de Kreuners op een 
keerpunt. Dat ze nog steeds kun
nen overtuigen zullen ze deze zo
mer op de planken met hun ver
jongde bezetting moeten be
wijzen... 

S.D. 
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Het partilbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie partijbestuur van maandag 7 juli 
1986 heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelin
gen verspreid ten behoeve van de pers. 

De beslissing 
van De Donnéa 

De eenmansbeslissing van mjnister 
De Donnéa om 100 miljoen méér te 
besteden aan militaire hulp voor Zaï
re, IS voor de Volksunie totaal onver
teerbaar 

Zeker wanneer we vaststellen dat 
het spaarplan van de regering het 
budget voor rechtstreekse ontwikke-
lingssamenwerkings vermindert met 
800 miljoen fr Het komt erop neer dat 
België haar hulo voor de noodhidende 
gebieden ' een belangrijk bedrag K) 
miljoen fr afbouwt, maar de militaire 
hulp met 100 miljoen fr verhoogt 

Volgens de VU gaat het evenmin op 
te beweren dat dit maar een belache
lijk klein getal is in verhouding met de 
miljarden waarover tegenwoordig al
tijd gesproken wordt Ten overstaan 
van het deel dat landsverdediging in 
1985 heeft bijgedragen aan het ge
heel van de ontwikkelingshulp, nl 486 
miljoen fr , is de 100 miljoen fr van de 
Donnéa we 
Het betekent een verhoging van meer 
dan 20 "/o voor de militaire bijstand 
En dit terwijl de keien van de Sahel 
verder worden afgestroopt 

Bovendien werd eens te meer de 
vinger gelegd op de wonde van het 
gebrek aan solidariteit binnen de re
gering De Volksunie klaagt deze on-
gekoordineerde aanpak van het bui
tenlands beleid scherp aan België 
heeft blijkbaar vele ministers van Bui
tenlandse Zaken die elk hun eigen 

nummertje mogen opvoeren Kempi-
naire, Tindemans, vaak ook Martens 
en nu De Donnéa 

Verderfelijke wapenhandel 
BIJ de militaire hulp aan Zaïre stelt 

de Volksunie zich bovendien heel wat 
vragen Een land waar een groot deel 
van de bevolking in armoede leeft en 
zelfs de pnmaire behoeften aan voor
zieningen van volksgezondheid ont
beert, heeft duidelijk nood aan andere 
prioriteiten. 

De beslissing van de Donnéa past 
echter volkomen in de rol die België 
speelt m het kader van de wereldhan
del in wapens Deze rol is voor de VU 
meer dan ergerlijk Het is tragisch te 
noemen dat de funeste beslissing van 
De Donnéa samenvalt met het bericht 
dat weer eens België de leverancier is 
van de munitie bestemd voor de Sov-
jetwapens in het Midden-Oosten Tel
kens opnieuw, en op diverse terrei
nen, blijkt de verderfelijke bijdrage 

vu-Sport 
A 

Gezinsdag 
Zaterdag 6 september 

in 'De Nekker" 
te Mechelen 

Het Guldensporenkomitee van Brussel en de voornaamste Vlaams-kulturele 
verenigingen van Brussel nodigen opnieuw uit op de grootse Guldensporenvie-
ring op de Brusselse Grote Markt Dit jaar loopt de viering onder het motto 
,,Brussel, Vlaanderens Hoofdstad" Een hele pleiade van artiesten verzorgen 
de viering Enkele namen RUM, Cecile Van Dijck, Els de Vuyst, Imago Tijl, het 
Brussels Kamertoneel, Kreato, dirigent Juliaan Wilmots, Brabantse koren, 
solist Gust Teugels en de apoteose met het Brussels Hoornkwartet, enz 

Het eigenlijke programma begin om 20u , maar reeds vanaf 19u kan genoten 
worden van een muzikaal voorprogramma met het orkest Willy Heynen 

Wie ooit 11 juli op de Brusselse (onze') Grote Markt bijwoonde wil er ook dit 
jaar bij zijn Een met te missen aanwezigheid in hartje Brussel 
Na de viering kan een stukje gegeten worden op de VU-barbecue in 't 
Schuurke en een danspasje gewaagd op het bal van de Vlaamse Oudstrij-

ders in de Anclenne Belgique. 

Wi\ 
van België inzake militaire en wapen
handel 

Voor de VU is deze houding een 
typische ,,Belgitude" die hoofdzake
lijk wordt gedirigeerd door de hol
dings en het groot-kapitaal De Volks
unie moet vaststellen dat het steeds 
dezelfde instantie is, dezelfde die 
trouwens Vlaanderen belet zich te 
ontwikkelen — met alleen staatkundig 
— maar ook inzake de opbouw van 
een nieuwe Vlaamse maatschappij, 
met een meer open en rechtvaardig 
gelaat, met meer echte demokratie en 
met een gezonde kijk op de wereld, 
en in een sociale verhouding met de 
andere volkeren 

\ 

Regenboog wordt stevig geheel 

EVA was samen in Wales 
„Voorde eerste keer heeft in Wales een internationale konferen-

tie plaats waar de Europese Vrije Alliantie vergadert. Er wordt van 
gedachten gewisseld over de rol van de regio's bij de bepaling van 
de landbouw-, tewerkstelling-, en energiepolitiek door de Europe
se Gemeenschap". Zo kondigde het BBC-TV-nieuws de bijeen
komst van 17 volksnationale partijen uit de 7 EG-lidstaten aan. 

Voor Vlamingen, die gewoon zijn in 
hun hoofdstad leiders van de wereld 
te zien defileren, mets opzienbarends 
op zichzelf Voor Wales, dat door 
Europa, en ook door de eigen staat 
als een arme kolonie wordt behan
deld, en waar dus geen ,,vreemde
ling" een voet zet, tenzij dan de 
toekomstige koning van het Verenigd 
Koninkrijk omdat hij toevallig ook 
pnns van Wales is, is een internatio
nale belangstelling een gebeurtenis 

Stevige Regenboog 
Beslist een kleurnjk geheel dat 

woensdagavond uit vele hoeken van 
Europa in het prachtige Dyffryn Hou
se Conference Centre toekwam Bak
sen, Sarden, Calabrezen en Valdota-
nen, Korsikanen, Oksitanen, Elzas-
sers en Bretoenen, leren, Schotten, 
Cornwelshmen, en onze gastheren de 
Welshmen, Fnezen, Vlamingen en 
Duitsers van bij ons En de Volksunie, 
bij wie de Europese opstelling van de 
volksnationalisten begon In 1981 be
gonnen met 8 politieke partijen, en nu 
uitgegroeid tot 17 De EVA wordt 
stevig, want ze moet bewijzen dat de 
samenwerking tussen volksnationa
listen, Europese federalisten bij uit
stek, slechts ten volle vruchten kan 
afwerpen wanneer ook binnen het 
Europees parlement als één groep 
wordt opgetreden Schotten en Bas-
ken waren present, officieel door de 
partij afgevaardigd Volgende week 

de tewerkstelling en de energiepoli
tiek voor de komende maanden vast
leggen In een volgende bijdrage ko
men we op ieder onderwerp ruimer 
terug 

Telkens valt het op hoe een groot 

vergaderen de jong-nationalisten in 
Baskenland, en daar zullen ook de 
Katalanen bij zijn Jaak Vandemeule-
broucke en Willy Kuijpers zullen er 
met hun leiders praten 
Eenzelfde 
politiek 

Tijdens de 2-dagen durende konfe-
rentie werden resoluties besproken 
en gestemd die het programma en de 
aktie op het gebied van de landbouw, 

verschil in geschiedenis, hoe een 
toch wel belangrijk isolement van veel 
partijen helemaal met leidt tot grote 
verschillen m politieke aanpak 

Volksnationalisten die voor de eer
ste keer met elkaar praatten in 1981 
en daarna, mogen nu vaststellen dat 
ze op heel veel punten, op een heel 
ruim gebied, eenzelfde politiek hante
ren Dat kan ons alleen maar sterken 
in de overtuiging dat wij als een fami
lie moeten optreden 

VU-Bonheiden-Rijmenam in i^risisuitgave: 

TGV: Trein van de 
Grote Vergissing... 

De „krisisuitgave" van VU-Bonheiden-Rijmenam nam duidelijk 
stelling tegen de TGV door de Kempen... 

De plaatselijke VU-afdeling van 
Bonheiden-Rijmenam heeft een druk
ke voorzomer achter de rug Verkie
zingen voor het afdelingsbestuur vie
len samen met de vnj intense voorbe
reiding van het jaarlijkse aspergefesti
val 

Het aspergefestival was dit jaar aan 
zijn vierde editie toe en het sukses 
ervaat gaat nog steeds crescendo Er 
werden 326 aspergegenieters geteld 
in de beide zalen van de Dits Feest-
hoeve Sfeer was er tot in de zeer 
vroege uurtjes, maar De Croo bracht 
ons snel terug tot de realiteit 

„TGV nooit!" 
Want de TGV raast door de Kem

pen' Onze afdeling mobiliseerde on
middellijk In alle bussen van onze 
gemeente werd een krisisuitgave van 
ons plaatselijk blad bezorgd met een 
radikale stellingname TGV nooit' 

Een afvaardiging van ons bestuur 
nam deel aan de plaatselijke protest-
meetings en de betoging te Heren-
tals Na een, weliswaar hete, maar 

DE TREIN VAN 
DEGROTE VERGISSING 

De ,,krisisuitgave" van 
VU-Bonheiden-Rijmenam, 

een schoolvoorbeeld hoe een 
VU-afdeling ,,als de bliksem" 
op de aktualiteit kan inrijden 

politiek korte zomer zullen we verder 
vooraan staan bij de noodzakelijke 
afweermaatregelen tegen dit mon-
sterprojekt Voor onze Kempen is dit 
een zaak van allerhoogste voorrang 

Gelijklopen met het TGV-alarm slo
ten we aan bij de nationale ,,Stop 
afbraak ondenwijsi" aktie Affiches 
werden aangeplakt en een geperso-
naliseerde versie van de brief aan de 
leerkrachten werd individueel en on
der gesloten omslag aan alle leer
krachten van onze gemeente verzon
den Onze afdeling organiseert geen 
eigen 11 juli-vienng, maar is aanwe
zig en aktief bij deze van het plaatse
lijke Davidsfonds 

In september start het nieuwe werk
jaar dat bij ons in het teken zal staan 
van verjonging en vernieuwing en een 
verre aanloop betekent naar oktober 
1988 

ZO€K€BC]€ 
• 21-jarige jongedame, diploma ge
gradueerde laborante in de klinische 
chemie zoekt een betrekking in hospi
talen of pnve labo's Voor inlichtingen 
zich wenden Senator O Van Oote-
ghem, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

26-jarige jongeman, licentiaat Ger
maanse, zoekt werk Hi) is bereid om 
het even wat te aanvaarden zelfs 
onder zijn niveau Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem Se
nator, Arm Lonquestraat 31 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

10 JULI 1986 



w& 13 

Hold-up om aan de macht te blijven 

St.-Annaplan ter sprake 
in Antwerpse raad 
Recent kwam de Antwerpse raad 

driemaal samen, daarbij kwam onze 
fraktie regelmatig goed aan bod en 
het regelmatig voltreffers noteren' 
Meer en meer valt op dat de veertigja-
nge koalitie sleet vertoont en dat de 
PVV evenals haar traditionele broe
ders van CVP en SP partijbelangen 
hoger achten dan Antwerpense of 
Vlaamse belangen 

Sint-Anna hold-up 
Raad, pers en publiek luisterden 

aandachtig toen Hugo Schiltz nuchter 
en striemend de gevolgen van het 
Sint Annaplan voor Antwerpen be
lichtte Niet alleen voor Antwerpen 
maar door een krampachtig opleggen 
van besparingen en inlevenngen zon
der het mes radikaal in zijn eigen 
centrale bestedingen te zetten een 
uiting van verkrampt jakobijns macht-
scentralisme op de kap van Vlaam
se gemeensten en bevolking Of an
ders uitgedrukt een afwentelen van 
lasten naar onderuit om zichzelf in het 
centrum van de macht te houden 

Er IS de sistematische afbuiging 
van het Gemeentefonds waardoor de 
gemeentelijke financiële middelen op
gelicht worden Er is het schrappen 

van toekomstgenchte haveninveste-
ringen waarbij rendabele aktiviteiten, 
die zichzelf op ultrakorte termijn te
rugbetalen, gekelderd worden Er is 
het met meer dekken van de eksploi-
tatieverliezen van de Imkeroeverha-
ven zodat de kompensatie voor het 
afgeven van haveninkomsten ver
dwijnt en de stad alles zelf moet 
dekken Er is de onteigening van de 
gunstige effekten van rente- en ener-
gieprijsdaling Deze bespanng komt 
toevallig overeen met de schrappin
gen ten laste van het Gemeentefonds 
de volgende zes jaren Toevallig, kom 
noui 

En er is nog meer zei besluitend 
Hugo Schiltz Maar de hoofdkenmerk 
IS de verplichte inlevenng door ge
meenten en gewest ten bate van de 
centrale overheid Beter uitgedrukt 
de centrale hold-up Dat dit volledig in 
tegenstrijd is met onze integraal fede
ralistische visie die een gemeenschap 
van onderuit opbouwt, hoeft geen be
toog volgens Hugo Schiltz En daar
enboven Zijn WIJ voorstander van een 
zero-basis-budgetering die besparin
gen vindt in het nuchter opzoeken en 
schrappen van onefficiënte want ver
zuilde en door vriendjespolitiek ver
oorzaakte (wan)uitgaven 

vu-zout op talrijke slakken 
Dit overzicht volstaat met om de talrijke rake VU-tussenkomsten, ordemoties 

en interpellaties van de ganse fraktie weer te geven Toch een poging 
* Dirk Stappaerts legde de verantwoordelijkheid van de wateroverlast op de 
lamentabele riooltoestand en Fonne Crick doorprikte het uitvlucht van een 
slechtwerkend pompstation door nuchter vast te stellen dat de verantwoordelij
ke in noodgevallen twee uur nodig heeft om terplekke te zijn want wonend m 
Dessel' 
* Fonne Cnck stelde dat de raadsleden geen kerstekinderen zijn en dat uit de 
lucht vallende rapporten van de ambtenarij eén dag voor de interpellatie op zijn 
minst verdacht zijn Dit naar aanleiding van een sinds twee jaar aangeklaagde 
asbestvervuiling in het Berchems zwembad Hij het nog noteren dat de 
lapmetode van asbestplaten met epoxy door het KB van '78 verboden is zoals 
nu gevraagd voor het zwembad van de Vlle Olympiadelaan Desondanks het de 
schepen dit toch goedkeuren door een makke raadi 
* Dirk Stappaerts legde rustig uit dat groot onderhoud zeker geen volledig 
herprofileren van een straat is zoals in de Karel De Preterlei Waarbij dan nog 
komt dat er mets gedaan wordt aan de riolering die door haar archaïsche 
toestand oorzaak is van verstopping van nieuwe rioleringen m aanpalende 
straten Ons raadslid kreeg gelijk en men ging weer eens nazien, maar toch 
was dit verklaarbaar, enzovoort 
* Gerard Bergers had het i v m herwaarderingsgebieden over het absurde de 
mensen alles te beloven terwijl de Vlaamse regenng haar politiek wijzigt en er 
zelfs nu al minder middelen beschikbaar zijn om gewoon de reeds gedane 
beloften uil te voeren 
* Dirk Van Gelder pikte attent in op niet doordachte bestellingen van 
bureelpapier en Dirk Stappaerts moest eens te meer tussenkomen in de 
kwesties van de beperkte prijzenaanvragen 
* Clara Govaert informeerde naar de sluiting van het door verbouwingen 
getroffen Merksems zwembad en Fonne Cnck had het over de bij stakingsperi-
kelen gesneuvelde huisvuilwagen 
* Gerard Bergers betwijfelde het nut van dure inzet van professionele 
inspraakfirmas (i) die moeten zorgen voor begeleiding bij de bespreking van het 
globaal struktuurplan 
* Dirk Stappaerts interpelleerde over het volkomen ontoereikend en zeer 
ongekoordineerd toenstisch en kultureel beleid Sluitingen, verhuizingen, 
enzovoort met als resultaat sterk dalende belangstelling Hetzelfde raadslid 
had het ook over de maatregelen die het bestuur neemt nu het Merksems 
Kamerteater en het Koninhjk Jeugdteater getroffen werden Voorlopig resultaat 
IS dat de stadstussenkomst en misschien onze stadbelastingen zullen 
verhogen 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

van Antwerpen 
Geneeskundig personeel 

Volgende bedieningen worden openverklaard: 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth 

Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr Standaert) 
- 1 plaats voor geneesheer specialist in opleiding, voltijds, tegen 
1 8 1986 

De kandidaten dienen van Belgische nationaliteit te zijn Bovendien 
bestaat de mogelijkheid tot contractuele aanstelling van onderdanen 
van de lid staten van de E E G 
De aanvragen dienen op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 39 te 
Antwerpen toegekomen te zijn uiterlijk op 22 7 1986 
Inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen op de 7e 
Directie/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39 te Antwerpen (tel 
22 35 711) 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 ir 

„Bezette stad" 
De kollegeantwoorden gaven de in

druk te komen van een bezette over
heid die de dwangmaatregelen van 
de bezetter goedpraat en dus de 
weerstand al opgegeven heeft' Na
tuurlijk krijgt de galerij dan wel protes
ten diskussies en overleg Maar tege
lijkertijd verklaart men zich bereid met 
de verbale voorwaarden van gelijk
schakeling van de Antwerpse havens 
met anderen, toch te zullen zien, 
realistisch te zijn, enzovoort 

Het grafdraaien 
van Craeybeckx 

VU-fraktieleider Gerard Bergers 
legde aan de raad de motie voor van 
het O W waarin gepleit wordt voor 
een Vlaams Gemeentefonds gefinan
cierd door de overdracht van de (ei
gen) toebedeelde belastingen En de 
traditionele partijpolitieke kat kwam 
op de Vlaamse koord' De CVP kon het 
met nalaten van te zeggen (dat zijn ze 
gewoon) dat zij geen lessen in Vlaam
se gezinrheid moet ontvangen, dat ze 
genoeg Vlaamse initiatieven neemt 
om dan te stellen dat dit een nationale 
materie is wat toelaat zich met te 
moeten uitspreken Martens zou eens 
kwaad moeten worden over de inmen
ging van zijn gemeentelijk voetvolk 
En de SP, als nationale oppositie 
maar stedelijke koahtie-partner, wou 
de hete brij toeschuiven naar alle 
Antwerpse parlementairen Ondertus
sen stelde de PW zich zogenaamd 
realistisch op 

,,Craeybeckx zou als eerste deze 
motie ondertekenen'" rephkeerde 
Hugo Schiltz terecht en voegde eraan 
toe dat deze rechtlijnige burgervader 
zich nu wel hard in zijn graf moest 
omdraaien De CVP-woordvoerder 
kreeg voorgelezen dat de zo gepre
zen CVP-senator met zijn wetgevend 
initiatief zelf deze brief mee onderte
kend had met het O W (als vertegen
woordiger van de Vlaamse afdeling 
van de Belgische Vereniging van Ste
den en Gemeenten) Konsternatie op 
CVP-banken, hilanteit bij pers en pu
bliek' Mijn vraag blijft wie is er nu 
feitelijk dissident in de CVP' 

In alle geval zullen onze raadsleden 
dit aandachtig volgen Er is uitstel tot 
einde juli Misschien om een gema
tigd gemiddeld standpunt te vinden 
tussen 11 en 21 juli'' 

Hugo Hermans 

STAD MECHELEN 
Conservatorium 
Volgende volstrekt tijdelijk be 
trekkingen zijn mogelijk te bege 
ven bij de aanvang van het school 
jaar 1986 1987 
1 leraar/lerares slagwerk 
2 leraar/lerares fluit 
3 leraar/lerares piano 
4 leraar/lerares dictie 
De kandidaten moeten houder 
zijn van het vereiste diploma vast 
gesteld bij het Koninklijk Besluit 
van 26 januari 1968, zoals het ge 
wijzigd en aangevuld werd 
De kandidaturen dienen binnen 
de maand na het verschijnen van 
deze publicatie te worden gericht 
aan het college van Burgemeester 
en Schepenen, Stadhuis, Meche 
len 
De betrekkingen worden vacant 
gesteld ingevolge de maatregelen 
tot beperking van de cumulatie 
Kandidaten die aan de gestelde 
voorwaarden voldoen, doch wor 
den afgewezen, kunnen zich wen 
den tot het Ministerie van Onder 
wijs Bestuur van het Kunstonder 
WIJS 

ANTWERPEN 
JULI 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

13 
21 

ZWIJNDRECHT-BRECHT: Guldensporenvienng met choreografie, 
volksmuziek en kleinkunst Gildenhuis, Stationsstraat Zwijndrecht 
om 20 uur Toegang 150 fr (100 fr in voorverkoop) Org DF V K 
Scheldemeeuw en VTB-VAB 
WOMMELGEM: Guldensporenzangfeest m m v koperenensemble 
J de Houwer S M F Scheldekoor en Gemengd K Kandonclaar 
Org K Kr Jan Puimege Aanvang 20 uur Keizershof Dasstr 24 
ZWUNDRECHT-BURCHT Herdenkingsmis m de H Kruiskerk ter 
gelegenheid van 11 juli (9u ) Daarna koffietafel in het Vlaams Huis 
Bezoek aan Hof ter Saksen te Beveren (14u 30) Zang en gezellig sa
menzijn in het Vlaams Huis (19u 30) 
MORTSEL: 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. Me» zijn allen naar Brussel, vertrek Kerkplaats om 
18 uur Berchem station 18u 15 
LINT. 11 juli viering in het Gemeentepark Om20u 30 muziek zang 
voordracht, intermezzi en samenzang Gelegenheidstoespraak door 
Mark Platel Om 22u 30 groots vuurwerk Org Gemeentebestuur 
I s m verschillende verenigingen 
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 juh-misviering in de kerk van Vremde om 10 uur 
ANTWERPEN: Rommelmarkt in de lokalen van 't Oranjehuis Van 
I I tot 17 uur kunnen hier,,koopjes" gedaan worden En rommel is 
altijd welkom' Gelieve hiervoor te tel naar 236 84 65 (sekretariaat) 
of 233 17 57(K Pauh) Org VU-Antwerpen 

STAD MECHELEN 
Plaatsaanbiedingen stedelijke technische instituten 

Navolgende betrekkingen (M/V) zijn m hoofdambt mogelijk te begeven 
bi) de aanvang van het schooljaar 1986 1987 

Ambten aan de dagscholen 
— 1/3 assistent THOLT electronica (ind ing nchting electronical 
— 1 assistent THOLT electro mechanica (Burg ir of ind ing electro 
mechanica) 
— 2/3 assistent THOLT electro mechanica (Burg ir of ind ing elec 
tro mechanica) 
— pedagogie HOKT (univers diploma pedagogie) 
— lesg TV Par HOKT (dokter in de geneeskunde) 
— G H S O Romaanse filologie 
— Bpr electnciteit SO (HSO electr + Sj n e + ped bekwaamheidsb 
of techn regent + Ij n e ) 
— Bpr metaal SO en HOKT (HSO metaal -î  3 j n e -i- ped bekwaam 
heidsb of techn regent mechanica -i- Ijne) 
— Orthopedagogie HSO (umvers diploma orthopedagogie) 
— G H S O aardrijkskunde 
— G H S O wetenschappen 
— G H S O handelswetenschappen of econ wetenschappen (Ier 
handel HSO + Ij n e kantoor) 
— Bpr haartooi LSO + HSO (HSBS + D + 3j n e of LSBS + D + 
6)ne) 
— Bpr herenkappen HSO (HSBS + D + 3j n e of LSBS + D + 6j n e ) 
— Bpr grime HSO (HSBS + D + 3i n e of LSBS + D + 6j n e ) 
— Ier handels LSO + Ij n e verkoop 
— lesg TV publiciteit LSO (Hoger kunstonderwijs + Ij ne + ped) 
bekwaamheidsbewijs 
— lesg TV drukken LSO (Hoger kunstonderwijs + Ij n e + ped 
bekwaamheidsbewijs) 

Ambten aan de avondscholen 

— AV Duits LSTL (GHSO germaanse filologie) 
— AV Russisch LSTL (Lic Slavische talen) 
— AV Spaans LSTL (GHSO Romaanse filologie of lic vertaler) 
— TV Informatica HOKT (Lic , Ind ing of burg ir) 
— TV handel - HOKT (GHSO ec wet of handelswetenschap) 
— TV BP Auto electnciteit LSTL (LSO. HSO of HOKT met n e auto 
elect 1 
— TV BP Schilderwerken LSBL (LSO schilderwerken met 6i n e of 
HSO schilderwerken met 3j n e) 
— TV BP Beeldhouwen LSBL (LSO beeldhouwen + 6j n e ) 
— TV BP Meubelmaken LSBL (HSO 3) n e of LSO 6j n e meubelma 
ken) 

De kandidaturen dienen binnen de maand na het verschijnen van deze 
publicatie te worden gericht aan het college van Burgemeester en 
Schepenen, Stadhuis Mechelen 
De aanvraagformulieren kunnen gratis bekomen worden op de dienst 
onderwijs - Stadhuis - 2800 Mechelen tel 015/20 85 11 toestel 248 of 
249 
Deze betrekkingen worden vacant gesteld ingevolge de maatregelen tot 
beperking van de cumulatie 
Kandidaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen, doch worden 
afgewezen, kunnen zich wenden tot het Mmisterie van Onderwwijs, 
Bestuur van het Secundair Onderwijs of Bestuur van het Hoger 
Onderwijs 
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14 M^ 
Kapelle-op-den-Bos in de kijker 

11 Juli met sportieve ernst 
De periode rond 11 juli brengt in de gemeente Kapelle-op-den-

-Bos altijd speciale hoogtepunten met zich mee. Dat dit in 1986 
zeker het geval zou zijn kan niemand verwonderen: het eerste jaar 
dat er in de gemeente een Volksunie-burgemeester aan het 
bewind is. 

Eerst kwam er de Gemeentelijke 
Elf-juli-viering op vrijdag 4 juli om 20 
u m het administratief centrum van 
de gemeente Het werd dit jaar werke
lijk een voltreffer, nog nooit zoveel 
aanwezigen, nog nooit zoveel geest-

Pol Verbelen 
is niet meer... 

De Dorremaelhoeve te Tildonk be
tekende voor velen in de bange oor
logstijd een have van troost, steun en 
beginselvastheid Wat afgelegen, iet
wat verheven uit het drassig omme
land, leefde ,,Pol's hoeve" boven 
haar landbouwfunktie naar de omge
ving — ons volk' — toe Te voet, met 
de fiets, met een 2 PK'tje — s avonds 
na de lange melkbeurten — trok Pol 
er op uit Methodisch en bedacht, lid 
na lid voor de VVB voor het DF, voor 
de VU, om de bus te vullen naar 
Diksmuide of naar het Zangfeest 

Niettegenstaande zijn belangeloze 
oorlogsinzet, ging het repressie-on
heil ook aan de familie Verbelen-Van 
Assche met voorbij Maar standvastig 
bleef zijn hart en geest mild en kop
pig 

Tien kinderen groeiden uit dit 
,.spontane verbond met moed'" Elk
een, begaafd met iets van Pol en 
Maria's unieke gaven draagt dit le
ven verder, geestelijk-groot Hij 
schuwde ,,een plaats" op de lijst met 
zonder ambitie en later in de VVVG 
vond hij opnieuw zijn verantwoorde
lijkheid Die 79 dubbel-lange jaren 
vergeleden op 3 juli 1986 in het eeu
wig leven, waarvan hij - levend — 
reeds, zonder angst noch vertoon, 
een deel van wilde zijn Pol en Maria 
hebben doorheen hun handelen, zwij
gen én leven voor ons een spoor 
getrokken Hun onbaatzuchtigheid, 
eenvoud, wilskracht en groot Vlaams 
geloof blijven ons bij — met voor ons 
— maar ,,omme den Volke'" 

Willy Kuijpers 

drift' Jef Burm wist er met zijn prachti
ge show ,,Zolang hij tanden heeft " 
meer dan de vlam in te brengen De 
toespraak van burgemeester-volks
vertegenwoordiger Paul Peeters was 
er eentje uit de duizend Paul Peeters 
die in 1983 de initiatiefnemer was, na 
vele jaren onderbreking, om terug 
een gemeentelijke elf-juli-vienng op te 
zetten sprak dit jaar woorden naar het 
hart van alle aanwezigen Kort en 
kernachtig vertolkte hij de betekenis 
van de Guldensporenvienng in het 
jaar 1986 Een daverend applaus aan 
zijn adres, aan het adres van het hele 
inrichtende schepencollege, en m het 
bijzonder voor Jef Burm bracht de 
welverdiende hulde aan deze manda
tarissen en teatermensen voor wie 
Vlaanderen nog immer eerst staat 
Het eresaluut aan het adres van zijn 
voorganger Symons vanwege Paul 
Peeters bracht de Vlaams-nationale 
link tussen verleden en heden Sche
pen Dewit mocht terecht fier zijn op 
deze Kapelse manifestatie 

Voetbaltornooi 
En dan kwam er zaterdag 5 juli de 

traditionele feestdag van de Volksu-
nieafdeling ,,Het Guldensporen-
-Voetbaltornooi van Kapelle-op-den-
-Bos" Feestleider Frans Spruyt had 
meer dan zijn beste beentjes ingezet 
om alles in de allerbeste orde te 
organiseren Het tornooi mocht er dan 
ook zijn, perfekt afgewerkt, veel 
jeugd, mooi voetbal, veel medewer
kers en een prima stemming Belang
rijk bij zulke gebeurtenissen is im
mers de inzet van de talrijke bestuurs
leden van de afdeling voorzitter Jan 
Buelens, sekretaris Geert D'Haeyere, 
en uiteraard Leon Calders de man 
van het eerste en laatste uur maar 
verder waren ze er allemaal, te veel 
om op te noemen Een speciaal ere
saluut aan pater Mathieu, de man van 
alle uren 

Tenslotte kwam burgemeester
volksvertegenwoordiger Paul Peeters 
aan het woord Hij wees op de beteke
nis van dit tornooi als herdenking van 
de Guldensporenslag, bracht vele 
woorden van lof aan alle medewer
kers en huldigde uiteraard de vele 

OOST-VLAANDEREN 
JULI 
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11 

11 

11 
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13 

GENT: Vlaamsnationale Guldensporenvienng 1986 met de Island 
Suite" om 20u 30 op het pleintje aan de MageleinstraatA/olderstraat 
BIJ slecht weer in het beursgebou op de kouter Gastspreker Koen 
Baen Org VU-Gent i s m VU 
Gent-Eekio, FVV en Vlaamsnationale verenigingen 
STEKENE: 11 juli-viering in zaal 't Helleken", Preekekeplein om 
20 uur Feestrede door Jozef De Cock voorziiter VOS St -Niklaas 
Org VU-Stekene 
HAMME: 11 juli-vienng met ,,'t Kliekske" m zaal , De Opkikker" 
Veldstraat, om 20 uur Spreker Walter Peeters 
ZELE: Guldensporenvienng op de speelplaats van de jongensschool 
Koevliet Kouter om 20u Optredens van Jeugdharmonie Crescendo 
Koreo Piko Chris Van den Durpel, Robert Temmerman Presenta
tie Mare Van Cauteren Feestrede door Ivo Peeters 
WICHELEN: Guldensporenbelotting in cafe De Moriaan Gratis 
3 500fr + inleg Aanvang 19u30 Inleg 50 fr Iedereen welkom 
Org VU-Wichelen 
ASSENEDE Wandeltochtlangsheendekreken van Assenede Sa
menkomst aan het Vlaams Huis 't Leeuwke, Diedenkplein 22 tussen 
13u 30 en 14 uur Org VI Vriendenkring't Leeuwke i s m FVV-
G root-Assenede 

Nieuw bestuur iii| VU-Zele 
Het VU-bestuur van Zele zal er de 

komende dne jaar als volgt uit zien 
Voorzitter Hugo Van Driessche 
Ondervoorzitter Dirk Blancquaert 
Schatbewaarder Aimé Van Aver-

maet 
Sekretans Hutiert Temmerman 
Leden Jozef De Bruyne (dienstbe

toon). Marcel De Waele, Alfons Ru-
pus, Paul Geennck, Petrus Poppe, 
Mark Van Mosseqvelde, Raf Michiels, 

Frans Meirsman, Pierre De Bock, 
Theofiel Nies, Mare Maes, Willy Vel-
deman Jaak Goossens, Leon De 
Cock (propaganda), Alfons Piessens 
(VUJO), Jan Struynckx, Desire Roels 
(ledenam ), Jaak Verschueren, Walter 
Willem, Herman Callaert, Maunts Er-
nalsteen, Hugo Heirman, Andre Lau-
reys, Simonne Strobbe, Desire Van 
Dnessche, Clement De Leenheer, 
Willy Van Malderen, Bernd Moens, 
Rudy Van Liesebettens 

jonge medespelers die het tornooi 
meer dan glans had gebracht 

Schepen Miei Keuleers, onze Volk
sunie-schepen van Sport, mocht dan 
de bekers uitreken aan de talrijke 
deelnemers 

De uitslag 

1 VU-Wolvertem(wintde wisselbeker 
,,Paul Peeters") 
2 VUJO-Kapelle 
3 VU-Ninove 
4 Crescendo-Fanfare 
5 Sanpareil NV 
6 VUJO-Kraainem 
7 VU-Merchtem 
8 Oud-Chiro-Leiders 

En nu op naar de 11 juli-vienng op 
de markt te Brussel Kapelle-op-den-
-Bos zal er present ziin 

(dda) 

Vlaamse Kring 
Tielt-Winge 
op waniiel-
zoelrtocht 

Zoals de voorbije twee jaar organi
seert de Vlaamse Knng van Tielt-Win-
ge opnieuw zijn wandelzoektocht in 
de periode van 1 juli tot 13 september 

De bedoeling van dit gebeuren is 
meervoudig koppelen van de zoek
vragen aan het ontspannende van de 
natuurlijke en kultuur-historische ach
tergrond van onze gemeente 

De inspanningen van de deelne
mers worden bovendien beloond met 
talrijke waardevolle prijzen Tussen 
twee haakjes dient gezegd dat elke 
deelnemer een prijs ontvangt die zijn/ 
haar inschrijvingsgeld in waarde over
stijgt 

Aard van de tocht familiale ont-
spanningstocht van t 6 km met 
toeristische vragen en een 12-tal fo
to's (formule B) 

Organisatie de Vlaamse Knng met 
medewerking van Tnp-Trap-Kumtich 

Inrichting Jozef Smekens, Con
stant Verstraelen en Willy Van de 
Walle 

Inschrijven ledere dag vanaf 
11 uur, in dancing ,,Tilt-City", Boek-
hout Tielt-Winge 3211 Behalve dins
dag 

Deelname in de kosten Voor iedere 
deelnemer van Tielt-Winge 100 fr 
Deelnemers rallyclubs, VAB, STOC 
= 130 fr Overige deelnemers 150 fr 
Prijsuitdeling op zaterdag 13 septem
ber 

Voor 75 000 fr prijzen Er is een 
speciale prijzentafel voorzien voor al 
de inwoners van Tielt-Winge 

Hoofdprijzen Frigo's, elk 'n waarde 
van 6000 fr 

ledere deelnemer ontvangt gratis 
een tombolabiljet dat zal getrokken 
worden tijdens de kampioenendag op 
zondag 19 oktober te Putte-Meche-
len 

ZO€K^ÈC)€ 
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 

BRABANT 
JULI 

11 LENNIK: Guldensporenvienng 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 Ene Van Rompuy 

11 AARSCHOT: Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel In
schrijving voor autobus bij WVG - Paul Van Hoof 

12 JETTE: Guldensporenfeest in de zaal van het St -Pieterscollege 
Toespraak door mevr Decooman, Voorzitter en de heer De Berlan-
geer Optreden van Jo Nell Deuren 14 uur Aanvang 15u Inkom 
+ 3 pas 20 fr, zonder 40 fr Org VBG-Jette 

13 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: Fietstocht met bezoek aan het Brou
werijmuseum te Willebroek Org VU-Mechelen-West 

26 HOMBEEK: 4de Tuinfeest met raclette bij Wim en Louisa Baetens, 
Heike 50 te Hombeek Org VU-Hombeek-Leest-Heffen 

Samenstelling 
VU-Halie-Vilvoonle (arr.) 

Na de verkiezingen van 25 juni 
1986 vergaderde het nieuw verkozen 
arrondissementsbestuur reeds voor 
de eerste keer op 3 juli 1986 om in het 
biezonder de taken te verdelen en 
een jaarprogramma op te stellen 

Hierna alvast de taakverdeling bin
nen het nieuwe bestuur 
Voorzitter Luk Van Biesen 
Sekretaris Stephane Rummens 
Ondervoorzitter Rom De Craen 
Penningmeester Paul De Moortel 
Administratief sekretaris Josée Nau-

welaerts (leden, abonnementen en 
afdelingsadministratie) 

Verslaggever Paul De Moortel 
VVM Dirk Vandervelde en Richard 

Peeters 
Randgemeenten (faciliteitengemeen

ten) Richard Peeters 
Vrouwenwerk!ng Nora Tommelein 
Pers (kaderblad) en Propaganda' 

Mark Ceenaeme 
Organisatie Nora Tommelein 

Het arrondissennentsbestuur is er 
voor U Aarzel met de bestuursleden 
te kontakteren indien U meent hun 
hulp nodig te hebben Arrondisse
menteel Sekretariaat Moutstraat 6 te 
1000 Brussel (02/511 59 54) 

Viaamse Sociale Kring Haacht: 

„Wat te lioen bij een overlllilen?" 
De Vlaamse Sociale Kring van 

Haacht, onder voorzitterschap van 
Rudie Bollaerts, heeft een brochure 
,,wat moet ik doen bij een overlij
den ' " uitgegeven 

Het wil een informatiegids zijn voor 
iedereen die met een overlijden te 
maken heeft (dokters, priesters, nabe
staanden, maatschappelijk wer
kers ) en behandelt diverse aspek-
ten die met overlijden te maken heb
ben begrafenis, testament, kinderbij
slag, militie 

Een uitgebreide adressenlijst (aan

gepast aan de situatie in Haacht) sluit 
de gids af 

De brochure telt ± 20 bladzijden en 
IS werkelijk een aanrader om in elk 
gezin aanwezig te zijn Zij mag als 
voorbeeld van aktiviteit dienen voor 
elke Vlaams sociale knng die een 
nuttige bijdrage wil leveren tot de 
praktische informatie van de gehele 
bevolking! 

De brochure is geschreven door 
Rudie Bollaerts, Grote Baan 124 te 
2990 Wespelaar, tel 016-60 59 17 en 
IS bij hem gratis opvraagbaar 

Stad Vilvoorde 
Academie voor muziek, 
woord en dans, en filialen 

Te begeven deeltijdse betrekkingen leraar/lerares contrabas, klari
net, kamermuziek snaren, kamermuziek houten blaasinstrumenten 

De kandidaten moeten houder zijn van het vereiste diploma en voor 
het onderwijzend personeel eveneens van het pedagogisch getuigschrift 
of bekwaamheidsattest 

Een vergelijkende proef zal worden georganizeerd wanneer meerdere 
kandidaten zich aanbieden 

De kandidaten dienen voor 1 augustus 1986, met curriculum vitae en 
voor eensluidend verklaard afschnft van de titels, per brief gericht aan 
het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Grote Markt 18 
te 1800 Vilvoorde 

Bijkomende informatie 
tijdens de maand juli Dienst Onderwijs Stad Vilvoorde, maandag 

voormiddag, woensdagvoormiddag, tel 251 81 34 
De tijdelijke aanstelling gebeurt voor de duur van het schooljaar 1986 

1987 en het aantal wekelijkse jaarlesuren is afhankelijk van het 
leerlingenaantal en van de Rijksbetoelaging 

De betrekking contrabas wordt vakant gesteld ingevolge de maatre 
gelen tot beperking van de kumulatie Kandidaten die aan de gestelde 
voorwaarden voldoen, doch worden afgewezen, kunnen zich wenden tot 
het Ministerie van Onderwijs, bestuur van het secundair kunstonder 
WIJS (Adv) 

Donkrecreatie & Zwembad 
OVERMERE Palend aan het Donkmeer 

• • • 
• WATERGLIJBAAN 
• Verwarmde Zwembaden 
• Ligweide • Speeltuin 
Uitstekende pleisterplaats 
voor de ganse familie 
Het domein is volledig omheind 

Een PARADIJS voor 
oud en jong 

^~ open vanaf 11 u 

Cafetaria met 
uitgebreide 

zonneterrassen 

Donklaan 93, Berlare 
(aan Donkkapel) 

tel. 091-67.59.39 
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Nieuw arr. bestuur 
in Tongeren-Maaseiic 

Op dinsdag 1 |uli 1986 had in aan
wezigheid van een afvaardiging van 
het Partijbestuur in zaal De Slagmo-
len te Genk de verkiezing plaats van 
de nieuwe arr bestuursinstanties bij 
de Volksunie Tongeren-Maaseik. 

Luc Robijns (Borgloon) en Ene 
Eyckmans (Bree) werden respektieve-
lijk tot arr voorzitter en arr sekretans 
verkozen De andere zeven leden van 
het arr bestuur zijn Mathieu Daniels 
(Peer), Mathieu Lowis (Elen), Ghislain 
Notelaers (Vreren), May Olaerts 
(Maasmechelen), Evrard Raskin (Ei
genbilzen), Jos Van de Putte (Over-
pelt) en Lieve Weetjens (Rotem) 

Verder werden nog 4 gekoópteerde 
leden van de arr raad aangeduid 
Mathieu Lowis, Jos Roebben (Be-

Nieuw VU-tiestuur 
te Hasseit (arr.) 

In aanwezigheid van de nationale 
afgevaardigden Paul De Neve en Gui-
do De Backer werd een nieuw arron
dissementeel Volksunie-bestuur ver
kozen Voorzitter werd Laurens Ap-
peltans uit Herk-de-Stad en sekretaris 
Ivo Conincx uit Genk De andere be
stuursleden zijn Gody Barbaix-Wage-
mans (Diepenbeek), Jo Heeren (Bor-
lo), Peter Housen (Zutendaal), Willy 
Janssens (Zolder), Wilfried Remy 
(Hasselt), Paula Vandeloo-Timmer-
mans (Genk) en Anita Wellens-Purnal 
(Genk) 

De afgevaardigden naar de Partij
raad zijn Laurens Appeltans, Ivo Co-
ninx, Hugo Olaerts (Genk) en Jan-
-Hendnk Ombelets (Herk-de-Stad) 
met als plaatsvervanger Wilfried 
Remy 

Toegevoegd aan het bestuur zijn 
senator dr Rik Vandekerckhove 
(Genk), volksvertegenwoordiger Willy 
Desaeyere (Hasselt) en de provincie
raadsleden Tony Beerten (Heusden), 
Jos Herekens (Sint-Truiden), Nico 
Hindnks (Hasselt) en Jos Truyen (As) 

verst), Tony Ruttens (Bree) en Jos 
Van de Putte 

Als effektieve leden van de partij
raad kwamen uit de bus Maarten De 
Ceulaer (Bree), Evrard Raskin, Jos 
Roebben en Lieve Weetjens Verder 
zijn ook lid van de partijraad- de 
volksvertegenwoordigers Jaak Ga
briels (Bree) en Johan Sauwens (Bil
zen), evenals de VU-fraktieleider in de 
provincieraad Jan Peumans (Herde
ren) Ook de arr voorzitter Luc Ro
bijns en de arr sekretaris Ene Eyck
mans Het arr Tongeren-Maaseik 
heeft aldus 9 afgevaardigden in de 
partijraad 

Vermelden wij nog dat als vaste 
plaatsvervanger van de arr voorzitter 
en arr sekretans Fnede Brepoels (Ei-
genbilzen) werd aangeduid en dat 
May Olaerts vaste plaatsvervanger is 

van de vier verkozen leden van de 
partijraad 

Het nieuwe arr bestuur zal aan het 
werk schieten op dinsdag 26 aug e k 
Die dag heeft om 20 uur een eerste 
vergadenng plaats, waarop de funk-
ties tussen de leden van het bestuur 
zullen worden verdeeld 

vu-feest 
te Stene 

Voor de derde maal organiseert 
VU-Stene een grootse barbecue en 
wel op zaterdag 2 augustus a s m 
,,De Vlasschaard", Oudstrijdersplein 
te Stene-Dorp Het feest begin om 
19u kost 250 fr en is goed voor 3 
stuks vlees, groentensla en bruin 
brood Inschrijven tot 31 juli bij P 
Decloedt (059/50 67 41) en S Ney-
nnck (059/50.60 91) 

WEST-VLAANDEREN 

JULI 

10 KORTRIJK: Nationaal Guldensporen-Zangfeest in de stadsschouw
burg om 20 uur Toegangskaarten voorverk 160 fr, kas 200 fr Stu
denten en -I- 3 pas, kinderen -12 j , jeugdbeweg., zang- en volkskunst
groepen 120 f r Tel via Stadsschouwburg 056/22 19.02, via Berten-
nest 056/21 69 07 of VTB-VAB 056/22.35 15 

11 BRUGGE ; Brugse Mettentocht, start om 17u30 en 19u. aan 't Zand 
Organisatie o I v VU-schepen J M Bogaert 

11 KORTRIJK : 11 juli-viering in het Trefcentrum West-Flandna, Graaf 
Gwijde van Namenstraat 7 Gastspreker is Jan Deweer Humor door 
Joris Sustronck. Aanvang 20 uur Org VU-Kortrijk. 

11 WAREGEM: Reuze barcebue vanaf 19u 30 Terras De Klauwaart, 
Markt Waregem Deelname 250 fr Org VUJO-Waregem 

12 BLANKENBERGE: IeGuldensporentocht Inschrijven 100fr b i jE 
Duysters, de Smet de Naeyerlaan 86 en K V D Berghe, Ontmij-
nersstraat 73 Aanvang. 18 uur op de Grote Markt 

AUGUSTUS 

2 STENE: 3de Barbecue in ,,De Vlasschaard", Oudstrijdersplein te 
Stene-Dorp Vanaf 19u Deelnameprijs 250fr Inschrijving tot 31 juli 
bij P Decloedt 059/50 67 41 en S Neirynck 059/50 60 91 Org VU-
Stene 

LIMBURG 

JULI 
11 

11 
18 

21 

HERDEREN-RIEMST: Guldensporenviering in Hove Malpertuus, 
Tongersesteenweg, Herderen-Riemst Gastspreker Toon Van Over-
straeten Inlichtingen 012/45 29 68 en 012/45 24.68 
MUNSTERBILZEN : 11 juli-vienng in St -Jozefzaal te Eik-Heesveld 
BEVERST: Barbecue bij Jos Roebe, Blindestraat 10 4 5 0 f r p p In
schrijven vóór 13/7 bij Jos Roebe 011/41 32 35 Aanvang 20 uur Org 
VU-Beverst 
MUNSTERBILZEN : Bestuursvergadenng om 20 uur in lokaal Bloe-
menhof te Munsterbilzen 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4, 
8000 Brugge 

Openverklanng van een voltijdse betrekking van geneesheer-specialist 
in de dienst neurologie. 

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

neuro-psychiatrie met neurologische oriëntatie, 
9 de voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen (er

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

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

Inschrijvingsgeld: 1000 fr te storten op PR nr 000-0099581 -59 van het A.Z 
St -Jan van het O C M W Brugge voor 30 september 1986 met de vermel
ding geneesheer-specialist m de neurologie De aanvragen samen met de 
bewijsstukken en curriculum vitae moeten ingediend worden uiterhjk op 
30 september 1986 bi) de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 

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

ALPANROOF Annerikalei 237 
2000 A n t w e r p e n 

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

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

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

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

KEUKENS - SANITAIR 
VERVvARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, Ternat. 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddel l i jk te bekennen bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu i zen 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. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235.64.75. 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101. Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

< r r ^ STUDIO 
•J-J>' DANN 
02-428 69 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 
Import • Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

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

m j 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 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Smt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

VAKANTIEVERHURING 
VERZORGDE 

APPARTEMENTEN 
KAMERS 

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 u goed 
en toch... 
goedkoper! 
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PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
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Davidsfonds-voorzitter prof. Lieven Van Gerven: 

„Onvoorwaardelijk 
vechten voor eigen staat" 

LEUVEN. — Morgen, vrijdag, is het weer 11 juli. Dag 
op dag 684 jaar geleden behaalden de Vlamingen een 
onverwachte en biezonder betekenisvolle overwinning 
op de Fransen. Sinds 13 jaar is deze dag de officieel 
erkende feestdag van het Vlaamse volk. 

Na al die tijd is Vlaanderen echter nog steeds met 
zelfstandig. Want daarover gaat het toch..."? 

Lieven Van Gerven: 

delijk 
eigen staat" 

Prof Lieven Van Gerven ,ln de Vlaamse Beweging wordt taktiek vaak 
met strategie ven^/aard We zouden er moeten in slagen met eén oog naar 
de doelstelling op lange afstand te kijken en met het andere oog te kij

ken naar de korte termijn, naar dat wat voor de hand ligt " 

LIEVEN VAN GERVEN is 57 
jaar en hoogleraar fysika aan 
de Leuvense universiteit Als 

wetenschapper behaalde hij be
langrijke onderscheidingen en ge 
met hij internationaal grote faam 
Maar daarnaast is hij ook biezon 
der aktief in de niet-partijpolitieke, 
strijdende Vlaamse Beweging 

Op 15 maart verkoos het natio
naal bestuur van het Davidsfonds 
Lieven Van Gerven tot nationaal 
voorzitter Hij volgt in deze funktie 
Clem de Ridder op (die vier maan 
den geleden in deze kolommen 
aan het woord kwam) 

WIJ • Hoe komt een beoefenaar 
van de eksakte wetenschappen 
ertoe zich aktief te engageren m 
de Vlaamse Beweging'' Behalve 
geneesheren waren en zijn het 
immers vooral „humane weten
schappers" die leidinggevende 
f unkties vervullen m de niet-par-
tijpolitieke Vlaamse Beweging 

L Van Gerven: Het schijnt in 
derdaad evidenter dat vooral men 
sen uit de humane wetenschappen 
zich met politiek en meer in het bij
zonder met Vlaamse Beweging 
gaan bezighouden Omdat in die 
Vlaamse Beweging lange jaren en 
tot vandaag het aspekt ,taal" een 
heel belangrijke rol speelde 

Een andere reden is vermoede
lijk de nuchtere vaststelling dat er 
relatief bekeken altijd minder ek
sakte wetenschappers waren dan 
,,humane ' Dit is evenwel 
drastisch gewijzigd, gezien het ver
anderde maatschappij-patroon 
Nog een andere reden zou kunnen 
zijn dat een eksakte wetenschap
per de Vlaamse Beweging en het 
romantisme dat erom heen hmg 
(en deels nog hangt) met eksakt ge
noeg vindt Dat hij zich met goed 
kan vertrouwd maken met die 
vaagheid de verandering van 
standpunten Dit kan bepalend 
zijn 

De repressie 
WIJ U bent de uitzondering *> 
L. Van Gerven Ik ben zeker 

met de enige Maar in de rij van Da 
vidsfondsvoorzitters ben ik niette 
mm de eerste met een eksakt we
tenschappelijke vorming 

Ik interesseerde mij van klemsaf 
voor de Vlaamse Beweging van 
voor ik mij of de fysika ging toeleg 
gen Thuis was men flamingant 
zonder ekstremist te zijn Ik werd in 
deze mening bevestigd door de re
pressie Ik begon onmiddellijk na 
de oorlog mijn universitaire studies 
en ik ervaarde die repressie als 
hoogst onrechtvaardig ja zelfs be
lachelijk op sommige punten Ge
wild of ongewild werd aan de 
Vlaamse Beweging toen een zwa 

re slag toegebracht door de Belgi 
sche staat Dit heeft mijn interesse 
aangescherpt Ik volgde alles van 
nabij, als waarnemer 

In '62 kwam daar verandering in 
Ik hielp de Leuvense Organisatie 
van Vlaamse Assistenten en Na
vorsers (LOVAN) oprichten, waar 
van ik vlug ondervoorzitter werd 
Dat was a h w het begin van mijn 
,,openbaar leven' LOVAN was 
met enkel een beroepsorganisatie 
maar tegelijk werd het Vlaams 
aspekt sterk benadrukt In '62 voel 
de men reeds de problemen rond 
de Leuvense kwestie groeien am
per driejaar later zat het spel ook 
echt op de wagen Ik hielp meezoe-
ken naar een oplossing voor het 
probleem — denk maar aan het 
memorabele akkoord van mei 66 
tussen Vlamingen en Walen — en 
was aktief bij de herstrukturering 
en departementalisatie ' van de 
KU Leuven 

In '67 werd ik buitengewoon 
hoogleraar en kwam ik in de Vere
niging van Vlaamse Professoren 
(VVP) terecht Van '74 tot '80 was 
ik voorzitter van de VVP Als dus
danig werd ik lid van het Overleg 
centrum van Vlaamse Verenigin
gen (OW) en was ik bedrijvig in de 
strijd tegen het Egmontpakt 

Samenvattend kan ik dus stel 
len de belangstelling van tijdens 
mijn jeugd werd aangescherpt 
door de na oorlogse situatie waar 
na ik een tijdje stil bleef Om dan via 
de voornoemde verenigingen heel 
erg betrokken te worden in de 
Vlaamse kwestie " 

Geen kompromissen 
WIJ: U bent nu voorzitter van 

het grootste niet-partijpolitieke 
Vlaamse stri)dfonds Heeft uw 
verkiezing te maken met de 
vraag naar een beetje meer 
nuchterheid binnenin de Vlaam
se aktievoermg en Beweging'' 

L Van Gerven Ik denk het 
wel Maar nuchterheid' betekent 
met zwakheid Sommigen verta 
len nuchterheid door kalmte en 
rust Nuchterheid betekent volgens 
mij dat men de doelstellingen goed 
moet formuleren dat men een dui 
delijk onderscheid moet maken 
tussen de strategie op lange ter 
mijn en de taktiek op korte termijn 
Maar geen zwakheid en nooit kom
promissen sluiten 

En als men zich dan toch met 
een andere stellingname moet ver 
zoenen dan liever door het zoeken 
van harmonie Onnadachtzaam-
heid moeten wij vermijden dat is 
duidelijk Ik kies voor zakelijkheid 
en pragmatisme daaraan hebben 
we grote nood 

Dit houdt natuurlijk verband met 
mijn discipline Ik probeer de goe
de en degelijke en dus onaantast
bare wetten van de fysika te verta
len Al weet ik wel datje deze met 
zomaar kunt toepassen op men
sen " 

WIJ: Nuchterheid mag geen 
zwakheid zijn. Toch kan ik mij 
moeilijk ontdoen van de indruk 
dat de slagkracht van de Vlaam
se Beweging verminderd is. Dat 
men een beetje afwacht, mis
schien zelfs slaapt 

L. Van Gerven: Het is wel wat 
stiller geworden Maar het is heus 
nog met zo lang stil Tien jaar lijkt 
een lange tijd Maar wanneer we te
rugblikken in onze geschiedenis 
dan zijn er nog zulke stille periodes 
geweest 

Vandaag beschouwd ging de 
Vlaamse Beweging bv op het ein
de van de 19de eeuw snel vooruit 
Indien we evenwel toen geleefd 
hadden dan vrees ik dat wij ons 
ook toen zouden geërgerd aan het 
feit dat een bepaald wetsvoorstel 
op het gebruik der talen pas tien 
jaar na een vorige wet kwam In 
historisch perspektief bekeken ge
loof ik met dat de Vlaamse realisa
ties zo weinig frekwent zijn gewor
den Temeer omdat zij toch steeds 
ingrijpender worden 

Het federalisme, dat vandaag 
wel geponeerd wordt door de poli
tici IS toch een nalatenschap van 

de Vlaamse Beweging' Het was 
toch de Vlaamse Beweging die het 
Zelfbestuur als eis ging stellen na 
de eerste wereldoorlog '> Men mag 
m I de Vlaamse Beweging met ver
eenzelvigen met uitsluitend de 
strijdperioden zoals 66- 68 en 
'76- 78 

Anderzijds is het ook zo dat op
vallende realisaties dikwijls als een 
reaktie op iets komen De tegen
stander geeft zich bloot en WIJ kun
nen daarop afvliegen Zo ook met 
het Egmontpakt en meer konkreet 
de drieledige gewestvorming Dit 
was zo n zware slag voor de 
toestand van Vlaanderen in een 
mogelijke federatie, dat dit onaan
vaardbaar bleef 

Het probleem dat wij nu kennen 
IS eigenlijk dat de tegenstander 
zich met meer blootgeeft Soms 
hoor je wel eens zeggen dat de 
Vlaamse Beweging in een impas
se zit Ik denk dat dit een verkeerd 
beeld is We zitten helemaal met 
vast' Alleen doen we het met 

De woestijn 
WIJ- Waarom nief» 
L. Van Gerven: , Omdatwijin 

een soort woestijn" zitten Ineen 
grote lege ruimte waar niks aan te 
pakken is waar niks aanwezig is 
waar we vat op hebben Het enige 
dat binnenkort vermoedelijk in die 
woestijn zal opduiken is misschien 

een herbenoeming van Happart 
Dén zal het er bovenarms op zitten 
We zitten wat de autonomie-kwes-
tie betreft eerder in een grote lege 
ruimte dan in een impasse 

Ik denk dat, indien de tegenstan
der zich met blootgeeft, wij zelf ele
menten zullen moeten aanbrengen 
die ons zullen aanzetten tot meer 
strijdvaardigheid Ik vermoed dat 
WIJ de,,partner aan de andere zij
de '' moeten uitdagen, met om hem 
te treiteren maar om hem voor zijn 
verantwoordelijkheid te stellen " 

WIJ: Iets konkreter graag...? 

L. Van Gerven: ,,lk geef een 
voorbeeld de belastingen Laten 
WIJ zelf dit punt van diskussie naar 
voorbrengen de Vlamingen pone
ren als strategische doelstelling dat 
de twee staten zélf alle belastingen 
moeten innen (eventueel ook zelf 
de aanslagvoeten bepalen) en de 
Belgische federatie leeft van de do
taties die haar toebedeeld worden 
Want nu is het precies andersom 
de staat int de belastingen en de 
deelstaten krijgen dotaties Wij wil
len dit omkeren Waarschijnlijk zou 
dit met in een enorm voordeel voor 
Vlaanderen resulteren, maar het 
zou een principieel korrekte 
toestand zijn Ik meen trouwens dat 
de Walen kunnen instemmen met 
dit voorstel 

De Belgische situatie is overi
gens zo uniek en kompleks dat ik 
vrees dat een echte federatie met 
mogelijk IS Tenzij het een unie van 
twee staten wordt, waarbij de na
druk op de deelstaten ligt Daarom 
ben ik persoonlijk een groot voor
stander van iets wat op een konfe
deratie lijkt Gewoon ook technisch 
gezien zou dit verstandiger zijn " 

Eerst de 
Vlaamse staat 

WIJ: Wat kan en moet 11 juli 
1986 betekenen? 

L. Van Gerven: „Het feit dat dit 
gevierd wordt heeft zijn belang Het 
IS de Ideale gelegenheid om de 
urgentie-programmapunten van 
het OW nog eens in het daglicht te 
stellen 

Ik geloof dat wij er zouden moe
ten in slagen om elk jaar ter gele
genheid van het Gulden Sporen-
feest een biezonder punt centraal 
te stellen Bv dat idee om de be
lastingen te laten innen en beste
den door de deelstaten Daarrond 
zou een sensibilizenngsaktie kun
nen gevoerd worden die moet 
doordringen tot onze volksverte
genwoordiging 

Bovendien lijkt het me zinloos 
om op 11 juli en in onze dagelijkse 
ontvoogdingsstrijd voorwaarden te 
gaan stelen voor de dag na dat 
Vlaanderen autonoom zou zijn Ik 
vecht onvoorwaardelijk voor een ei
gen Vlaamse staat, wat die ook mo
ge worden De overige diskussies 
zijn voor later Eenmaal wij zelf 
bestuur hebben, zal natuurlijk ook 
aandacht moeten besteed worden 
aan de politieke etiek in dit autono
me Vlaanderen We zullen dan ant 
woorden moeten vinden op de 
vraag hoe wij ons eigen land op een 
etisch en fatsoenlijk verantwoorde
lijke wijze inrichten en besturen ' 

(pvdd) 
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