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De zwarte doos van 
Sakhalin 

Wat er precies gaande was die eerste septembemacht boven 
Kamtsjatka en Sakhalin, komen we slechts uiterst geleidelijk 
en gedeeltelijk aan de weet. Zoveel staat vast: met niets ont
ziende brutaliteit werd een burgerlijk lijnvliegtuig neerge
haald, waarbij 269 mensen om het leven kwamen. 
Alhoewel de Israëli's het in 1973 reeds voorgeëxerceerd 
hadden op een Lybisch lijnvliegtuig en met 107 doden, blijft 
het neerhalen van de KAL 007 een vrijwel unieke mensont
erende daad. De verkrampte wijze waarop het Kremlin sinds 
1 september reageert, bevestigt alleen maar de ware aard 
van een regime dat de raison d'état voorrang verleent op alle 
andere waarden en overwegingen. 
Wie precies en op welk niveau van de Sovjetstaat de uiteinde
lijke verantwoordelijkheid draagt voor het schietbevel, en of 
die verantwoordelijkheid al dan niet gedeeld wordt door de 
onverantwoordelijkheid van Amerikaanse spionagedien
sten, blijft voorlopig een open vraag. In afwachting van een 
antwoord dat overigens wellicht nooit zal komen, vormt het 
afschieten van de KAL 007 een uiterst zware belasting voor de 
relaties tussen de twee grootmachten en voor de internatio
nale verhoudingen in het algemeen. Het vergt geen betoog 
dat de haviken in Oost en West sinds 1 september versterkte 
posities hebben betrokken. Op de klassieke politievraag naar 
wie belang heeft bij de misdaad, is er alvast één antwoord: de 
voorstanders van de harde konf rontatie en van de bewape
ning. 
Het klimaat waarin zopas te Geneve het gesprek over de 
Euro-raketten werd hervat, is dus grondig bedorven. Overi
gens kan men zelfs niet onmiddellijk de verdenking van de 
hand wijzen, dat dit mee werd ingekalkuleerd bij de schiet
partij boven Sakhalin. 
Nochtans toont precies de rampzalige vlucht en het tragische 
einde van de KAL 007 aan, hoever de grens van verdwazing 
reeds is overschreden. Meer dan twee uur lang hebben 
specialisten der beide grootmachten aan him gesofistikeerde 
elektronische apparatuur de gevaarlijke vluchtroute van de 
Koreaanse Jumbo gevolgd. Er is blijkbaar geen enkele 
poging ondernomen om met mekaar kontakt op te nemen en 
om de dreigende katastrofe te verhinderen. 

Dit lijkt wel, op kleine schaal, een voorafbeelding van het 
fatale scenario dat de wereld dreigt op grote schaal wanneer 
de spiraal van bewapening en zogenaamde perfektionering 
der bewaping steeds hoger wordt geschroefd. Een menselijke 
fout zelfs op de lage échelon van een boordkommandant, een 
verkeerd gevoederde computer, het wegvallen van radiover
binding, het opduiken van stippen op een radarscherm: 
weinig volstaat om een blind mekanisme op gang te brengea 
dat niet meer wordt tegengehouden. Het is bekend dat tijdens 
de jongste jaren in de kommandocentrales van Oost en West 
reeds hoog alarm werd geblazen, omdat de computers spook
beelden op de radarschermen aflfizen als aanvliegende 
raketten. Tot nog toe werd het scenario van de verschrikking 
steeds tijdig afgebroken. Boven de Japanse zee in de eerste 
septembemacht liep het door tot aan het tragische einde. Op 
de kleine schaal weliswaar van „slechts" 269 doden. 

Lopen we het risico dat het er 269 duizend of 169 miljoen 
worden? Dat is de kernvraag die te Geneve aan de orde staat. 
Wil de dood van bijna driehonderd mensen in de KAL 007 niet 
volkomen zinloos zijn, dan mag iedereen die verantwoorde
lijkheid draagt — en uiteindelijk dragen we die allemaal — 
niets onverlet laten om de fatale kringloop van bewapening, 
herbewapening, tegenbewapening en superbewapening te 
doen doorbreken. 
We kunnen het niet overlaten aan de archeologen van het 
jaar 2500 — als die er nog zijn — om aan een toevallig gevon
den zwarte doos het antwoord te ontfutselen op de vraag, hoe 
het tot de uiteindelijke katastrofe was gekomen. 
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Op 1 september was het twintig jaar geleden dat de Voerstreek naar Limburg werd overgeheveld. Dit feit 
werd „gevierd" met de mededeling dat bendeleider en waarnemend burgemeester Happart weigert 

Nederlands te leren. De centrale regering laat betijen- zoals steeds. 

De tijd dringt 
Vorige week opende prof. dr. Hugo Schiltz, gemeenschapsminister 
van Financiën en Begroting, het doctoraal kollege staatsrecht van de 
Amsterdamse RechtsfakulteiL Zijn akademische rede handelde over 
„De staatsrechtelijke, volkenrechtelijke en politikologische aspekten 
van de Belgische Staatshervorming'. De VU-minister slaagde erin op 
een boeiende én erudiete wijze zijn zeer talrijk opgekomen kollege-
gangers te onderhouden over de zeer complexe Belgische problema
tiek Met de noodzakelijke universitaire abstraktie en wetenschappe
lijkheid schetste Schiltz glashelder de evolutie van de Belgische 
staatshervorming en sprak op het einde de hoop uit op een vlugge 
afwikkeling van de Belgische staatsrechtelijke problemen, teneinde 
ook toe te laten dat 17 miljoen Nederlandstaltgen (Vlamingen en 
Nederlanders) zich voor een reeks gezamenlijke belangen in het in
ternationaal koncert krachtiger kunnen affirmeren. Want ook daar
voor dringt de tijd toch wei-

Het mag opmerkelijk en verheu
gend genoemd worden dat een 
gereputeerde universiteit zoals 
deze van Amsterdam, uitgerekend 
een vooraanstaand Vlaamsnatio
nalist verzoekt het akademisch 
jaar te openen met een kollege 
over de Belgische staatshervor
ming. Verrassend w/as ook dat 
een paar honderd studenten en 
academici deze uiteenzetting volg
den. Pittig detail hierbij is dat, niet
tegenstaande het aldaar bestaan
de gebruik, de studenten niet op-
krasten om klokslag 12 u., maar 
integendeel gefascineerd bleven 
luisteren naar het woord van de 
minister. Na zijn referaat ontwik
kelde zich trouwens een geani
meerde, openhartige diskussie. De 
„Hollanders" ontdekten Vlaande
ren op een andere manier. In zijn 
analyse benadrukte de hoogleraar 

de noodzaak af te stappen van de 
al te simplistische en sloganachti-
ge benaderingen, bij de vaststel
ling van het feit dat het Belgische 
politieke leven sedert twintig jaar 
in grote mate medebepaald wordt 
door de vraag hoe de samenleving 
van Vlamingen en Walen politiek 
moet worden georganizeerd bin
nen het territoriale Belgische ka
der. De geschiedenis geeft onder
tussen de Vlaams-nationalisten 
gelijk, steeds meer Vlamingen 
wensen de Vlaamse emancipatie 
te bekronen door de ondubbelzin
nige staatkundige bevestiging van 
hun identiteit, en dit zowel binnen
lands als internationaal. Alhoewel 
er verschillende, maatschappelijk 
belangrijke machtskernen waren 
en blijven bestaan die een grondi
ge federalizering tegenhouden, uit 
vrees dat dit zou leiden tot een 

aantasting van hun gevestigde 
machtsposities. 

In dit licht schetste hij de wording 
van de ingewikkelde (en slecht-
werkende) staatshervorming van 
augustus '80 en lukte Schiltz in de 
krachttoer het aartsmoeilijke en 
verwarrende systeem van execu
tieven, dekreten, dotaties, ristor-
no's, enz... te verduidelijken. Vooral 
de recente polemiek over de ver
dragrechtelijke bevoegdheid van 
de regio's kreeg ruime aandacht 
De enig logische konklusie blijft 
inderdaad dat deelstaten interna
tionale rechtssubjekten zijn, met 
het recht van verdragen af te 
sluiten. Deze diskussie verwijst 
naar de achtergronden van de 
staatshervorming en naar de on
dergrondse, doch fundamentele 
drijfveren ervan. De Vlamingen 
pogen hun natie langzaam, maar 
zeker, te stellen en te bevestigen 
als een politiek „herkenbare en 
erkenbare entiteit", ook op interna
tionaal vlak. Dit proces verloopt 
echter traag en wordt doorkruist 
door allerlei bijkomstige bekom
mernissen en bovendien be
zwaard met de complexe Brussel
se situatie. 

Hugo Schiltz besloot met de wens 
dat deze overgangsfaze kort zou 
zijn, opdat o.m. zo snel mogelijk 
een zakelijke, maar hartelijke sa
menwerking zou kunnen ontwik
keld worden tussen de Vlaamse 
en Nederlandse regeringen Want 
daarvoor is het echt meer dan tijd! 

(pvdd) 



mi Brieven 

LUXEMBURGSE 
ZELFVERMINKING? 

Karel Jansegers heeft blijkbaar de 
historische atlas niet goed bekeken 
wanneer hij schrijft dat „de Luxembur
gers met veel vertraging een soort 
nationale staat aan het maken zijn." (In 
„WIJ" van 25 augustus lü. 
Het hertogdom Luxemburg of Lotha
ringen is zo oud als het graafschap 
Vlaanderen en heeft net dezelfde pen-
petieën meegemaakt om zijn zelfstan
digheid te bewaren in de machtsstnjd 
tussen de grote Duitse en Franse 
rijken. 

Het is normaal dat er in het „Belgische 
Aarlen" dezelfde taal wordt gesproken 
als in Luxemburg. Dat „Belgische" Aar
len, het grootste gedeelte van „onze" 
Luxemburgse provincie en ook hele 
gebieden in het huidige Duitsland, tot 
vlak tegen Trier, hebben sinds men
senheugenis deel uitgemaakt van het 
hertogdom Luxemburg. Alleen de na
poleontische oorlogen en het staat
kundig gescharrel dat daarop is ge
volgd hebben daar wijzigingen in kun
nen brengen. 

In de aanhef schrijft Karel Jansegers 
dat er „geen Luxemburgs dialekt be
staat", maar verder luidt het: „boven
dien blijkt het dialekt de eigenlijk ge
sproken volkstaal, diepe wortels te 
bezitten." Om er achter te komen dat 
dit zo is hoef je zelfs niet naar het 
groothertogdom. „Belgisch" Luxem
burg IS daarvoor al ver genoeg. Zeg 
bovendien nooit tegen een „Belgische" 
Luxemburger dat hij een Waal is. Dat 
pruimt hij nooit 

Daar waar Karel Jansegers stelt dat 
Luxemburgers volwaardige Duitsers 
zijn zou ik er willen op wijzen, dat het 
hertogdom Luxemburg steeds werd 
meegerekend wanneer er sprake was 
over „de Nederlanden", of het nu de 
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Boergondische, de Spaanse of de 
Oostenrijkse Nederlanden waren. 

Zelfs vandaag nog bewijzen de hoog
ovens van Sidmar dat er nog sterke 
banden bestaan met Luxemburg. Er 
bestaat ook nog zoiets als de Belgisch-
Luxemburgse Ekonomische Unie. In 
het kader van onze communautaire 
problemen zou ik willen pleiten voor 
een versteviging en verdere uitbouw 
van de BLEU. 

Het federalizenngsproces in België is 
stilaan naar een muurvaste patsituatie 
aan het groeien, door het ontbreken 
van een Waalse gesprekspartner voor 
de VU. Dat geeft dan de unitaristen de 
kans om op te treden als scheidsrech
ter, wat nefast kan uitvallen voor 
Vlaanderen. 

De uitbouw van de BLEU kan daar bij 
helpen. Ik meen dat Vlaanderen in 
Luxemburg een zeer luisterbereide 
partner zou kunnen vinden. Het poli
tiek, ekonomisch en maatschappelijk 
denken in Luxemburg ligt immers veel 
meer in de lijn van wat in Vlaanderen 
gebeurt dan wat in het etatizerende en 
socializerende Wallonië gebeurt 
Het optreden van Luxemburg zou bo
vendien het identiteitsgevoelen van de 
„Belgische" Luxemburgers nog doen 
aangroeien en zou zeer snel een breuk 
kunnen teweegbrengen in het Waalse 
f ront Wallonië is immers Wallonië niet 
zoals wij ons dat voorstellen. De inter
ne verschillen zijn er veel groter dan in 
Vlaanderen. Een Vlaams-Luxemburgs 
ekonomisch — en waarom niet politiek 

— partnership kan de Waalse arrogan
tie gemakkelijk breken. 

Het lijkt misschien allemaal irreëel, 
maar wie — zoals wij in de VU — ijvert 
voor een Vlaamse staat mag en moet 
niet alleen ageren tegen Belgische 
mistoestanden, maar moet ook bewij
zen leveren van staatkundig denken. 
Vlaanderen is geen eiland, en mag het 
ook niet worden. 

Sommige in het artikel aangehaalde 
argumenten — dat Luxemburgers „et
nische Duitsers" zijn en zich dus ook 
maar als dusdanig moeten gedragen 
— vind ik gewoon onwaardig. 

Als volksnationalist als federalist die 
ijvert tegen de centralizerende groot
machten zou men alle sympatie moe
ten hebben voor een staat als Luxem
burg, die dan toch maar zijn eigen, zij 
het beperkte, onafhankelijkheid heeft 
weten te bewaren. Vlaanderen heeft 
dat niet gekund. 

W.D., SL-Amandsberg 

VERNEDEREND EN 
WRAAKROEPEND 

Ik was tijdens het weekend van de 
hoogdag 15 augustus jl. met mijn zoon 
en zijn gezin te Oostduinkerke."lk zat 
met mijn zoon op het strandterras van 
café-restaurant „Het Strand". Ik bestel
de een en ander, de kelner bekeek me 
en vroeg: „pardon". Ik herhaalde wat ik 
wenste. Hij bezag me nog eens, niet 
begrijpend, en verdween. De schuld 
voor deze, voor ons, vernedenng ligt 
aan de uitbater van dat café-restau
rant 

Mijn kleinzoon, die eveneens bij ons te 
Oostduinkerke was, is een medestrij
der van TAK. Op 14 augustus was hij 

naar De Panne getogen om er met een 
60-tal kameraden pamfletten, voor de 
eerbiediging van onze taal aan onze 
kust te verspreiden. Nauwelijks ter 
plaatse werden die papiertjes hun uit 
de handen gerukt door de plaatselijke 
politie. De weerspannige jongens en 
meisjes werden brutaal in een wagen 
gesleurd en naar hen, die zich niet 
lieten overmeesteren, werd een revol
ver gericht Dergelijke mensonterende 
feiten gebeuren nog steeds in ons 
vredelievend, demokratisch Vlaande
ren. 

J.D.D., Erembodegem 

ONPRODUKTIEF 
GELEUTER 
Men moet niet echt kiezen tussen de 
VSA of de USSR, zoals sommige 
lezers van „Wij" denken, het is hele
maal geen kwestie van kiezen, maar 
van politieke realiteit Zoals Europa 
binnenkort ook geen keuze meer zal 

hebben tussen b.v. China of India 
waarvan de massale bevolking die van 
het kleine Europa ver overtreft Mag ik 
ook opmerken dat er geen demokratie 
bestaat gevestigd op het „kapitalis
me"? Er bestaat een demokratie ge
vestigd op het eigenbelang van de 
kiezer. Op die voet is trouwens in de 
demokratische landen de gehele poli
tieke campagne gericht. 
Een demokratie gesteund op kommu-
nisme bestaat niet en nog minder is in 
de kommunistische landen het kapitaal 
in de handen van het proletariaat 
Misschien worden in de VSA de „kom-
munisten" verafschuwd en in de USSR 
de „kapitalisten" maar het blijft een feit 
dat als men de „muur" tussen oost en 
west zou afbreken de onderdanen van 
het kommunisme massaal naar de 
VSA zouden uitwijken en de onderda
nen van het „kapitalisme" netjes zou
den-blijven waar ze zijn. Europa zou 
wel uit het slop kunnen raken als men 
b.v. eens korte metten maakte met de 
duizenden betaalde vrijgestelden die 
de honderden kommiteitjes bevolken 
(en dit getal is niet overdreven) en die 
dagelijks de media en de jeugd en het 
publiek manipuleren. Het geld daaraan 
besteed zou voor veel betere produk-
tieve doeleinden gebruikt kunnen wor
den. 

Vergeet nooit het produceren van 
wapens en oorlogstechnologie brengt 
nog werk aan hoge lonen (zie maar 
eens naar de FN-fabrieken) maar al dat 
geleuter van komitee dit en aktiegroep 
dat is onproduktief en brengt ons 
ekonomisch geen stap verder. 

A.C., Aalst 

ENSOR-

Ik houd eraan langs deze weg H.F. 
Jespers geluk te wensen met zijn 
bijdrage in Wij over James Ensor. 
Inderdaad, het is een tentoonstelling 
van wereldklasse, en het is ook on
waarschijnlijk dat nog ooit een dergelij
ke kollektie bij elkaar zal kunnen wor
den gebracht 
Daarom is het juist te betreuren, dat 
aan de catalogus die liefst 500 fr. kost 
niet meer zorg is besteed geworden. 
Dit is geen catalogus bij een tentoon

stelling, maar een boek met enkele 
essays over Ensor, en een loutere 
opsomming van wat te zien is, met in 
aansluiting enkele reprodukties van al 
of niet tentoongestelde werken. 

Daar was zeker het voorbeeld van de 
tentoonstelling Minne te Gent waar de 
catalogus een blijvend dokument is 
over de tentoonstelling (afbeelding 
van alle tentoongestelde werken en 
een tekst over het werk) met de 
samenvattingen in Duits-Engels en 
Frans van alle teksten, ook een doku
ment voor de vreemdelingen. 

De catalogus over Ensor is een school
voorbeeld van hoe een catalogus juist 
niet moet zijn (er zijn boeken en 
naslagwerken genoeg over Ensor). 
Daarbij komt nog, dat alle werken 
voorzien zijn van een kaartje, met 
dezelfde gegevens als in de catalogus, 
maar zonder volgnummer, zoals ook 
de gereproduceerde werken niet ver
wijzen naar de catalogus (behalve bij 
enkele reprodukties geeft men het 
catalogusnummer). 

R.D.V., Gentbrugge 

SCHUTTERS 
IN VOEREN 

Weer zijn er schoten gevallen in Voe
ren... Maar in tegenstelling tot vorige 
keren, waren de daders ditmaal Vla
mingen. Door deze domme daad die 
met goed te praten is, hebben wij de 
Vlaamse zaak en ook de Vlaamse 
Voerenaars zeker geen goed g e d ^ n . 
De daders zijn gevat en zullen hun ver
diende straf krijgen, want in Vlaande
ren worden zulke daden wél bestraft.. 
Iets wat in België nochtans niet overal 
gebeurd, want een SnNoeck en een 
Grosjean hebben toch ongestraft op 
Vlamingen kunnen schieten en wer
den zelfs naderhand door heel wat 
Walen en frankofonen als „helden" 
gevierd I Zoiets is heel spijtig, maar het 
laat eens te meer zien, hoe treurig het 
in dit nare land van twee maten en 
twee gewichten óók in de rechtspraak 
gesteld isi 

G.V., Melle 
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Mensen 

Krasse 
Wynen... 
Indien het juist is wat dokter 
Wynen beweert, dan is het inder
daad kras. In een recente mede
deling stelt deze geneesheer 
(van de gelijknamige syndikale 
artsenkamer) dat de ziekenfond
sen parasieten zijn die aan zelf
bediening doen, en dit ten nadele 
van de ziekenhuizen, de artsen 
en de patiënten. Vooral de twee 
grootste ziekenfondsen, de krls-
telijke en socialistische, lijken 
uiterst behendig en bedreven in 
het jongleren met de gelden van 
de RIZIV. 
Eén van de veel voorkomende 
praktijken is het uitstellen van de 
betalingen aan ziekenhuizen, om 
het geld aldus voor eigen ge
bruik te laten renderen. Dit ach
tergehouden geld (het betreft 
miljarden!), levert al vlug fraaie 
Intresten op. En dit op een ogen
blik dat omzeggens alle klinieken 
in ernstige financiële moeilijkhe
den verkeren en bij gebrek aan 
deze middelen, waarop zij recht 
hebben, zware leningen moeten 
aangaan. Wie dit allemaal straks 
moet bijpassen laat weinig twij
fel: de belastingbetalende bur
ger. Behalve de loonafhouding 
voor het RIZIV, moet elke stad of 
gemeente met een OCMW-zie-
kenhuis ook deze tekorten bij
passen- en aldus draait de brave 
burger door het betalen van de 
opcentiemen ook weer op. 

...tegen bange 
Dehaene 
Wynen zei in dit verband: „Deze fi
nanciële cirkel is al te gek! En dit is 
mogelijk omdat de ziekenfondsen 
in de grote politieke partijen de 
plaats hebben ingenomen van de 
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vakbonden. Vroeger waren de 
syndikaten de belangrijkste finan
ciers, nu zijn het de ziekenfond
sen". Dit ontliullende dokument 
wordt krachtdadig tegengespro-
ke " doo'' de ve'-a^twocdelijke mi
nister Dehaene Hij zegt dat de 
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vermelde bedragen overdreven 
zijn en dat hij iets onderneemt om 
het euvel te verhelpen. Hij ontkent 
echter de feiten niet. Natuurlijk is 
ook Wynen niet zonder zonde, 
want het zou even interessant zijn 
de banden tussen zijn artsensyn-
dikaat en de geneesherenorde te 
onderzoeken. Maar ook Dehae-
nes reaktie blijft biezonder zwak. 
Vreest hij (en met hem de hele 
CVP) straks minder centen te 
krijgen van „zijn" kristelijke mutua
liteit ter financiering van de verkie
zingscampagnes? 

eej» 

Wazige 
Swaelen 
Na afloop van het CVP-partijbe-
stuur over de rakettenkwestie 
heeft voorzitter Frank Swaelen 
een „toelichting" gegeven. Nu ja, 
ook uit deze kommentaar kon 
men weinig meer opmaken dan 
dat de CVP biezonder onduide
lijk blijft over dit vraagstuk. On
verbloemd „ja" zeggen tegen de 
plaatsing van nieuwe kernkop
pen in West-Europa durfde de 
CVP niet uit vrees de kristelijke 
achterban totaal te verliezen. 

Ook een radikaal „njet" aan deze 
waanzinnige tuigen moest ver
meden worden, want dan zou Leo 
Tindemans zijn droom van sekre-
taris-generaal verpulverd zien. 
En zou meneer Reagan zeer 
kwaad zijn geweest. 
Vandaar dat voor een kwaloplos
sing werd gekozen. Wazig, onbe
grijpelijk en dubbelzinnig. Waar
bij het aan individuele CVP-par-
tijleden niet verboden wordt om 

Deze week dit... 

deel te nemen aan de geplande 
vredesbetoging, maar noch mi
nisters, noch CVP-bestuur zullen 
deelnemen aan deze manifesta
tie. 
Swaelen bouwde hierdoor, an
dermaal, een monument van on
geloofwaardigheid op. 

Coens 
wauwelt 
Het is voor een politicus altijd leuk 
even op de buis of via de radio te 
mogen praten, zonder dat er kriti
sche vragen mogelijk zijn. Zo 

Velen hebben deze week thuis 
de zo goed gekende ceremonie 
meegemaakt van het boeken-
kaften en etiketten-plakken. Het 
deed ons terug denken aan lang 
vervlogen dagen. Zoals ze in 
Brussel zeggen: aan de tijd van 
de kettekes-school. De periode 
van de hogere humaniora en zo 
mogelijk de universiteit roept 
natuurlijk specifieke 
herinneringen op. Maar de 
lagere school blijft toch meer 
speciaal in onze gedachten 
geprent. Zeker dan bij wie het 
grote voorrecht heeft gekend 
deze heerlijke ravotterstijd door 
te maken in de toenmalige 
dorpsschool, nu meer officieel 
„gemeenteschool" geheten. 
Ik noem het inderdaad „een 
voorrecht". Want de voordelen 
van de gemeenteschool — in de 
steden: de wijkschool — zijn 
ongemeen groot. 
Programmatisch heeft de 
Volksunie altijd deze scholen 
voorgestaan omwille van de 
kleinschaligheid en het eigen 
karakter, dicht bij de mensen. 
De waarde van de eerste 
schooljaren ligt vast en zeker In 
de deskundigheid waarmee de 
vakken onderwezen worden, 
maar ongetwijfeld ook In de 
manier waarop de kinderen 
worden opgevangen. Daarin 
speelt de blezondere sfeer van 
de eigen levensomgeving een 
grote rol. De knapen en meisjes 

kennen elkaar niet alleen van op 
de klasbanken. Ook de ouders 
zijn geen onbekenden. Vaak zijn 
zij op de hoogte van eikaars lief 
en leed tot in het verste 
knoopsgat. Zij leven in een 
gemeenschappelijke kring. Die zIj 
samen zullen verdedigen, 
ondanks eventuele burenruzies 
en alle menselijke 
onhebbelijkheden. Wellicht is in 
vele stadsgedeelten en 
residentiële wijken deze 
mantelzorg te niet gedaan. Maar 
toch blijf ik ervan overtuigd dat 
nog steeds met nadruk kan 
gewezen worden op de 
onschatbare betekenis van de 
gemeenteschool in de 
basisopvoeding van de Vlaamse 
jongeren. 
De Volksunie bestuurt mee in 
één op drie van de Vlaamse 
gemeenten. In bijna alle 
gemeenten is er minstens één 
gemeenteschool met kleuter- en 
lagere klassen. 
Vandaag wil Ik al onze 
Volksunie-burgemeesters en -
schepenen oproepen hun 
gemeentelijke 
onderwijsinstellingen met grote 
zorg te behartigen. Ook als zij 
deze taak niet direkt onder hun 
bevoegdheid hebben gekregen. 
Toch is het hun Vlaams-natlonale 
plicht er voortdurend aandacht 
aan te besteden. Het belang 
ervan is enorm. Vooral wil ik 
hen met aandrang verzoeken de 

benoeming van de leerkrachten 
niet te verlagen tot het 
kultuurloos spelletje van de 
vriendjespolitiek. Het moet hun 
blijvende bekommernis zijn de 
gemeenteschool te bezetten met 
de meest bekwame mensen. 
De opdracht is reuzengroot Een 
onderwijsfunktie is meer dan 
een beroep. Het is een zending. 
De opbouw van de 
volksgemeenschap is 
fundamenteel voor Vlaams
nationalisten. De dorpsschool 
biedt een unieke kans om de 
maatschappij van morgen te 
boetseren. Daar moeten „levens
kunstenaars" aan het werk zijn, 
die met verstand maar ook met 
hart en ziel streven naar een zo 
hoogst mogelijk kwalitatief 
resultaat 

De kinderen van vandaag 
moeten de rationele en 
emotionele wortels vinden in de 
rijke geschiedenis van de 
Vlaamse ontvoogding. Zij 
moeten tevens de nodige 
begeestering meekrijgen om zich 
later als volwassenen te kunnen 
afzetten tegen het pessimistisch 
doemdenken dat hoogtij viert. 
Ons volk heeft levensblijheid en 
levensmoed hartstikke nodig. 

Vic ANCIAUX 

deed vorige week nog onderwijs
ministers Coens. Op de voor
avond van het nieuwe schooljaar 
werd elke BRT-kijkende en -luiste
rende vrouw of man geteisterd 
door een toespraak van deze Sij-
selenaar. Een rede die beter ge
past had in de reeks „Uitzending 
voor derden", van de CVP. Hij 
bewierookte zodanig zichzelf dat 
deze geur bijna ondraaglijk werd 

Zo bekende hij dat er inderdaad 
zo'n 15.000 werkloze leerkrachten 
rondlopen in Vlaanderen, maar het 
zou zonder Coens allemaal nog 
veel erger zijn geweest., zo be
weert hij zelf. Indien Coens nu 
eens komaf zou maken met de 
miljarden die Vlaanderen ontsto
len worden — alleen nog maar op 
onderwijsvlak — dan zouden een 
pak extra-banen kunnen gecre
ëerd worden. 

Om dan nog maar te zwijgen over 
de vele andere moeilijkheden, 
waar Coens het met over had, 

tijdens deze verkiezingsbabbel: 
de improvizatie bij de doorvoering 
van de leerplichtverlenging, de re
cente discriminatie van het ge
meentelijk onderwijs, het uitblijven 
van een echte pluralistische ge
meenschapsschool, de aanhou
dende politieke benoemingen, de 
achteruitstelling van het universi
tair onderwijs in Vlaanderen — 
vooral inzake wetenschappelijk 
onderzoek — de problematiek 
van de Internaten, enzoverder... 
Veel geblaat maar weinig en 
slechte wol, die Coens. 

Interimaris Gol 
Het welles-nietes-spelletje over de 
draagwijdte van de bevoegdhe
den van minister Gol die tijdens de 
gedwongen afwezigheid Wilfried 
Martens vervangt duurt voort Na
dat Swaelen en Martens zelf na
drukkelijk verklaard hadden dat 
Gol geen premier mocht sfjelen, 
heeft de betrokken PRL-minister 
nu gezegd wat hij wel is: „Ik ben 
interimaris met volle bevoegdheid. 
Ik vervang Martens tijdens zijn 
herstelperiode in al zijn funkties". 
Waarmee Gol laat verstaan dat hij 
niet met zich zal laten sollen en 
zich wel degelijk als eerste-minis-
ter zal opstellen. Dit voornemen 
van de wallingant Gol voorspelt 

weinig goeds voor de Vlamingen. 
Alhoewel het premierschap voor 
Martens voor de Vlamingen ook 
niets opgeleverd heeft Het zal dus 
wel weinig verschil uitmaken. 
Het biedt aan Martens echter wel 
de kans om na een maandje heibel 
terug te keren en zich met het au
reool van de grote redder te om
geven. 
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m Kortimentaar 

Brussel st inkt-
Sinds vorige donderdag groeit de Brusselse berg huisvuil gestadig aan. Al meer dan 5.000 ton afval staat 
te wachten langsheen de Brusselse straten. Het gevaar is niet denkbeeldig dat de hoofdstad straks 
„Luikse" toestanden beleeft-
Voorzitter van het verantwoordeli jke agglomeratiebestuur, de FDPer Lagasse, heeft beloofd dat het 
allemaal in orde komt en dat het stakende personeel het verschuldigde loon zal ontvangen. 
Andermaal wordt het frankofone wanbeleid bewezen. Is deze uitbarsting van de symbolische Brusselse 
„etterbuil" een voorproefje van mogelijke andere Brusselse ti jdbommen? 
De rabiate anti-Vlaming Lagasse zou er beter aan doen ervoor te zorgen dat de Brusselse stoepen 
gereinigd worden, in plaats van zich op een bijna ziekelijke wijze te amuseren met Vlaamsvernederende 
wetsvoorstellen. 

Triest jubileum 
Uitgerekend op de eerste 
schooldag was het twintig jaar 
geleden dat de Voerstreek van 
de Waalse provincie Luik naar 
het Vlaamse Limburg werd „over
geheveld", ter kompensatie van 
de faciliteiten rond Brussel en de 
diefstal van Komen-Moeskroen. 
In die twintig jaar ti jd is enorm 
veel gebeurd, maar reden voor 
de Vlaamse Voerenaars om, naar 
aanleiding van die jaardag feest 
te vieren, was er hoegenaamd 
niet 

Integendeel, de Vlamingen aldaar 
worden erger dan voorheen ge
pest en geterrorizeerd door de 
wallingantische bende o.l.v. Hap
part. U weet wel. Happart, het 
heethoofd dat benoemd werd 
door en dank zij de CVP en P W 
tot burgemeester. Althans tot 
„waarnemend' om op het einde 
van dit jaar ook „effekt ief te 
worden. 

Ondertussen verklaarde Hap
part, die niet eens het intelligen
tiepeil van een varkenshoeder 
bereikt, dat hij weigert Neder
lands te leren. Iets wat nochtans 
de conditio sine qua non is van 
het bereikte (schandelijke) ak
koord. Het wordt uitkijken of de 
CVP- en PW-ministers ook nu 
weer zullen kapituleren. 

ren van straffe en „exclusieve" 
vraaggesprekken. Vorige week 
drukte het „Belang van Limburg" 
een interview af met ekonomie-
minister Mark Eyskens. In deze 
babbel zegt Eyskens dat hij geen 
gefoefel met het aangekondigde 
(maar ondertussen weer in vraag 
gestelde) referendum in Cocke-
rill-Sambre zal dulden. Ook zegt 
hij voorstander te zijn van een 
doorgevoerde regionalizering en 
uit hij morele bezwaren tegen de 
voorgestelde fiskale amnestie. 

Allemaal toch vreemd. Als lid van 
het kernkabinet keurde Mark 
Eyskens mee het voorstel tot die 
fiskale amnestie goed, blokkeert 
hij nu reeds jaren een échte 
federalizering en duldt hij de aan
houdende financiering met voor
al Vlaams geld van het Waalse 
staal. Het hele interview door 
beweert minister Eyskens zaken 
die diametraal in tegenstelling 
staan tot de daden van de rege
ring, waarvan hij een lid is. 

Het oude gezegde van: „Luister 
naar mijn woorden, maar Idjl^ niet 
naar mijn daden', geldt ook hier 
weer. 

Appeltje(s)... 
_voor de dors t En zeker in deze 
moeilijke krisisti jd. Deze gedach
te moet thans door het hoofd van 
financieminister De Clercq ge
speeld hebben, toen hij zich kan
didaat stelde voor het voorzitter
schap van het Interim-Komitee 
van het Internationaal Monetair 
Muntfonds. Deze plaats is va
kant, al stond deze vakature niet 
in de wekelijkse personeelsad
vertenties vermeld. 
Deze uiterst invloedrijke organi-
zatie is een vergadering van de 
ministers van financiën en de 
centrale bankiers van een aantal 
reprezentatieve industrie- en 
ontwikkelingslanden. De voorzit
ter hiervan werkt nauw samen 
met de direkteur van het IMF. 
Van deze laatste organizatie is 
geweten dat zij niet steeds zeer 
netjes of meevoelend optreedt 
met de landen in ontwikkeling-

Dit zal De Clercq een zorg 
wezen. Behalve minister, hoogle
raar en voorzitter van onnoeme
lijk veel financiële en andere or-
ganizaties, hoopt hij nu ook dit 
jobke erbij te krijgen, 't Is ten 
slotte voor iedereen krisis en 
kumulverbod is iets voor gewone 
burgers. 

Goed seizoen 
De zomer lijkt voorbij, de scholen 
lop)en weer (bijna) vol en het leven 
valt weer terug in de dagdagelijk
se plooien. Ondertussen maken 
de neringdoeners aan de kust hun 
sommen. Dit is alvast zeker: het 
was een denderend goed seizoen! 
Men gewaagt zelfs van een aan
groei van 15 %. Dit kan uiteraard 
alleen maar tot vreugde stemmen. 
Zowel de middenstanders, even
als de toeleveringsbedrijven, be
leefden gouden dagen. Mede ten
gevolge van de zwakke positie 
van de Belgische frank kwamen 
meer buitenlanders naar onze 
Vlaamse kust afgezakt en de so-
ciaal-ekonomische krisis verplicht
te veel Vlamingen hun eigen 
strand boven Benidorm te verkie
zen. Gelukkig zat het weer dit jaar 
fantastisch mee. Toch is het niet al
lemaal rozegeur en maneschijn. 

Het is vaak zo dat, in strijd met de 
klassieke ekonomische wetmatig
heid, een té grote toenstische 
vraag de kwaliteit van het toeristi
sche aanbod vermindert 
Ook het feit dat tevelen menen uit 
de verloochening van de Vlaamse 
eigenheid commercieel voordeel 
te halen en het totaal gebrek aan 
een ernstig Vlaams buitenlands 
toeristisch beleid, zijn kankerplek
ken. 

dien de regering toch in liaar 
boosheid volhardt, zullen wij de 
mensen gewoon vragen hun 
stembriefje zonder meer te ver
scheuren", zei de (DSC-vakbonds-
sekretaris. 
De Vlaamse leden van de centrale 
regering zullen dan wel weer toe
geven. Alle „Zeg"-praat ten spijt 

Eyskens 
blaast 
De dagbladen haasten zich de 
jongste dagen met het publice-

Een beetje propagandapraat ter 
sussing van het kiesvee werpt 
altijd wel elektorale vruchten af. 

cepess-studie Niet door de ramen spuwen 
Vorige week publiceerde de 
CVP-studiedienst „CEPESS", 
een dokument over de begroting. 
Aan het hoofd hiervan staat Her
man Van Rompuy, broer van de 
gewezen jongerenvoorzitter Eric. 
Positief antwoordend op de bij
belse vraag: „Ben ik mijn broe
ders hoeder?" heeft nu ook Her
man de voorstellen van de rege
ring naar de vernieling geschre
ven. „Een steeds verder weg
groeiend begrotingstelfort wekt 
verwachtingen van stijgende in
flatie en van stijgende fiskale en 
parafiskale druk. De weerslag 
van die reakties wordt in de 
politieke wereld steeds onder
schat Deze gegevens ondermij
nen de ekonomische groei meer 
dan een hoge rentstand', stelt 
deze direkteur. 
Het is inderdaad zo dat het rege
ringsbeleid met betrekking tot de 
begroting een ongehoorde kaka-
fonie geworden is van tegenstrij
dige beslissingen om toch maar 
die symbolische geit en kool te 
sparen. Waardoor er helemaal 
geen uitweg meer is. 

Referendum 
Eén van de belangrijkste punten 
uit het „staalakkoord" is dat er een 
referendum onder de arbeiders 
van Cockerill-Sambre moet wor
den georganizeerd, dat bepalend 
zal zijn voor het verderbestaan 
van dit zieke bedrijf. 
In regeringskringen wordt deze 
raadpleging al fel gecontesteerd 
en anders begrepen. Onlangs stel
den ook de kristelijk gesyndikeer-
de metaalarbeiders van CS dat zij 
niet zullen dulden dat de regering 
een referendum organizeert „In-

We hebben nooit begrepen waarom de franstali-
gen het over een „train de vie" hebben, waar neder-
landstaligen het begrip „op brede voet" hanteren. 
Het drong niet tot ons door wat die trein er in 
godsnaam mee te maken had. Een Vlaming die wat 
kwistig is met duiten, loopt wellicht het risico dat 
men hem verwijt om te veel „aan wijntje en Trijntje" 
te hangen. Maar dat is ten slotte slechts een rijm
pje omwille van de woordspeling. En het Trijntje in 
kwestie heeft een hoofdletter T en een lange ij. 
Deze week zijn we er dan toch achter gekomen. 
Die „train de vie" bestaat letterlijk. In het Frans kan 
je evengoed je geld in de trein gooien dan over de 
balk. 
Ons aller NMBS — die volgens allerlaatste be
richten aan een nieuwe doorlichting toe is vanwe
ge De Croo — wordt gekweld onder meer door 
schuldenlast De spoorwegmaatschappij heeft 
geld, heel veel geld zelfs te goed op een aantal 
bedrijven, die van haar vervoerdiensten gebruik 
maken. 

Daar heb je om te beginnen de staalbarons die hun 
lingots, hun staven en hun rollen op platte spoor
wegwagons her en der door den lande verplaat
sen. Er is krisis in de staalnijverheid. En dus 
rekken de barons hun betalingstermijnen zo lang 
mogelijk. Vlaamse staalbedrijven staan bij de 
spoorwegmaatschappij weliswaar in het krijt voor 
24 miljoen. Eigenlijk een peulschilletje. Toch als je 
bedenkt dat de schuldenlast van de Brusselse 

staalnijverheid (waar ze géén Sidmar hebben.) 
reeds 70 miljoen bedraagt En helemaèl een lacher
tje, wanneer je verneemt dat de Waalse staalbe
drijven in het spoorwegkrijt staan voor niet minder 
dan 952 miljoen, zegge en schrijve bijna een 
miljard. Zowat veertig maal het bedrag van de 
Vlaamse poef. 

Dat was de toestand op 1 juli. Jongstleden, zoals 
men pleegt te zeggen. De zon scheen, de lange 
hete zomer begon, we pakten valiezen voor de va
kantie. Behalve de regering en een stuk of wat 
rechtstreeks betrokkenen en professionele waar
nemers bekommerde er zich geen kat om staal. 
Sindsdien is, iedere dag van de lieve zomer, de 
„train de vie" van Cockerill-Sambre nog langer ge
worden. 

Haha, er is echter nog straffer. Als het aankomt op 
schuldenmaken, zijn de Waalse kolenbarons nog 
sterker dan de dito staalbarons. Onze bloedeigen 
Kempense Koolmijnén staan weliswaar voor 5 mil
joen op de NMBS-balk, maar dat is slechts een 
habbekrats naast de 17 miljoen van de Waalse 
steenkoolnijverheid. Tussen haakjes: er was tot 
een aantal maanden geleden in heel Wallonië nog 
één enkel amechtig koolmijntje aan het werk, en 
ook dat is sedertdien ter ziele gegaan. Maar zelfs 
zonder mijnen slagen de Waalse koolbarons er in, 
een „train de vie" te laten rijden die zeventien wa
gons van telkens een miljoen te l t 

Voor één keer gaan de Brusselaars vrij-uit: zij zijn 
niet in staat gebleken om aan de hoofdstedelijke 
ondergrond ook maar één kilo kolen en één frank 
schuld te onttrekken. 

Als je de hele schuldenlast netjes op een rij zet, 
dan blijkt Vlaanderen weliswaar 306 miljoen achter 
te staan. Maar dat is nauwelijks één-vijfde van de 
Waals-Brusselse schuldenlast die oploopt tot bij
na 1,7 miljard. 

Van een „train de vie" gesproken! 
Uit opschriften in NMBS-wagons bl i jk t dat je niet 
door de ramen mag spuwen. Het geld er door goo^i-
en mag echter wé l - ' ' 
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Sociaal-ekonomisch m 
Schoolvoorbeeld van overheidsverspillingen 

Het handeltje van Knoops met Bricout 
Het staat natuurlijk elke burger van dit land vrij om te trachten 
misbruik te maken van ministeriële vriendenrelaties en door een op
zienbarende handelstransaktie op één dag tijd een miljoenenwinst op 
te strijken. Dat is het wat een vriendenrelatie van energie-staatsse-
kretarls Knoops heeft klaargespeeld. Door aankoop en doorverkoop 
van Distrigas' olie heeft André Bricout uit Charleroi op 27 augustus 
vorig jaar in één klap het aardige bedrag van 4 miljoen 924.080 fr. op
gestreken. 
Wie doet beter? 
Het schandelijke aan deze affaire is evenwel dat hiervoor andermaal 
de staat, de getergde belastingbetaler dus, moet opdraaien

de Distrigasolle de genneenschap 
een kw/art miljard extra aan verlies 
„oplevert". 
Inderdaad de vriend van Knoops 
Is er niet alleen in geslaagd de olle-
transaktie in zijn voordeel te laten 
toewijzen maar uitgerekend ook 
nog op een voor hem uitstekend 
gunstig moment; namelijk op het 
moment dat gespecializeerde bla
den gewag maakten van een ko
mende stijging van de olieprijzen 
na een periode van ongekende 
Inzinking. Vooreerst stelde 
Knoops maandenlang alles In het 
werk om de stock-llkwidatle van 
Distrigas tegen te houden tot het 
moment dat Distrigas slechts nog 
kon rekenen op spotprijzen. 

4,5 miljard verlies 
Waar Knoops nu juicht dat het 
Hoog Komltee hem niet scherp 
zou veroordelen wordt In het Dis-
trlgas-rapport van deze onderzoe
kers evenwel zeer duidelijk ge
schreven: „Van alle aanbiedingen 
die door Distrigas werden aan
vaard was de verkoop aan Bricout 
ontegensprekelijk de ongunstig
ste". 

Ook al zijn er geen aanduidingen 
of bewijzen van korruptie, dan Is 
het toch duidelijk geworden welk 
een versplllingsbeleld het energie-
kabinet van Knoops inzake Distri
gas heeft uitgevonden. Als er ge
wag wordt gemaakt van drasti
sche sanering In de overheidsuit
gaven dan Is deze Bricout-affaire 
een schoolvoorbeeld van incivieke 
beleldsdaden. 
Destijds werd Distrigas door de 
socialistische minister Willy Claes 
aan het werk gezet om te trachten 
de olieprijzen gunstig te beïnvloe
den door onder meer de konkur-
rerende onafhankelijke verdelers 
een hak te zetten, en door zelf gro
te ollepartljen aan de man te bren
gen. Er werden toen zware kon-
trakten ondertekend met Saoedi-

sche leveranciers, en waarvan we 
momenteel de peperdure Distri-
gas-verllezen betalen. Op het ein
de van vorig jaar boekte Distrigas 
in totaal reeds een slordige 4,5 
miljard (!) verlies als gevolg van de 
Saoedische ollefakturen... 

zedepreken 
Van meet af aan stelden zich 
grotere vragen over de Dlstrlgas-
handel. Het was bIj voorbeeld op 
zich al een bedenkelijke zaak dat 
kabinetschef Pauwels (van Willy 
Claes) voorzitter van Distrigas 
werd en dus zichzelf moest of>-
drachten geven en kontroleren. 
Het miljarden-resultaat van die 
praktijk kennen we dus vandaag. 
Ook andere Distrigas-aktlviteiten 

hebben vleze aspekten. Zoals de 
gigantische Metfianiatanker (voor 
vervoer van Algerijns aardgas) die 
jarenlang In een Noorse fjord lag 
te roesten, aan peperdure herstel
lingen toewas nog voor de eerste 
vaart geschiedde, de gemeen
schap eveneens honderden mil
joenen verlies opleverde, terwijl 
de maatschappij die het schip in 
uitbating kreeg zelf, zonder dat het 
schip vaarde, winst boekte...! 
Begrijpe wie kan. 

Knoops Is er dus In geslaagd, met 
merkwaardige handelspraktijken 
het gigantische verkwistende be
leid voort te zetten. En dat wordt 
zonder schroom dan het nieuwe 
energiebeleid genoemd. De 
ojseenvolgende regeringen Mar
tens hebben zich Ingespannen om 
nnet Saoedische olie, Methania, en 
aardgas de miljardenverliezen op 
te stapelen. Tot en met door favo-
ritlsme ten voordele van politieke 
vriendjes die enorme winst boe
ken waar de gemeenschap voor 
opdraait, via staatswaarborgen. 
En dan maar herhaalde zedepre
ken houden over bezuinigingen, 
besparingen en inleveringen, (hds) 

Weer toegenomen inflatiekoorts 

Knoops in duel met Distrigas... 

Deze affaire maakte ophef In het 
parlement bij gelegenheid van het 
energiedebat dat op een drafje, en 
met weinig belangstelling van de 
nationale mandatarissen, er werd 
doorgejaagd. 
Etienne Knoops, die nog om ande
re redenen in opspraak kwam, 
reageerde door zelf op Distngas In 
de aanval te gaan. Tussen deze 
overheldsonderneming en 
Knoops Is het tot een nijdig duel 
gekomen. 
Allicht uit vrees meteen In de hoek 
geduwd te worden maakte 
Knoops op een perskonferentie 
bekend dat hijzelf een onderzoek 
van het Hoog Komitee van Toe
zicht zou gevraagd hebben om 
menige handelsdaad van Distrigas 
te onderzoeken. Wél verzweeg 
Knoops daarbij dat dit onder-
zoekskomltee (dat werkt onder de 
bevoegdheid van de eerste minis
ter) uit eigen beweging reeds een 
enquête had aangevat betreffen
de verkoop van de laatste oliepar
tijen die Distrigas Het „likwideren", 
na opdracht van Knoops. Enkele 
weken geleden werd het verslag 
van het Hoog Komltee onder 
meer op het kabinet van de pre
mier en aan Knoops bezorgd. 
Maar het werd er geheim gehou
den tot recent enkele kranten er 
mee uitpakten". 
Daarbij blijkt hoe dan ook dat 
staatssekretarls Knoops langs 
geen kanten vrijuit gaat 
Op een moment dat de besparin
gen gepredikt worden blijkt men 
op het kabinet van energie erin te 
slagen van in de kortste keren 
enkele honderden miljoenen bij 
olletransaktles te vergooien. 
De meest opmerkelijke zaak Is 
uiteraard het feit dat een goede 
vriend van Knoops, André Bricout, 
erin slaagt om met een opdracht 
van Knoops aan Distrigas op een 
dag tijd haast vijf miljoen winst op 
te strijken. 

Ondanks de beknopte enquête 
van het Hoog Komltee Is het dek
sel van dit onwelriekend potje nog 
niet gelicht. Maar een achterhaald 
feit Is anderzijds dat door Knoops' 
koppigheid en bedenkelijke be
leidsbeslissingen de likwidatie van 

Ondanks het harde inleveringsbeleld en de striemende diverse 
belastingverhogingen blijkt de besparing op de begroting van dit 
jaar en de krisisbegroting voor volgend jaar andermaal uit de 
hand te lopen. De bevolking heeft nog niet genoeg ingeleverd-
Evenwel, het spelletje van de valse beloften kan niet eeuwig 
blijven duren. Stilaan duiken de eerste tekenen op van het falend 
beleid van de Belgische regering. 

De eerste aanduiding Is alvast de 
opnieuw versnellende Inflatie 
waarmee ekonomle-minister Mark 
Eyskens zich verveeld begint te 
voelen. En ook het feit dat de 
rentelast hoegenaamd in ons land 
nog niet aan een verlichtende da

ling toe Is, zodat de overheid, de 
burgers en de ondernemingen 
even kunnen herademen en hun 
schuldenlast onhoudbaar zien op
lopen. 
Mark Eyskens heeft zich gehaast 
om te stellen dat hij zijn prljzen-

Opgeslagen Saoedische olie, bracht een bevriende zakenrelatie van Knoops in één dag haast 5 miljoen 
frank winst op, terwijl de belastingbetaler opdraait voor de miljardenverliezen van Distrigas. 

kontrole nog gedegen in de hand 
heeft De gezinnen weten wel be
ter. 
Maar als we speuren naar de 
reden van de extra toenemende 
stijging van de levensduurte, dan 
blijkt voor de voorbije acht maan
den van dit jaar de inflatie weer uit 
de hand aan het lopen is vooral als 
gevolg van... de verhogingen van 
de BTW-tarieven en andere tak-
sen.'Het zijn dus minder internatio
nale faktoren dan wel de onstilba
re geldhonger van de overheid die 
de Inflatiekoorts weer aanwakkert 
En daardoor loopt dan weer de uit
voering van krisisbegrotingen uit 
de hand... Als gevolg daarvan gaat 
Martens V dan weer op zoek naar 
nieuwe mogelijke taksverhogin
gen. En zo zitten we verstrikt In 
een stikkende rode-cijfersspiraal. 
Men schaamt er zich niet voor nog 
andere enormiteiten uit te vinden 
zoals de „fiskale amnestie" die 
eerst door CVP-ministers wordt 
goedgekeurd, later In de kristelijke 
vakbond wordt gelaakt waarna 
het CVP-partIjbestuur het gege
ven woord van de CVP-ministers 
Inzake Invoering van fiskale am
nestie weer Intrekt maar toch nog 
bereid is uiteindelijk aan de incivie
ke liberale els toe te geven als 
voor de galerij maar genoeg foef
jes worden aangebracht om fiska
le amnestie voor de burgerlijke 
vorm om te dopen In „fiskale ze
kerheid"... 

half biljoen 
En Inmiddels zitten we met het 
(lerspektlef dat de Belgische over
heid volgend jaar een bijkomend 
begrotingstekort van niet minder 
dan een half biljoen (500 miljard) 
zal boeken. De Interim-premier 
Gol heeft daarom een proefballon
netje opgelaten: een aantal Inleve-
rlngsmaatregelen die werden uit
gevonden om volgend jaar extra 
het mes te zetten in de gezinsin
komsten zouden volgens hem 
best ook reeds voor de resteren
de maanden van dit jaar doorge
voerd worden. Het tegengestelde 
zou Immers het bewijs kunnen 
opleveren dat de vermindering 
van het tekort op de begroting van 
dit jaar, waar Martens een punt 
van eer had gemaakt geenszins 
zou geboekt worden. 
Dat zou Immers een bijkomend 
element zijn, naast de inflatiever
hoging, dat het falend krisisbeleid 
van de Belgische regering bloot
legt 
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Vlaamse 
miljardenborg... 

Het. zomer-staalkompromis, 
waarbij vooral beslist werd 
Cockeril l-Sambre andermaal mil
jarden gemeenschapsgeld toe te 
stoppen zonder sluitende waar

borgen dat het bedrijf fiiermee 
ook kan blijven overleven, werd 
door CVP- en PW-minIsters af
geschilderd als een Vlaamse 
overwinning. Voortaan zouden 
de Walen zelf moeten instaan 
voor geldinjekties. 
Wat blijkt nu inmiddels meteen 
na de regeringsvakantie? Omdat 
de kas van Cockerill-Sambre an
dermaal leeg is, stopt minister 
Eyskens prompt 1,2 miljard toe 
aan de Cockerill-direktie. Het 

„...voor 
Cückerill-
redding 
Overigens zou het wel eens tot 
het einde van het jaar kunnen 
duren vooraleer de wettelijke 
maatregelen voor toekenning 
van de successierechten geno
men zijn. Al die maanden zal 
Eyskens dan maar de Vlaamse 
gemeenschap mee borg laten te
kenen voor de Cockeril l-voorfl-
nanciering. 

Maar er zou geen frank Vlaams 
geld meer naar Cockerill-Sambre 
gaan, zo stelden CVP- en P W -
mlnisters voor hun zomervakan
t ie! 

Middeleeuwse 
toestanden 
Justitieminister Go! antwoordde 
op een rake vraag van VU-kamer-
lld Willy Kuijpers over de toestan
den In een aantal Belgische gevan
genissen dat „alles in het werk zal 
worder) gesteld" om aan sommige 
(wan-)toestanden te verhelpen. 
Het gekende antwoord. Al jaren
lang. 
Kuijpers' kollega Raf Declercq 

gaat om een „voorfinanciering" 
tot het moment dat de Waalse 
gemeenschap zelf de miljarden 
opbrengt, door gebruik te maken 
van de toegekende „Waalse suc
cessierechten". 
En wat als de Cockerill-arbeiders 
in het voorgenomen referendum 
de regeringsvoorstellen voor sa
nering verwerpen? 
Dan zijn meteen ook nog de 
miljarden van „voor-financiering' 
weggegooid geld! 

Opinie 

schreef er een onthutsende bro
chure over: „Een nummer wor
den... ". Want het is jammer genoeg 
juist dat er in de meeste Belgische 
gevangenissen toestanden blijven 
bestaan die aan middeleeuwse 
kerkers doen terugdenken. Eén 
van de kwalen Is o.m. de perma
nente overbevolking van gevan
genisinstellingen en bijgevolg wor
den gedetineerden soms met drie 
in één hok opgesloten. Een aantal 
onder hen konden de verzengen
de hitte van de voorbije zomer (en 
de daarmee gepaard gaande 
geur) niet meer verdragen en sloe
gen enkele raampjes stuk. Waar
op de gevangenisdirekties zeer 
hard(handig) reageerden.. 

Voor Go! Is het allemaal de schuld 
van die verfoeilijke gevangenen. 

Maar een echte begeleiding blijft 
vooralsnog uit en het recidivisme 
Is schrikwekkend hoog. „Alles zal 
in het werk worden gesteld"... 

De „C" 
van CVP 
Het Instituut voor Politieke Vor
ming (IPOVO), dit Is één van de 
reeks studiecentra van en rond de 
CVP, publiceerde een dokument; 
over de her-profllering van de par? 
tij. Dit verslag wordt nu In de partij-
afdelingen besproken, waarna in 
'85 een ideologisch kongres zal 
worden gehouden. In dat jaar zal 
het veertig jaar geleden zijn dat de 
CVP werd opgericht Het studie-
dokument onderzoekt wat de 
CVP tot partij maakt en wat de „C" 
van Christelijk in „CVP" eigenlijk 
nog betekent. 

Eén van de essentiële zaken van 
de kristelijke leer Is ongetwijfeld 
de vergevingsgezindheid. De CVP 
maakt nu gedurende de voorbije 
veertig jaar bijna altijd deel uit van 
de regering, maar nog steeds durf
de zij het niet aan van amnestie 
een regeringskwestie te maken. Is 
het dan toch enkel de blinde 
machtsdrang die deze partij sa
menhoudt? En betekent die „C" 
niet eerder; chantage en come-
die? 

De groteske liberale leugens 
U herinnert zich wellicht nog de verkiezings
slogans waarmee de P W de jongste wetge
vende verkiezingen inging in november '81. 
Toegegeven: het waren fraaie slogans: 
• „Niet U maar de staat leeft boven zijn 
stand' 
• „Meer geld voor U, minder voor de staat" 
• „Minder belastingen', „Omdat mensen 
geen citroenen zijn". 
De P W stemde de burger hoopvol. Een 
liberale regeringsdeelname betekende zeker 
het einde van de chaos: het overheidstekort 
zou verminderen, de overheidsinstellingen 
zouden gesaneerd worden, er zouden einde
lijk weer jobs bijkomen-
De P W wist dat dit rooskleurig toekomst
beeld haar geen windeieren zou leggen en 
voerde een ambitieuze, groots opgezette cam
pagne. 
Het ging de liberalen voor de wind. 
Of de kiezer, de man met het „eenvoudig 
vertrouwen", nu ook zo gelukkig is,- dat is een 
ander paar mouwen. 

• „Niet U maar de staat leeft boven zijn 
stand" stelde de P W vast in 1981. 
Mede dank zij de liberale regeringsdeelname 
daalde de koopkracht in 1982 en 1983 met 
ruim 8,5 th. Voor 1984 wordt een bijkomend 
verlies aan koopkracht voorzien van ± 3,5 th. 

De staat mag dan al boven zijn stand leven, 
ingeleverd wordt er door ons- inderdaad, door 
diegenen die eenvoudig vertrouwden. 

• „Meer geld voor U, minder voor de staat, 
belastingverlaging" 
Ook dit blijkt niet te kloppen. 
De huisvrouw die dagelijks met de levens
duurte gekonfronteerd wordt, weet ondertus
sen wel beter. Terwijl het netto-loon voortdu
rend krimpt, rijzen de prijzen de pan uit De 
belasting op sigaretten en benzine verhoogde, 
evenals de BTW-tarieven op heel wat ver-
bruiksgoederen. Het openbaar vervoer werd 
duurder De telefoon- en posttarieven stegen. 
De RSZ-afhouding steeg, het remgeld ver
hoogde, het kindergeld verminderde, de pla
fonds voor het berekenen van allerhande 
bijdragen werden opgetrokken, vervangings
inkomsten verminderden. Er ging een flinke 
hap van het vakantiegeld, de index werd 
geblokkeerd-
Meer geld voor ons'l-

• „Het saneren van de overheidsfinanciën'' 
blijkt evenmin vlot te verlopen. 
De openbare schuld die in juni 1982 2.917 mil
jard bedroeg, is inmiddels opgelopen tot 3.555 
miljard. Vóór einde '84 wordt een schuld 
voorspeld van om en bij de 4.300 miljard. Dit 
betekent dat iedere Inwoner tegen einde 1984 

een openbare schuldenlast zal torsen van 
430.000 f r. 
• „MeerjobsrWi zullen U de droeve cijfers 
besparen, maar de werkloosheid Is nog nooit 
zo groot geweest 
De P W heeft de kiezer bewust voorgelogen 
en zit nu duidelijk gewrongen. Een nieuwe 
strategie wordt uitgeprobeerd: „Luister naar 
de woorden van de PW-voorzitter, en kijk niet 
naar de daden van de PW-ministers". 
De P W tracht de bevolking wijs te maken dat 
zij nu — in haar eentje — moet rechttrekken 
wat alle voorgaande regeringen lieten scheef
groeien. 

De P W spaart in haar kritiek doelbewust haar 
CVP-partner en belaadt de socialisten met 
alle zonden van Israël. 
De PW gaat niet vrijuit! 
• In de regering Leburton (26/1/73-24/4/74) 
was PWer Willy De Clercq vice-premier en 
minister van Financiën. 
• In de regering Tindemans I (25/4/74-
11/6/74) was Willy De Clercq opnieuw minis
ter van Financiën. 
• In de regering Tindemans II (11/6/74-
3/6/77) zou het opnieuw de haast onvermijde
lijke Willy De Clercq zijn die minister van Fi
nanciën werd. 
• In de regering Martens III (18/5/80-
22/10/80) was uw Waalse liberale konfrater, 
PRL'er Henrion, minister van Financiën. 
• In de regering Martens V tenslotte, zien 
we opnieuw Willy De Clercq opdagen. 
Op tien jaar tijd hebben de liberalen geduren
de 6,5 jaar de minister van financiën geleverd! 
De jonge en onbesuisde voorzitter, Guy Ver-
hofstadt ziet blijkbaar niet in dat zijn partij 
nog moeilijk kan doen of haar neus bloedt 
Indien de toestand.van 's lands financiën 
momenteel zo katastrofaal Is, dan is de PW 
daar In hoge mate verantwoordelijk voor 

Willy De Saeger, 
algemeen sekretaris van de VU 
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Onze wereld m 
Neerhalen Zuidkoreaanse jumbojet in Sovjet-gebied 

De vele vragen rond een tragisch vliegtuigincident 

Vrijdagmorgen, 2 september, 3 u. 26 Tokio-tijd. Een Zuidkoreaans 
lijnvliegtuig, KAL vlucht 007, op weg van Anchorage in Alaska naar 
Seoel, dat zich honderden kilometers diep in verboden Sovjet-
luchtruim bevindt, verdwijnt. 
Neergeschoten! Tragische balans: 269 doden. 
De Sovjetunie reageert met haar gebruikelijke traagheid, logheid, en 
obsessie van geheimhouding. Slechts stukje bij beetje wordt eerst 
het bestaan van het vliegtuig, dan zijn verdwijning toegegeven. 
Maar het duurde tot dinsdag van deze week voor de Sovjets het neer
schieten bekenden-
De Amerikanen reageren sneller. Op vrijdag reeds veroordelen 
minister van Buitenlandse Zaken Shultz en daarna president Reagan 
deze „barbaarse daad". 

De enige manier, zo zeggen zij en 
andere buitenlandse leiders, waar
op de Russen korrekt kunnen 
reageren is met volledige duidelijk
heid te scheppen over het inci
dent. Maar die duidelijkheid komt 
er niet. Het verste dat Moskou 
begin deze week gegaan was in 
het toegeven dat het vliegtuig was 
neergeschoten was een verkla
ring van een kommentator op tv 
dat „militaire vliegtuigen slechts 
hun plicht hadden gedaan". 
Ondanks alles wat over het inci
dent geweten is — en de Ameri
kanen zetten de ongebruikelijke 
stap informatie vrij te geven die 
door hun uitgebreid netwerk van 
elektronische spionage rond de 
Qostgrens van de Sovjetunie was 
qpgenomen — blijven tal van vra
gen bestaan. 

In de eerste plaats is er de vraag 
hoe het mogelijk was dat de Zuid
koreaanse piloot zo lang en zo 
drep in Sovjetluchtruim vloog. En 
dat in een gebied dat tal van 
militaire installaties herbergt en 
waarvan bokend i , d,3t (Je Russen 
er niet op pottekijkers gesteld zijn. 
De kontroletoren van Anchorage 
heeft ontkend, in tegenstelling tot 
wat eerder was gemeld, dat er 
radioproblemen met de KAL-
vlucht waren. De jumbojet is uitge
rust met een drievoudig versterkt 
navigatiesysteem dat ook in zware 
onweders en bij radio-interferentie 
operationeel blijft. De KAL-vlieg-
tuigen zijn nog extra-verzekerd 
omdat ze op de route via Alaska 
ep grote afstanden langs zwaar 
gekontroleerd militair Sovjet-ge
bied vliegen. Zuid-Korea weet dat 

de Sovjetunie niet lacht met indrin
gers in geheim gebied. In 1978 
werd een Zuidkoreaans vliegtuig, 
dat helemaal tot bij Moermansk 
was „afgedwaald", tot een nood
landing op het ijs gedwongen, 
waarbij twee doden vielen. 
Om 1 u. was het vliegtuig al in 
Sovjet-luchtruim terechtgekomen 
en door de radar gesignaleerd. 
Pas om 3 u. 12 kregen . Sovjet-
onderscheppingsvliegtuigen de in
dringer in het oog. Elf minuten later 

had de Zuidkoreaanse boordkom-
mandant, kapitein Chon, nog kon-
takt met een Japanse kontroleto
ren. Hij maakte geen enkele mel
ding van gevaar, en gaf zijn positie 
op als 113 mijl ten zuidwesten van 
Hokkaido, terwijl hij zich op 
113 mijl ten noorden van Hokkai
do bevond. Eén van de onopgelos
te vragen is waarom de Japanse 
vluchtleiders blijkbaar niets deden 
om hem op zijn vergissing te wij
zen en hem naar zijn juiste koers 
terug te brengen. Een andere on
opgeloste vraag: volgens Ameri
kaanse berichten had de Zuidko
reaanse piloot met zijn lichten ge
knipperd om de onderscheppers 
aan te geven dat hij bereid was 
van koers te veranderen. Maar in 
zijn kontakt met de Japanse kon
troletoren, drie tot vijf minuten 
vóór het vliegtuig neergeschoten 
werd, gaf Chon geen enkele mel
ding van vergissing of gevaar en 
vroeg hij alleen maar een hoogte-
verminderen aan. 

Onmiddellijk na het bekendmaken 
van het neerschieten 
kwamen in Seoel 
Zuid-Koreanen op straat 

Om de zaken nog ingewikkelder 
te maken dook in het verhaal 
ineens ook een Amerikaans spio-
nage-vliegtuig op. De Russen zeg
den tijdens het weekeinde dat de 
indnnger voor een Amerikaanse 
RC-135 werd gehouden. Dat is 
een voor spionage-doeleinden 
omgebouwde Boeing 707, die een
zelfde profiel heeft als de grotere 
Boeing 747, en volgens experten 
een gelijkaardig radar-signaal uit
geeft. De Amerikanen gaven daar
op toe dat zich in de bewuste uren 

- een RC-135 in de buurt bevond en 
op een bepaald moment op 
slechts 120 km van de Zuidko
reaanse jumbojet verwijderd was. 
Volgens het Witte Huis was het 
mogelijk dat de Russen zich aan
vankelijk vergisten in de identifice-
ring van de indringer, maar wisten 
ze op het moment dat het Zuidko
reaanse toestel werd neergehaald 
wèl dat het om een burgervliegtuig 
ging. Uit een selektie van de gehei
me bandjes die president Reagan 
aan Kongresleiders liet horen, 
bleek volgens deze laatsten in elk 
geval dat de Suchoi-pilóot het bin
nengedrongen toestel beyvust 
neerhaalde. Wel, zo zegden ze, 
was niet duidelijk vanwaar het 
bevel daartoe kwam. 
En dat is dan de grootste vraag. 
Waarom werd het Zuidkoreaanse 
toestel neergeschoten, en wie gaf 
het bevel daartoe? De Sovjetunie 
kon van een dergelijke daad, die 
het leven kostte aan 269 Zuidko
reaanse, Japanse, Amerikaanse, 
Canadese en andere burgers, 
geen enkel voordeel verwachten. 
Net nu in Geneve de onderhande
lingen over de euroraketten her
begonnen zijn en partijleider An
dropov kort daarvoor een nieuwe 
belangrijke toegeving had gedaan 
komt dit incident het Sovjet-image 
lelijk aftakelen. President Reagan 
heeft het al aangegrepen om nieu
we steun te eisen voor zijn groot
scheepse bewapeningsprogram
ma's èn zijn omstreden beleid in 
Centraal Amerika. 
In het Westen wordt aangenomen 

dat het bevel voor het neerhalen 
van het vliegtuig niet door de top 
in Moskou werd gegeven. Maar 
waar dan wel? Eén uitleg is dat 
een bevelhebber in Vladivostok of 
Khabarovsk wou tonen dat zijn 
regio beter beschermd was dan 
die van Moermansk waar in 1978 
het Zuidkoreaanse vliegtuig al 
meer dan een uur in Sovjet-lucht
ruim vloog vooraleer het door de 
radar was opgepikt en daarom 
besloot korte metten te maken 
met de indringer. 
Maar in Amerikaanse beleidskrin-
gen is ook ai de mogelijkheid 
geopperd dat het incident door 
bepaalde militaire leiders gewild 
was om president en partijleider 
Andropov in verlegenheid te bren
gen. Zo zouden een aantal Sovjet-
generaals niet tevreden zijn over 
zijn toenadering tot Amerika. En 
zouden ze vooral boos zijn over 
Andropovs recente voorstel om, 
in het kader van een eventueel 
akkoord over de raketten met 
middellang bereik in Europa, een 
aantal gloednieuwe SS-20 raket
ten niet alleen terug te trekken, 
maar te ontmantelen (hij gebruikte 
het woord „likwideren"), zoals de 
VS en de NAVO hebben geëist 
Ondanks de harde woorden die hij 
heeft gesproken heeft Reagan al 
duidelijk gemaakt dat hij noch de 
veiligheidskonferentie in Madrid, 
noch de euroraketten-onderhan-
delingen in Geneve, noch de 
(winstgevende) • Amerikaanse 
graanverkopen aan de Sovjetunie 
wil opofferen aan het incident Tot 
de sancties die hij deze week 
aankondigde behoren een oproep 
aan alle Westerse landen om de 
landingsrechten van Aeroflot de 
Sovjet-hjchtvaartmaatschappij, in 
te trekken, iets wat Canada al voor 
Reagans toespraak gedaan had. 
Ook schortte Reagan de uitvoe
ring van een aantal minder belang
rijke akkoorden met de Sovjetunie 
op. 

Dat belet niet dat de onderhande
lingen in Geneve en de hele Oost-
West-betrekkingen nog geruime 
tijd een weerslag zullen ondervin
den van het incident dat aan 269 
mensen het leven kostte en waar
van de juiste toedracht (Zuid-Ko
rea is bepaald ook niet toeschiete
lijk met verklaringen) wellicht nooit 
helemaal duidelijk zal zijn. 

H. Oosterhuys 

Beiroet davert eens te meer onder geweld 
Beiroet davert opnieuw onder de 
explosies. Vorige week leidde een 
provocatie van de rechts-kristelijke 

Op de achtergrond van het nieuwe 
drama in Beiroet nam Begin ontslag. 
Haast gelijktijdig trok Israël zijn troe

pen terug.. 

falangistische milities in moslim-wij
ken al tot felle gevechten tussen 
moslim-milities en het leger. De te
rugtrekking van de Israëlische troe
pen uit het Chouf-gebergte bij Bei
roet bracht, zoals verwacht een ware 
oorlog tussen het leger en de Druzen 
mee De Amerikanen en de Libanese 
regering van Amin Gemayel hadden 
de Israëli's gevraagd hun gedeeltelij
ke terugtrekking uit te stellen tot een 
akkoord was bereikt tussen Gemayel 
en Waüd Joemblatt de leider van de 
Druzen wier bolwerk het Chouf-ge
bergte vormt Maar de Israëli's, die 
nog de schok aan het verwerken zijn 
van het vertrek van premier Begin, de 
man die vorig jaar het initiatief nam 
tot de omstreden diepe invasie van 
Israël in Libanon, verkozen hun troe
pen zo snel mogelijk achter de ver
sterkte linie ten zuiden van de Awali-
rivier terug te trekken. En verwacht 
kan worden dat ze nog lang in dat zui

delijke deel van Libanon zullen blij
ven. 

Syrische troepen in het noorden, een 
Israëlische bezetting in het zuiden, 
een staat die vrijwel geen gezag kan 
laten gelden, tegenstellingen tussen 
kristenen en moslims, onderlinge te
genstellingen tussen kristenen ener-
^'jds, moslims (zoenniten, sjiieten, 
Palestijnen) anderzijds, het is moei
lijk te zien hoe Libanon ooit nog het 
„eengemaakte, soevereine land" kan 
worden dat Gemayel en zijn bescher
mers bepleiten. Gemayel, die dank zij 
de Israëlische invasie vorig jaar pre
sident werd (in plaats van zijn ver
moorde broer, de falangistenleider 
Bechir), is er tot nog toe niet in 
geslaagd hef vertrouwen van de 
moslim-bevolking, die hem aanvan
kelijk wel enig krediet wilde geven, te 
winnen. De schuld daarvoor ligt voor 
een goed deel bij de falangisten, die 
Gemayels werkelijke machtsbasis 

vormen (de staat en het leger stellen 
weinig voor) en die een konstante 
terreur handhaven tegen de islami-
tisch-Libanese en Palestijnse burger
bevolking in Beiroet en elders. Ver
mits Gemayel hen nooit openlijk kan 
desavoueren, en bovendien het leger 
moet inzetten als het wegens falan
gistische provocaties tot gevechten 
komt krijgen hijzelf en het hele 
staatsgezag^onvermijdelijk het image 
van beschermers van de falangisti
sche extremisten en vijanden van de 
moslims. 

Die situatie droeg ook bij tot de 
problemen in het Chouf-gebied. De 
Druzen hebben gezegd dat ze het 
Libanese leger niet zonder duidelijke 
akkoorden wilden binnenlaten omdat 
ze anders niet met het leger maar met 
overheersing en terreur van de falan
gisten zullen te maken krijgen. Een 
bezorgdheid die zeer begrijpelijk is. 

(HO) 
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Lijkverbranding 
op Bali 
een voor ons 
ongewoon feest 

Alleen op Bal! heeft de hindoeïzering van de westelijke helft van de 
Indonesische archipel standgehouden, al is de jongste jaren de in
vloed van de islam op het noordelijk gedeelte van het eiland 
toegenomen. Een van de meest markante uitingen van de traditionele 
godsdienst is de Balinese begrafenis. De krematie is daat een grote 
gebeurtenis. Ze laat toe de ziel van het lichaam te scheiden door het 
stoffelijk overschot van een overledene te verbranden. De ziel kan 
dan reïnkarneren, of zich naar het Nirwana begeven, waar het 
Absolute wordt bereikt. Zowel de datum, de plaats als de rituelen zijn 
gebonden aan voor ons duistere astrologische voorschriften, traditie 
en ook aan de financiële draagkracht van de betrokken familie. Pries
ters zorgen ervoor dat de godsdienstige gebruiken tot in de kleinste 
details worden nageleefd. Anderzijds is het een opgewekt feest zowel 
voor de familie, de buren, als voor de hele dorpsgemeenschap. 

Mi Reportage 

De toren met het lijk wordt naar de tempel der doden gedragen. 

In de buurt van Mengwi, in het Bali
nese binnenland, zijn wij getuige 
van een adembenemend schouw
spel. Op straat staat een prachtige 
houten stier, met een zwart ge
waad en goudgele horens; een 
hoog bouwwerk van bamboe, vol 
kleurrijke versieringen en vrolijke 
weefsels tussen een wachtende 
menigte. Hier en daar wordt ge
fluisterd dat het moment gekomen 
is, want dat de ziel weldra zal 
worden vrijgemaakt, door het li
chaam te verbranden. Wij zijn dus 
blijkbaar bij toeval terechtgeko
men op een krematiefeest. De 
lijkverbranding op Bali is inder
daad een feest, omdat de ziel van 
een ouder of ander bloedverwant 
wordt bevrijd, wat de voltooiing is 
van de heiligste plicht van elke 
Balinees. De hele ceremonie heeft 
te maken met de hindoe-drievul-
digheid: water, vuur en wind. Het 
water zegent het lijk, het vuur 
verbrandt het lichaam en de wind 
voert de rook naar de hemel. 

Noorden kwijt... 

Aangespoord door een oorverdo
vend gamelanspel snellen honder
den familieleden, vrienden en 
dorpsbewoners de straat op. De 
dragers tillen eerst de versierde 
stier boven hun schouders uit en 
draaien hem dansend in alle rich
tingen. Daarna wordt de dode in 
de klaarstaande toren gehesen en 
eveneens tussen de menigte 
rondgedraaid. Dit gebeurt om de 
ziel in verwarring te brengen, zo
dat ze haar orièntatievermogen 
verliest en later de weg naar haar 
vertrouwd milieu niet zal terugvin
den. De toren symbolizeert het 
heelal. Boven in de toren is een 
open platform, waarop het lijk rust 
Dit is de ruimte tussen hemel en 
aarde. Het platform wordt over
koepeld met één dak. Vroeger 
kregen de overledenen torens 
met vele daken. Om de kosten te 
sparen heeft de toren tegenwoor
dig meestal maar één enkel dak. 

De krisis slaat blijkbaar overal toe. 

Daarna zet de bonte stoet zich in 
beweging: eerst een lange nj vrou
wen en kinderen, die de offerga
ven en het heilige water dragen, 
daarna de kleurrijke stier, de toren, 
de muzikanten en de begeleiden
de menigte. De toren wordt sym
bolisch voortgetrokken met een 

lange witte doek, die door de 
verwanten in de hand wordt ge
houden. De mannelijke familiele
den dragen een witte hoofdband, 
het symbool van reinheid en 
vreugde. Na een rumoerige gang 
door de straten wordt de verbran-
dingsplaats bereikt buiten het 
dorp, vlakbij de tempel der doden. 

Nadat de stoet zich op de open 
plek in het bos heeft opgesteld, 
wordt het lichaam uit de toren 
gehaald en naar de stier gebracht 
langs een pad, aangegeven door 
een strak gespannen doek, dat de 
vrouwelijke familieleden boven 
hun hoofd houden. De rug van de 
stier, die als sarkofaag zal dienst 
doen, wordt opengesneden. 

De lijkwade wordt opengelegd, 
het lichaam tentoongesteld en 
voorzichtig in de stier geplaatst 

De hogepriester bestijgt het plat
form vóór de stier, spreekt de 
laatste gebeden en giet het heilige 
water over het lijk. Wanneer de 
passende offergaven zijn aange
boden en de gebeden zijn verricht 
wordt de stier in brand gestoken. 
Zodra het vuur de stier, de toren 
en het lichaam heeft verast trekt 
de stoet naar de rivier, waar de as 
wordt uitgestrooid, om alles weg 
te wassen wat onrein is. 

Zulke krematie is in ieder geval 
een dure aangelegenheid. Omdat 
de plechtigheid veel geld kost, 
moeten minder vermogende fami
lies vaak maanden sparen. Het lijk 
wordt in zulke gevallen tijdelijk 
begraven yoordat het wordt ver
brand. 

De lijkverbranding is voor ons één 
van de meest merkwaardige uitin

gen van de godsdienst op Bali. 

Daar leven bijna vier miljoen hin
does. Indonesië is echter een mo
hammedaanse staat. De islam is er 
geen staatsgodsdienst omdat de 
Indonesiër niet dogmatisch denkt 
en ,de verschillende aanhangers 
van erediensten tolerant zijn ten 
opzichte van elkaar. Naast de acht 
miljoen kristenen, waarvan de 
maatschappelijke invloed biezon-
der groot is, zijn er de animisten, 
de aanhangers van natuurgods
diensten. Ook hun betekenis mag 
niet worden onderschat in het 
leven en denken van de Indone
siërs. 

Op Bali echter overheerst het 
hindoeïsme, al is de toenemende 
invloed van de islam, vooral in het 
noorden, duidelijk merkbaar. De 
hindoes geloven in één god, die op 

aarde aanwezig is in drie gedaan
ten: Brahma, de schepper; Vish-
noe, de god van vrede en Shiva, 
de god van verwoesting. De Bali-
nesen zijn zeer soepel in de bele
ving van hun godsdienst Kaste-
verschillen zijn hier onbekend of 
hebben weinig betekenis. 

Zo heeft ook de islam in Indonesië 
zijn strenge karakter verloren, in 
tegenstelling tot de vrij fanatieke 
toepassing ervan in het Midden-
en Nabije Oosten. De vrouw heeft 
in Indonesië veel meer rechten 
dan daar, leeft niet verborgen en 
loopt ook niet gesluierd. 

Toch IS er nog steeds een kern 
van mohammedanen aanwezig, 
die de stichting van een zuivere is-
lamstaat, eventueel zelfs met ge
weld, zou willen doorzetten. 

Roeland Dirks 

De toren wordt boven de stier gehesen. Het vuur verast de stier, met het lijk en de toren. 



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

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

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

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

«o tlr 

BULO UW specialist-
kantoorjnrichter 
3.500 m^ toonzalen 

KANTOORMEUBELEN N.V. 
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70-jarige Sovjet-Belg ter dood veroordeeld 

Voor ons: een gaaf gelaat, breed-Mongools met hel
dere ogen: Elsata (Elza) Luklanoff (geb. 1944), oud
ste dochter van Yermak, 'n Kozakse heldennaam die 
„fiere ruiter" betekent. Vanuit Fléron kwam ze vlug 
met haar oude VW naar Herent na haar sekretares-
se-dagtaak in Cockerill-Sambre. 
Het Militair Gerechtshof van Noord-Kaukasus heeft 
haar haast 70-jarige vader ter dood veroordeeld op 
8 juli 1983. In ratelend-Frans, onderbroken door be
grijpelijke huilbuien, groeit haar Kalmuks levensver
haal in onze Vlaamse familie. We begrijpen, zonder 
de hele achtergrond te kennen van dit vernederd 
volk, dat het Russisch imperialisme sedert eeuwen 
ondergaat zoals de kleurlingen en oorspronkelijke 
volkeren vervreemdden in Amerika. En mijn gedach
ten trekken terug naar de lieve, kleine Maya-mensen 
in Guatemala die me voor enkele maanden hun gele
den wreedheden vertelden. 

my Reportage 

Dochter Elsata Lukianoff en kamerlid Willy Kuijpers. 

Het droeve verhaal van de familie Lukianoff 
Ver weg-

Op 1 mei 1914 toen het tsaristi
sche Rusland zijn laatste jaren 
beleefde, werd Yermak in het zui
delijke Erkedenskaia van het Kal-
mukse steppe- en moerasgebied 
— met zijn sneeuwvrije weide
gronden, geboren. 
De Wolga ontplooit er de rust van 
een vlakterivier en laat geregeld 
de tot 16 m onder de zeespiegel 
liggende ravijnen en wintermeren 
vollopen. Als jongen leert hij — on
der Stalin — het onredelijk-vernie-
tigende kennen van het nieuwe 
autoritaire regime: zijn groot
ouders langs moederszijde en zijn 
grootmoeder langs vaderszijde 
worden om hun Kalmuk-zijn ver
moord. Hijzelf groeit op bij zijn 
oom, wordt landbouwdeskundige 
en zal het in 1939 tot kapitein bij 
het Rode Leger brengen. 

Zo wordt hij door het toenmalige 
kortstondig-zegevierende Duitse 
leger gevangen genomen en be
landt via negen maanden krijgsge
vangenschap tussen de 1 miljoen 
soldaten van de Vlassovtroepen, 
die de zijde van de Duitsers kie
zen. In 1943 huwt hij de 10 jaar 
jongere Kalmukse Katia Telemchi-
nowa; een jaar later ziet Elza als 
oudste van negen kinderen het 

leven. Maar intussen is de vlucht 
naar het Westen reeds een feit en 
zo belandt de jonge familie in een 
doorgangskamp rond Mijnchen, 
waar de vader een arbeidskon-
trakt verwerft voor een hem onbe
kend Waals steenkoolbekken. 
Elza wordt er kleuterleidster en 
voedt mee haar acht navolgende 
broers en zusters op: Temir (geb. 
1946) een bediende net zoals Ker
men (geb. 1948) en Ayouk (geb. 
1951), die in 1972 jammerlijk ver
ongelukte. Batr (geb. 1955), ge
huwd met 'n Naamse, werkt voor 
een Amerikaans-Waalse firma en 
Lev (geb. 1957) zal — met een blij
vend letsel — zijn legerdienst bij 
de Ardense Jagers vervullen. 

Yermak (geb. 1960) studeert ar-
chitektuur; Jeremias (geb. 1963) is 
beroepsvrijwilliger en Annemarie 
(geb. 1960) loopt handelsschool. 
Uit de naamgeving van de jongste 
twee kan je opmaken dat Yermak 
en Katia zich van gelovige Boed
dhisten bekeerden tot het kristen-
dom. De hele familie verwaalste 
begrijpelijkerwijze en herkent 
slechts nog wat Kalmukse woor
den die vader Yermak en moeder 
Katia hen bijbrachten. „België" dat 
hen nieuwe levenskansen gaf, zijn 
ze heel dankbaar; in de huiskamer 
hangt een foto van Boudewijn... 

Vaders gezondheid wordt echter 
door de zware ondergrondse 
mijnarbeid ondergraven. Zo be
landt hij in het sana te Borgou-
mont waar de Ardense lucht hem 
opknapt; stof long en TBC hebben 
echter te sterk ingevreten en via 
wat ziekenfonds-gesukkel wordt 
hij erkend-invalide. 

De roep naar thuis-
Deze wordt te groot wanneer hij 
de amnestiërende maatregelen 
van Kroetsjev verneemt Eens in 
1967 tot Belg genaturalizeerd, 
trekt hij met een zoon naar zijn ge
boorteland. Zonder enig probleem 
bezoekt hij gedurende twee 
maanden de hele familie en be
looft het volgende jaar terug te ke
ren. Ook nu ervaart hij met zijn vi-
sumaanvraag geen enkele moeite 
maar op 4 september 1968, net 
voor het overschrijden van de 
Pools-Russische grens in Brest-
Litovsk wordt vader Yermak aan
gehouden, auto en bagage in be
slag genomen terwijl de 13-jarige 
zoon Batr op het vliegtuig gezet 
wordt naar Zaventem... 
Sedertdien kent Yermak slechts 
nog de „gespecializeerde zorgen" 
van de witte psychiatrische instel
lingen van Dnjepropetrovsk, Mos
kou en Kazan! 

Wie zijn de Kalmukken? 
Dit zijn Mongoolse herdersstam-
men die vanuit Mongolië naar 
China en de Europees-Russische 
laagvlaicten uitweken. In China 
werden zij praktisch helemaal op
genomen in de Chinese bevol
king. In Rusland vestigden zij zich 
vanaf 1630 rond de moerassige 
delta van de Beneden-Wolga aan 
de Kaspische Zee, waar zij deels 
gerussificeerd, deels voor Rus
land met grensverdediging belast 
werden. Na de Kommunistische 
Omwenteling verkregen de Kal
mukken een autonoom statuut in 
1920 en groeiden in 193S zelfs uit 
tot een zelfstandige Sovjetrepu
bliek. Zij stonden steeds erg op 
hun onafhankelijkheid, net zoals 
de andere vergelijkbare niet-sla-
vische minderheidsvolkeren in 
die streek: Tataren, Kozakken, 
Dagestanen, enz_ 
Omwille van de russificering, de 
sterke repressie en volksverhui
zing ten tijde van Beria en Stalin 

volgde onvermijdelijk een samen
werking met de bezettende Duit
sers, die hen een onafhankelijk
heid voorspiegelden- Bijna allen 
werden vanaf december 1943 
hiervoor op bevel van Stalin naar 
Siberië overgebracht- en „uitge-
dund'-
Kroetsjev bestempelde in 1956 
tijdens zijn toespraak voor het 
20ste Partijkongres de uitroeiing 
van de Kalmukken als een van 
Stalins misdaden. In 1957 werd 
opnieuw een „Autonome Repu
bliek der Kalmukken' gevormd en 
zelfs amnestie verleend! 
Op dit ogenblik telt de Kalmuk-
kenrepubliek ± 270.000 inwoners 
van wie nog slechts 36 "/o Kal
mukken-
Naast de viskonservennijverheid 
blijft de teelt en de verwerking 
van de zwartharige, gekrulde 
astrakanschapen er de hoofdbe
zigheid. De russificering zet zich 
door. Voor zover we dit weten 

werden nog leiders van het Kal
mukse leger, dat onder de leiding 
van generaal Vlassov voor een 
onafhankelijk Kalmukië vocht, in 
1967 en 1971 na ongeveer 25 jaar 
gevangenschap in Elista (hoofd
stad van de Kalmukkenrepubliek) 
neergeschoten. 
Telkens de Kalmukse nationalis
ten zich roeren, grijpt de Sovjet-
overheid maar al te graag eenzij
dig naar het kollaboratieverleden 
van dit uitgedunde restvolk en 
schrikt er zelfs niet voor terug om 
langs terechtstellingen om- een 
patriottisch voorbeeld te stellen, 
dat Moskou past! 

(Dergelijke voorbeelden zijn in 
het Westen te weinig bekend en 
herhalen zich nog geregeld o.a. 
ten aanzien van de Russische 
burgers 8. Iskaev en P. Darchiev, 
ter dood veroordeeld in april 1982 
wegens kollaboratlefeiten en 
rond diezelfde periode ten aan
zien van 4 Georgische nationalis-
tenJ 

Hoe kan dat? 
...vraag ik aan de ons ontvangende 
Sovjet-konsul Alexander Kapsa-
rov en zijn zenuwachtige attaché 
Michael Sameliouk. 

Yermak was immers gezond ge
noeg om zware ondergrondse 
mijnarbeid te verrichten; nooit 
werd bij hem enige geestelijke 
afwijking vastgesteld — ook in het 
sanatorium niet. 

„Ja," beweert de heer Kasparov, 
,7ijn aanhouding heeft een erge 
schok veroorzaakt en wij zijn ver
plicht onze Sovjetburgers behoor
lijk te verzorgen." Die verzorging 
loopt behoorlijk lang uit.. 15 jaar, 
tot in 1983. Jarenlange verzoeken 
en brieven om invrijheidsstelling 
voor deze „Belgische Sovjetbur
ger" haaklen niets uit Om het jaar 
bereikten klassieke gevangenis-
brieven, maar waaruit een sterke, 
gelovige kracht spreekt het Luik
se; Yermak blijft zijn gezin volgen. 
Sommige brieven zijn stuntelig en 
„herhalend" geschreven; hij lijdt 
aan de lever... De goede verzor
ging? 

Dan komt uit Kazan een angstige 
tijding in zijn laatste brief van 20 fe
bruari 1982: „Priez Ie bonne Dieu 
de retablir mon santé, de passer Ie 
jugement et rester vivant il possi
ble de fusüler moi" (Yermak 
schrijft (slecht) Frans omdat zijn 
kinderen noch Kalmuks, noch 
Russisch kunnen lezen). 
In het voorjaar 1983 wordt Yer
mak genezen geacht! 
Einde juni-begin juli volgt in een 
proces, dat noch zijn familie, noch 
een ambassadelid, noch een wes
ters advokaat mag bijwonen, zijn 
terdoodveroordeling... wegens 
„het overlopen naar de vijand" en 
„repressiedaden op Sovjetbur
gers in Zuidelijk Oekraïne!" 

Cynischer kan het niet». 
Wij voelen mee met Elza's tranen, 
met moeder Katia — jarenlang 
ziek — en de hele rij broers die 
oosters-beleefd alle heil (op
nieuw!) verwachten van een 
volksvertegenwoordiger. 

Wil de Sovjetoverheid wéér een 
patriottisch kollaboratie-voorbeeld 
stellen t.a.v. het de-kop-opstekend, 
vrijheidslievend steppevolk? Wie 
zal het ons in Vlaanderen vertel
len? 

Zo groeit onze aktie. De admini
strators van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken bezweren 
Elza niet te erg... de Sovjets te ont
stemmen! 

Na vijftien jaar tjeleefdheidsformu-
les rond een geïnterneerde „Belg" 
kan dergelijk verklaring wel tellen! 

Betogen 
Op 4 augustus, midden in de va-
kantiewarmte, staan we met de 
hele familie voor de kasteelgrote 
Sovjetambassade in de bosrijke 
omgeving van de De Frélaan te 
Ukkel. Met levensgrote foto's van 
Yermak Lukianoff bepleiten we 
zijn levensrecht waarvan de hele 
rij kinderen de beste getuigenis 
vormen. 

Wonder boven wonder: het elek-
"trisch-bediende hoge hek wijkt 
voor ons verzoek en samen met 
Elza worden we toch ontvangen 
door konsul Alexander Kasparov 
en attaché Michael Sameliouk. 
Een spiedende camera houdt ons 
groepje in het oog, wanneer we de 
geasfalteerde toegangslaan op
stappen. Binnen ontspint zich een 
levendig gesprek... Lukianoff, eerst 
psychiatrisch geval, dan oorlogs
misdadiger!? Op onze konkrete 
vragen krijgen we echter een ont
wijkend antwoord: 

1. Waarom werden deze oorlogs-
feiten in het Amerikaanse door
gangskamp bij München in 1945 
niet weerhouden bij de kontrole 
van Lukianoff? 

2. De Sovjetautoriteiten hebben 
België nooit om de uitlevering ver
zocht! Meer nog, tweemaal ont
ving hij een normaal-aangevraagd 
inreisvisum. 

3. Lukianoff heeft nooit voor hem 
en dus ook niet voor zijn negen 
kinderen de familienaam gewij
zigd. Wat bewijst dat de man zich 
niet schuldig acht Evenzeer wijst 
zijn wekenlang familiebezoek in 
'67 en '68 in dezelfde richting. 

4. De Akkoorden van Helsinki 
(1975) voorzien familiebezoek 
voor iedereen in de Sovjetunie. 
Stelselmatig werd dit aan de fami
lie geweigerd.. 15 jaar lang! 
Hetzelfde geldt dit voor het Bel
gisch ambassadepersoneel, de ad-
vokaten en artsen uit het Westen. 

5. Noch tijdens de medische leger
keuring (1938) noch tijdens zijn 
tewerkstelling in de Sovjetunie en 
in Wallonië werd enige geestelijke 
afwijking vastgesteld. Plots zou 
Lukianoff in 1968 bij zijn aanhou
ding zwaar gestoord zijn...? 

En uiteraard wordt er Klaus Barbie 
en Adolf Ëichmann bij betrokken 
door de ambassademensen, wat 
de hele zaak — gezien de vage 
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beschuldigingen — nog overdui-
delijker maakt 
Buiten staan tientallen journalisten 
te wachten. 
Elza weent. 
WIJ denken even aan de aktie van 
het toenmalige VU-kamerlid Da
niel de Coninck en de nu bekende 
dokter Herman Lecompte die zich 
ingezet hebben in 1962 voor de 
bevrijding van vier in het werk
kamp van Potma vastgehouden 
Vlamingen. 

Wij denken aan de duizenden, die 
geregistreerd-verdwenen zijn in 
de Goelag en waar bij ons vooral 
de „Kerk van de Stilte" met Willy 
Fautré en Guido de Latte, effektief 
aan werken... 

Zo groeit onze handtekeningen-
aktie voor de vrijlating van de 70-
jarige zieke Yermak Lukianoff, 
waarvoor tot op 1 september 
reeds 166 parlementairen hun 
steun gaven. 

Samen met parlementsleden An
dre Cools (PS), Oktaaf van den 
Broeck (PVV) en Hubert Van 
Wambeke (CVP) pogen we een 
permanent aktiekomitee uit te 
bouwen. 

Duizenden handtekeningen van 
de „Femmes Prévoyantes Socia-
listes" bereikten ons. 
In de Sovjetunie bereikten we per 
brief: de Heren Youri Andropov, 
president van de Sovjetunie; Yas-
nov, voorzitter van de opperste 
Sovjet; Snirnat, voorzitter van het 
Hoog Gerechtshof; Terbiloff, mi
nister van Justitie; Buschev, voor
zitter van het Hoog Militair Ge
rechtshof enz... 

We schreven de Staten-Onderte-
kenaars van de Helsinki-Akkoor-
den aan en vroegen — met de fa
milie — een onderhoud aan bij de 
minister van Buitenlandse Betrek
kingen — de heer Leo Tindemans 
— voor diens persoonlijke inzet. 

Doe mee! 
Schrijf ook uw brief aan: 
de ambassadeur van de USSR, 
de Frélaan 66 
1180 Ukkel 
Het is ook uw plicht! Met dank na
mens de familie. 

Willy Kuijpers, 
kamerlid 

Staatsgenoten 
in de USSR 
Het weerhouden van de Belgische 
staatsburger Y. Lukianoff vormt 
geen unicum in de geschiedenis 
van de Sovjetunie. De oorlogsom
standigheden verplichtten de Eu
ropese Staten tot wederzijdse re-
patrièrings- en opzoekingsakkoor
den. Op 13 maart 1945 werd zo 
eentje tussen de USSR en België 
gesloten. Gedurende meer dan 
5 jaar zullen allerlei „Belgische op
zoekingskommissies" aktief zijn, 
vooral in Duitsland, Polen, 
Tsjechoslovakije en Joegoslavië. 
Dadelijk na W O II konden zowat 
33.000 Belgische staatsburgers de 
Sovjetunie verlaten langs de ha
ven van Odessa. Einde oktober 
1945 bleven er nog zowat 30.630 
medeburgers in de Sovjetunie 
achter. Over wie ging het? 

1. „Zwangsoldaten" van Eupen, 
St.-Vith en Malmédy = 2.631 per
sonen. 
2. Belgische soldaten-krijgsge
vangenen bij de Duitsers sedert 
mei 1940, overgebracht door de 
Sovjets naar werkkampen in de 
Sovjetunie. 
3. Hetzelfde geldt voor: Joden, 
Zigeuners en andere staatsbur
gers aangehouden tijdens de 
Nazi-bezetting; de politieke ge
vangenen, verzetslieden, ver
plicht-weggevoerden. 
4. Vrijwillige werknemers in 
Duitsland. 
5. Krijgsgevangenen-oorlogsvrij
will igers (Oostfront-soldaten). 

Op 1 januari 1950 verbleven vol
gens het ministerie van Wederop
bouw nog 6.669 Belgische staats
burgers in de Sovjetunie. Gaande
weg verminderde dit aantal. In 
1963 nog zou een Luiker-Waal, 
verplicht tewerkgestelde in Duits
land, vrijgelaten worden. Zijn 
werkkamp kende het ongeluk „be
vrijd" te worden door de Sovjet
troepen... 
Nu, september 1983 blijven naar 
schatting nog steeds 368 perso
nen met Belgische nationaliteit in 
de Sovjetunie vermist 
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De volkeren 
van de Sovjetunie 

Yermak Lukianoff met twee van zijn zonen, Temir en l^ermen, wande
lend op de Antwerpse De Keyserlei. Een zonnige vakantiedag op foto 

vastgelegd door een straatfotograaf... 

De Sovjetunie (Sovjet = raad) of 
Unie van Socialistische Sovjetre
publieken omvat zowat 220 mil
joen inwoners in een federale 
staatsvorm, waarvan 15 bondsre
publieken. 

Daarnaast bezitten tientallen klei
nere volksgroepen een „auto
noom statuut" dat hen enigszins 
toelaat hun eigen kuituur, taal en 
volksgewoonten te handhaven. 

Lenin schreef in oktober 1913 
n.a.v. een reeks lezingen in Zwit
serland. „Degene die de gelijkbe
rechtiging der naties en der talen 
niet erkent en verdedigt, die niet 
strijdt tegen elke nationale onder
drukking en ongelijk, is niet alleen 
geen marxist, dochzelfsgeen de-
mokraat" Het is duidelijk dat na 
meer dan 65 jaar Sovjetizering 
deze mooie wenszin en de verwe
zenlijking van een vrij bestuursfe-
deralisme zeer teoretisch klinkt.. 

Uit onze gesprekken in de Sovjet
unie en met vele uitgewekenen 
blijkt dat zij het volgende hierom
trent ervaren: 

1. In tegenstrijd tot de grondwet
ten van de autonome staten: geen 
pers- of meningsvrijheid maar 
wel allerlei censuurvormen. 

In een gebied dat zich uitstrekt 
tussen Berlijn en Vladivostok 
heerst een soort informatie-stilte. 
Daar worden weinig of geen dief
stallen gepleegd; zijn er haast 
geen natuurrampen; worden jon
geren nooit opstandig en zijn de 
joernalisten staatsambtenaren... 

2. De Russisch-Kommunistische 
Partij is horizontaal georganizeerd 
en bezit in de autonome staten en 
gebieden de kontrolefunktie. 

3. De effektieve bevoegdheid 
van de autonome regeringen en 
van de Opperste Sovjets is totaal 
ondergeschikt aan het Centrale 
Gezag te Moskou. 

4. De rechtspraak ligt ingekap
seld in dat centraal gezag en leeft 
verbonden met de Kommunisti-
sche Partij. Politieke processen — 
dikwijls niet openbaar — blijven 
doorgaan. De macht van de gehei
me politie is buitenmatig hoog. 

5. In weerwil tot de internationale 
akkoorden ter zake wordt het 
kontakt met het buitenland en 

zelfs met de andere gebieden in 
de Sovjetunie tot een uiterste mi
nimum beperkt Overal heerst 
censuur op de buitenlandse post; 
het ontvangen van lektuur en do-
kumentatie uit het buitenland 
wordt erg bemoeilijkt 
6. Inwijking van Russen; het ver-

De Russische expansiedrang da
teert al uit de vroege middeleeu
wen toen in 862 een Skandinaafse 
„militaire specialist" Rjoerik uit het 
Warjagenvolk werd uitgenodigd 
om de verspreide Slavische, Oost-
europese volkeren militair te bun
delen. De volksbenaming „Rus
sen" zou bij deze Warjagen ont
staan zijn. Ondanks de heftige 
invallen, zowel in het Westen als in 
het Oosten hebben de Russen 
hun veroveringen niet stopgezet; 
Iwan II, de verschrikkelijke, palmde 
rond 1575 — toen de Spanjaar
den ons overheersten — bv. 
Astrakan en Kazan in. De beken
de tsaar ( = keizer) Peter de Gro
te richtte Rusland vooral naar het 

1 Rusland 
2. Oekraïne 
3 Kazakstan 
4. Oezbekistan 
5. Wit-Rusland 
6. Georgië 
7. Azerbeidjan 
8. Moldause Republiek 
9. Litauen 

10. Kirgisistan 
11. Letland 
12. Armenië 
13. Tadsjikistan 
14. Turkmenistan 
15. Estland 

Inwoners 
(in miljoenen) 

± 118 
48 
10 
9 
8 
4 
4 
3 
3 
2,5 
2 
2 
2 
1,5 
1.5 

Hoofdstad 

Moskou 
Kiev 
Alma-Ata 
Tasjkent 
Minsk 
Tiflis 
Bakoe 
Kisjenew 
Vilnius 
Iroense 
Riga 
Erivan 
Stalinabad 
Asjabad 
Tallin 

plichtend aanleren van het Rus
sisch; de Russische kontrole van 
het geestesleven zijn de voor
naamste aspekten van de Russifi
cering en van de centralistisch-
autoritaire staat 

Het onbekende 
werelddeel 
De Sovjetunie vormt voor ons een 
onbekend „bijna"-werelddeel ge
spreid over Oost-Europa en Wes-
telijk-Azië, met enorm grote kli
maatsverschillen tussen de zuide
lijke woestijnen waar men gemid
deld tot 30° C boven nul telt en 
het poolgebied waar rond Wer-
chojansk 's winters de termome-
ter tot 50° onder nul terugloopt. 
Afstand in de Sovjetunie wordt 
een ander begrip: van Amsterdam 
over Antwerpen naar Bern reizen 
is een hele reis — in de Sovjetunie 
betekent dit van Moskou naar 
Leningrad sporen, zonder het land 
te verlaten. Dit reusachtig meer-
volkerengebied ligt 4 tot 7 maan
den in de greep van de winter en 
de dooi, die in het zuiden start 
doet jaarlijks de noordelijke Siberi
sche vlakten overstromen. De 
Sovjetunie telt sedert 1944 zowat 
60.000 km „te verdedigen" gren
zen, het jongste brutale neerschie
ten van het Zuidkoreaanse lijn-
vliegtuig IS er de brutale getuige 
van. 

Westen en nodigde duizenden 
ambachts- en handelslui uit om 
„naar Oostland te willen rijden." 
Toentertijd groeide Sint-Peters
burg tot een mondaine hoofdstad 
van Rusland. In 1924 zouden de 
nieuwe sovjetleiders, waaronder 
Lenin — die in dat jaar stierf, de 
hoofdstad herbouwen in Moskou, 
dat sedertdien het centrum van 
russificering geworden is voor alle 
veroverde gebieden. Deze stad 
telt meer inwoners dan heel Vlaan
deren en wil in staatspatriottisme 
met onderdoen voor de westelijke 
hoofdsteden. Vandaar dat Mos
kou geen echt beeld biedt van de 
± 1 2 0 — volkeren-tellende — 
Sovjetunie. Het overgrote deel 
van de Sovjetunie is trouwens 
ontoegankelijk én voor de toerist 
en voor bijna al de staatsbewo-
ners. Zich verplaatsen betekent 
voor het systeem een ekono-
misch-onnuttige en veelal subver
sieve bezigheid... Zonder enig a 
priori ta.v het kommunisme mo
gen we wel duidelijk stellen dat al
leen al dit hermetisch gesloten 
samenlevingsstelsel échte ideolo-
giebeleving en eerlijke maatschaph 
pij-ontplooiing onmogelijk maakt 
Zo zal de nationaliteitenvraag — 
net zoals overal in de wereld — 
met al zijn eigen, onvervreemdba
re rechten ook voor de Sovjetunie 
probleem nr. 1 blijven. 

8 SEPTEMBER 1983 



12 TV-programma's 4̂W 
Zaterdag 

10 SEPTEMBER 

BRT 1 
1400 Loon naar werken (open 
school) — 1500 Take it easy 
(open school) — 1600 De aarts-
duivel (film) - ISOOBollieen Billie 
(tekenfilm) - 1805 ABC - 26 
lettertjes (letterkwis) — 1835 Het 
verhalenboek (sprookjes) — 19 00 
Land van honderd vulkanen (dokj 
— 1945 Nieuws — 2010 Kunst-
Zaken - 2015 Wereldbrand (fJ 
— 2235 Sport op zaterdag — 
2250 Nieuws. 

BRT 2 

1645 Tennis (Flushing Meadow) 

NED 1 

2000 Nieuws — 20.28 Blokletters 
(speD - 21 00 Dallas (f J - 21 50 
Avro's Sportpanorama — 2215 
Televizier magazine — 2255 All 
bme favountes (Rita Reys) — 
2325 Nieuvirs — 2335 Studio 
Sport (tenms) 

NED 2 

18.20 Paspoort — 1830 Sesam
straat — 1845 Toenstsche tips 
— 1900 Nieuws — 1912 Zo moe
der zo zoon (spel) — 19 40 Neder
land Kikkerland — 20 40 Stief been 
en zoon — 2125 Mary Benjamin 
(fJ - 2210 Tot besluit - 2230 
Nieuws — 22 45 Studio Sport — 
2315 Brokkenpiloten (film) 

RTB 1 

19 30 Nieuws — 20 00 Animaux du 
soleil (natuurdokj — 20 30 Amen-
can Graffiti (film) - 22 20 Facette 
(Paul Louka) — 2315 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws — 2035 L'assassin 
est dans la ville (politiespel) — 
21 50 Shogun (f) - 2235 Nieuws 
— 2245 22 v'la Ie rock - 2320 
Nieuws — 2335 Un soir une 
étoile 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Pans au 
bord des levres — 2210 Tennis 
Flushing Meadow 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2035 Les dossiers noirs — 
21 45 Merci Bernard - 2210 
Nieuws - 2230 Musi-Club 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Auflos 
geht s los (spel) — 22 00 Nieuws 
— 2220 Unter zwei Flaggen (film) 
— 23 40 Nieuws - 2345 Tennis 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Unsere 
schonsten Jahre — 2015 Sport 
Aktuell — 21 25 Paus Joannes-
Paulus II in Oostennjk - 2310 
Nieuws - 23 20 Big Jake (film) -
1 05 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuw& - 2015 Hobbythek. 
— 21 00 Gott und die Welt -
21 30 Ruckblende - 21 45 Der 
Don ist tot (film) - 2335 John 
Nuemeiers Ballet-Werkstatt — 
035 Nieuws 

LUX 
1915 Nieuws — 1940 Le coffre-
fort - 1945 Coup de filet (fJ -
2005 Le Ctoffre-fort - 2010 
L'homme et la cite (f J - 21 00 Sa
rah (film) - 22 55 Le grand Cha
parral (f J 

Zondag 
SEPTEMBER 

- 1510 Fatty Finn - 1640 Alle
maal beestjes — 1715 Juke Box 
- 17 20 Voetbaluitslagen — 1725 
Aktie openbaar vervoer — 1800 
Bollie en Billie — 18 05 Liegebeest 
- 1820 Van Pool tot Evenaar — 
19 45 Nieuws - 20 00 Sportweek
end - 2035Colomba(fJ - 21 35 
Mezza Musica — 2230 Nieuws 

BRT 2 
21 45 Tennis (Flushing Meadow) 

NED 1 

1715 Honderd beroemde schilde-
njen — 1845 Sesamstraat — 
1900 Studio Sport - 2000 
Nieuws — 2010 Panoramiek — 
2040 Humanistisch Vertxjnd — 
20 45 Willem Bosman (reisverslag) 
- 22 05 Symfonie nr 1 in D groot 
„De Titaan" van Gustav Mahler — 
23 05 De paus bezoekt Oostennjk 
- 2320 Nieuws - 2340 Studio 
Sport (tennis) 

NED 2 
19 00 Nieuws — 19 05 Happy days 
(fJ — 1930 Countdown (popmu
ziek) — 2010 Magnum (fJ — 
2100 De heilige koe (auto- en 
motorsportmagJ — 2125 Taxi (f J 
— 21 50 Remmers ontmoet. Ed 
Van Thijn - 2225 Worid War III 
- 2315 Nieuws 

RTB 1 
12 00 Faire le point (politiek debat) 
— 13 00 Nieuws — 1305(Doncer-
tissimo - 1400llya40000ans la 
naissance de l'art — 1430 L'agen-
ce labricole — 15 00 Le petit che-
val bossu (animatiefilm) — 1615 
Le requin d'or — 1815 Fraggle 
Rock — 1840 Sportweekend — 
1930 Nieuws - 2005 Palmares 
— 21 05 La Mesaventure — 2245 
Nieuws — 2315 Overname RTB 2 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 L affaire 
Thomas Crown — 2215 Nieuws 
- 22 35 Tenis 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Un pays, 
une musique l'Amenque Latine 
(show) - 2125 Pans-Pans — 
22 30 La grande parade du jazz. — 
2300 Nieuws 

F 3 
1845 L'echo des bananes (pop-
magJ - 1940 RFO Hebdo -
2000 Benny Hill — 2035 Histoires 
de l'histoire (dokJ — 21 30 Korte 
Franse films — 2200 Nieuws — 
22 30 Les affaires sont les affaires 
- 000 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Der Komo-
dienstadel — 2205 Hundert Mets-
terwerke (dokJ — 2215 Nieuws 
— 22 20 Das Kreuz unter Hammer 
und Sichel — 2305 Nieuws. — 
2310 Tennis 

ZDF 

BRT 1 
900 Euchanstievienng — 1400 
Koncert in Boedapest — 14 401Q 

1900 Nieuws - 1910 Bonner 
Perspekteven — 1930 Erkennen 
sie die Melodie' (raadselspeO — 
2015 Das Herz aller Dinge (tv-film) 
- 2115 Nieuws - 2130 Das 
HerzaHerDinge - 2230lfa 83 -
2300 18 Stunden bis zur Ewigkeit 
(film) - 045 Nieuwa 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Abenteuer 
Science-Fiction - 2100 Wirt-
schaftsstudio (ekon magJ — 
21 45 Die Zofen (tv-film) - 2315 
Kunst-Geschichten 

LUX 

1915 Nieuws & weerbencht — 
19 30 Souvenirs souvenirs (Dionne 
Warwick) - 2000 Le coffre-fort 
(spel) - 2005 Racines (fJ -
21 00 Motel du cnme (film) — 
22 30 Une histoire de la medecine 
(dokJ 

Maandag 
12 SEPTEMBER 

BRT 1 

18 00 Bollie en Billie - 18 05 Rond-
omons — 18 25 Geschiedenis van 
de kleine man (open school) — 
1855Foo-Foo — 19 00 Drakenda-
gen — 1915 Tana Toraja (dok J — 
1945 Nieuws — 2015 Mini Mikro 
Makro (spel) — 2020 Onder de 
zuiderkeerknng — 21 10 Benny 
Hill Show (kolder) - 21 40 Hon-
zon (wetenschappelijk magazine) 
— 2230 Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws — 2015 Extra-Time 
— 21 30 Uitzending door Derden 
— 2200 De PVBA-Elektron 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 Mozart -
2200 Brandpunt — 2245 Music in 
time — 2350 Nieuws. 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Gtona - 19 35 Schlagerfes-
tival 1983 — 21 30 De golf (televi
siefilm) - 2230 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Mon oncle 
dAmerique — 2315 Nieuv^s 

TF 1 

2000 Nieuws - 2035 La captive 
aux yeux clairs (film) — 2235 
Nieuws — 22 45 Art obscunte et 
clairvoyance — 2315 Nieuws — 
2330 Un soir, une etoile 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Les Indes 
galantes (fJ — 2315 Nieuws 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2035 Je vous aime (film) — 
2215 Nieuws - 2235 Thalassa 
(magJ — 2305 Prelude a la nuit 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Der Entsatz 
von Wien (tv-film) — 21 45 Ein 
Munchner in New York — 2230 
Tagesthemen — 2300 Phonix an 
der Ecke (tv-film) — O 30 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Vorsicht-
Musiki — 2015 .Hauptsache sie 
tun was' — 21 00 Heute-Journal 
— 21 20 Hanna von acht bis acht 
(tv-speD — 2255 Fragen an — 
2315 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Auslands-
show — 21 45 Landesspiegel (re
portage) — 2215 Trauer muss 
Elektra tragen (tv-spel) — 2350 
Nieuws 

LUX 

1915 Nieuws — 1945 D'hier et 
daujourd'hui — 1953Cinemagina-
tion (spel) - 2000 Johnny Hally-
day au Palais des Sports — 21 (X) 
Hibernatus (film) — 22 40 La pie 
de lire (boekenmagJ 

Dinsdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

18 00 Billie en Bollie - 18 05 Klem 
klem kleutertje — 1820 Er was 

een keer — 1830 Telekommuni-
katie (open school) — 1900 Tijd-
rover lieve plantjes (de Cyperus) 
— 1945 Nieuws - 2010 Kunst
zaken - 2015 10 - 2040 Ver
over de aarde (wetenschappelijk) 
- 2130 Weduwen (f) - 2230 
Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2010 Kunst-Za
ken — 2015 De vluchtelingen 
(film) 

NED 1 

20 00 Nieuws — 20 28 Te land, ter 
zee en in de lucht — 21 25 Surro
gaat moeder (televisiefilm) — 
2300 Tros Aktua TV - 2340 
Nieuws 

NED 2 
1830 Sesamstraat — 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Dr kan nog meer bij —1930 
Het kleine huis (fJ - 2020 Tijd

sein — 2045 Leger des Heils 
zangwedstnjd 1983 - 2128 Het 
evangelie naar Johannes — 21 52 
Beeldspraak - 2230 Nieuws -
2245 Den Haag vandaag — 2300 
Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Les briga
des du tigre — 21 00 Les sentiers 
du monde (dok) — 2210 Appelez-
moi maitre - Joan Marti schilder 
(dok) - 2245 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws — 2035 Mardi-ver-
tissement — 2135 Nieuws — 
2145 La matiquette ou l'arnere 
pays (tv-f ilm) — 22 45 Art, obscun
te et clairvoyance — 2320 Un soir, 
une etoile 

A 2 

2000 Nieuws - 2030 D'accord, 
pas d'accord — 2040 Les lumie-

res de la ville (film) — 2 
cinema — 2315 Nieuw 

F3 
17 00 Regionaal progr 
1950Ulysse31 - 200 
de 20 heures (spel) — 2 
vingt ans dans les aure' 
2215 Nieuws - 2235 
face - 2325 Prelude 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 
Nichts (spel en show) 
Monitor - 2145 Dall 
2230 Tagesthemen -
ARD-Talkshow (Beatric 
— 2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 
denn hier zum Film' (filn 
— 21 00 Heute-Journal 
Abschied von der Mach 
ge) - 2205 Der Zeugi 
2350 Nieuws 

Z A T E R D A G (10 september) - De BRT start 
vandaag opnieuw met de zaterdagnamiddagse films 
Eerste in de rij is De Aartsdu(ve/(L'arcidiavolo) van Etto-
re Scola (1966), met Vittono Gassman, Mickey Rooney, 
Claudine Auger e a De film speelt in de tijd van de 
(dekadente) de Medias Maar de duivels vinden het Ita
lië van die tijd nog te lief, te vroom, te vredig Daarom 
wordt Belgafor als gezant naar de aarde gezonden, om 
de zonde wat aan te wakkeren Eigenlijk geen moeilijke 
opdracht, waar wij in een onbewaakt ogenblik wel eens 
jaloers zouden kunnen van worden (BRT 1 - middag) 
— Frans Verhoeven en Freddy Boons hebben voor de 
BRT een interessante dokumentaire (toenstische') film 
gemaakt over drie verrukkelijke eilandjes die op kleine 
afstand van Tenenfe liggen Land van honderd vulka
nen (BRT 1) — Nederland heeft ook wat te bieden De 
Avro brengt een lievelingsselektie uit het repertoire van 
de jazzzangeres Rita Reys (All time favountes) Zij 
wordt hierbij op de piano en bij de promotie bijgestaan 
door haar echtgenoot/musicus Pim Jacobs (Ned 1) — 
De VOO (Veronica) volgt in de late uren NCRV op op 
het 2de net en zet daar als laatavondfilm de uitzonderlijk 
grappige film Brokkenpiloten (The Flying Deuces) van 
Edward Sutherland (1939) met Stan Laurel en Oliver 
Hardy Het begint nogal tragisch, maar het eindigt in een 
ongeëvenaarde vaudeville Olhe wil een mislukte liefde 
vergeten door zich in de Seine te gooien Een toevallig 
passerende officier van het Vreemdelingenlegioen kan 
hem van die gedachte af halen en hem overtuigen om 
kompensatie te zoeken in het Vreemdelingenlegioen 
Zoals gewoonlijk volgt hem hierbij Stan En zo belanden 
Ollie en Stan op een eenzame post in de immense 
Noordafnkaanse woestijn (VOO, Ned 2) 

Z O N D A G (11 september) — Attentie Van Pool 
tot Evenaar Onderwerp Trentino (N Italië) (BRT 1) 
Goed of slecht nieuws voor de kinderen' Wie weet het 
de toekomst zal het uitwijzen De al stroeve samenwer
king tussen Nederland en de BRT i v m Sesamstraat is 
tot een uitbarsting gekomen en heeft tot een definitieve 
breuk geleid Het populaire educatieve amusementsma
gazine voor kinderen dat zovele jaren zovele kinderen 
aan het scherm gekluisterd heeft gehouden, komt 
(voorlopig) niet meer op het BRT-scherm De BRT heeft 
dat afscheid voorzien en heeft er voor gezorgd dat een 
vervangserie (van eigen bodem) klaar lag in de lade Het 
wordt Liegetieest „Liegebeest" doet dat zo prachtig dat 
het zichzelf regelmatig voor schut zet Twee „gewone" 
kinderen zijn er ook bij betrokken (BRT 1) — In het 
auto- en motormagazine De Heilige Koe (VOO, Ned 2) 
zitten voor de geïnteresseerden enkele onderwerpen 
die ZIJ zullen kunnen appreciëren Reportage over de 
geboorte van de Porsche 911, Een rare verkoopbedoe
ning in Zweden met auto's die hebben deelgenomen 
aan de Folksracing, De BMW 318 1, de Opel Ascona 
GS 1,8 E, de Ford Sierra 2 GHIA en de nieuwe Volvo 
360 Sedan en aandacht voor de Nederlandse autoren
ner Jan Lammers die deel heeft genomen aan de 
1 000 km van Francorchamps Henri Remmers heeft het 
klaargespeeld om de burgemeester van Amsterdam Ed 
van Thijn, voor de camera's te brengen Henri Remmers 
IS om een volledig portret van Ed van Thijn te kunnen 
prezenteren ruim twee weken met hem opgetrokken 
(VOO, Ned 2) * 

M A A N D A G (12 september) - Het is alweer 
21 jaar geleden dat Rita Moreno (Van 9 tot 5, BRT 2) 

een Oscar kreeg voor haar knapp 
in de muzikale film „West Side J 
goeie relaties in de filmwereld (o a 
de relatie met Marlon Brando) k 
seneuze aanbiedingen meer, wat 
kaanse afkomst wijtte en waaraai 
digheidscomplex overhield De re 
zorgde haar opnieuw enige zelfze 
bekendheid die haar nieuw& rolle 
Het fascisme blijkt 38 jaar na d 
spnnglevend te zijn, zowel in Wes 
De boeiende TV-film De Golf (Jrc 
— met sukses — op in Een leraar 
school denkt er goed aan te doen 
creëren die in Duitsland net voi 
heerste, dit om de leerlingen „a 
ondervinden hoe nefast het (neo 
een eigen „Reich" in zijn klas Die 
„De Golf" Maar zijn „Golf" begin 
men aan te nemen Fiktie en werk 
een benauwende manier in elka< 

D I N S D A G (13 septembE 
wetenschappelijk magazine Vero 
ondertitel „de pest" en gaat over 
mens tot zijn grote ergernis en vi 
gezondheid te maken heeft ratte 
zen, mollen enz In de Bntse film D 
res in a landscape) speelt de in 1 
akteur Robert Shaw (Jaws A mar 
Russia with love. The Sting) de h 
vergaarde roem als akteur en al 
toneelstukken en scenano's (BR 
kaanse TV-film Surrogaatmoed 
worden enkele problemen aan< 
jaren terug gewoon niet denkba< 
dank zij of spijt de ontwikkelinger 
gebied reële gegevens geworden 
deze film geeft meer uitleg dan d 
kind van een man die zij nooit 
andere woorden, het gaat hier ov 
die door kunstmatige bevruchtinc 
raakt met de bedoeling de baby e 
vruchtbare vrouw Tegen betalinc 
legenheid dus „Draagmoeders< 
geheten wordt is in Amenka al si 
West-Europa ook al met meer 
leidt dit echter tot problematische 
standen Ofwel wordt dit doe 
geaccepteerd, of weigert de m 
staan, of weigert het echtpaar d 
omdat b V de boreling gehandic 

W O E N S D A G (14 septen 
ronde van de drie Europese v 
Japense film Herfstbloem (van 
Ozu-retrospektieve) vertelt ons 
Japan In deze film uit 1958 
Japanse gezin, via de lotgevallen 
man van haar keuze wil trouwen, 
vader in Zij vindt steun bij hae 
vriendin (BRT 2) — Rape Face 
nend doku-drama waarin vier vrc 
fronteerd met hun verkrachters ( 
Nederlandse film Het teken van f 



m TV-programma's 13 

lie (film) - 2 2 0 5 M a r d i 
2315 Nieuws 

lonaal programma — 
.e 31 - 2000Les jeux 
JsCspel) - 2035 Avoir 
lans les aures Cfilm) — 
/VS — 2235 La vie en 
325 Prelude a la nuit 

ws — 2015 Alles oder 
el en show) — 21 00 
- 2145 Dallas ( f ) -
sthemen — 2300 Die 
how (Beatrice Richter) 
lieuws 

NS — 1930 W o geht's 
urn Fi lm' (filmkomedie) 
leuteJoumal - 2120 
on der Macht (reporta-
)5 Der Zeuge (film) — 

D 3 

20 00 Nieuws — 2015 Tier-Report 
(Arche 2000) - 21 00 Formel Eins 
(de ARD-hitparade) - 21 45 Lan-
desspiegel — 2215 Monitor im 
Kreuzfeuer — 23 00 Deutschland-
bilder 

LUX 

1915 Nieuws - 1945 D'hier et 
d'aujourd'hui — 19 53 Cinemagina-
tion (spel) — 20 00 Les uns et les 
autres (film) — 21 00 Filmkeuze-
programma Ma merveilleuse an-
glaise en La promesse — 22 35 La 
joie de lire (boeken) 

Woensdag 

BRT 1 

1630 Open school - 1730 Belfi 

enülhbi t — 1750Popeye - 1800 
Bollie en Bilhe — 1805 Kameleon 
- 1830 Waard om te weten — 
1840 Silas ( f ) - 1905 Foo Foo 
- 1910 Kerkwerf - 1945 
Nieuws — 2015 Mini Mikro Ma-
kro — 20 20 Gered door de gong 
- 2050 Met Mike in zee - 2220 
Het gerucht (kunstmag) — 23 05 
Nieuws - 23 30 Televox 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2015 Herfst-
bloem — 2210 Open School 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 De ü j n -
21 07 Rape fact to face - 21 52 
Bill Douglas trilogie van een Schot
se jeugd (dok J — 2303Teleac — 
2335 Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 

haar knappe vertolking van Anita 
Vest Side Story"* Ondanks haar 
iwereld (o a via haar 8 jaar duren-
I Brando) kreeg zij nadien geen 
( meer, wat zij aan haar Porton
en waaraan zij een minderwaar-

hield De reeks „Van 9 tot 5" be-
Bnige zelfzekerheid en de nodige 
iieuwe rollen moet bezorgen — 
3 jaar na de 2de WO nog erg 
)wel in West-Europa als erbuiten 
?e Golf (Tros, Ned 2) speelt daar 
1 Een leraar op een Amerikaanse 
3an te doen in zijn klas de sfeer te 
and net voor en tijdens WO II 
;erlingen „aan de lijve" te doen 
ist het (neo)fascisme is Hij start 
ijn klas Die organizatie noemt hij 
,Golf' begint beangstigende vor-
ctie en werkelijkheid beginnen op 
nier in elkaar over te vloeien 

1 september) — Het populair-
lazine Verover de aarde heeft als 
-I gaat over diertjes waarmee de 
gemis en vaak ten koste van zijn 
heeft ratten, kakkerlakken, mui-

3ntse film De Vluchtelingen (Figu-
jeelt de in 1978 overleden Bntse 
Jaws, A man for all seasons. From 
Sting) de hoofdrol Robert Shaw 
ikteur en als auteur van boeken, 
nano's (BRT 2) — In de Ameri-
ogaatmoeder (The gift of life) 
lemen aangesneden die enkele 
liet denkbaar waren maar die nu, 
twikkelingen op wetenschappelijk 
s geworden zijn De toelichting bij 
uitleg dan de titel „Zij draagt een 
ie ZIJ nooit heeft ontmoet" Met 
gaat hier over een vrouw, Joleen, 
bevruchting in verwachting is ge-
g de baby af te staan aan een on-
gen betaling Een seneuze aange-
agmoederschap" zoals dat ook 
merika al sterk ingeburgerd en in 
met meer zo uitzonderlijk Vaak 
jlematische en zelfs tragische toe-
dt dit door de omgeving niet 
igert de moeder de baby af te 
echtpaar de baby te accepteren 
g gehandicapt is (Tros, Ned 1) 

(14 september) — Voetbal 1ste 
Europese voetbaltoernooien De 
tloem (van Yasujiro Ozu dn een 
/ertelt ons veel over het leven in 

uit 1958 bekntizeert Ozu het 
lotgevallen van een meisje dat de 
wil trouwen, tegen de wil van haar 
eun bij haar moeder en bij een 
Rape Face tot Face is een schrij-
arin vier vrouwen worden gekon-
rkrachters (VPRO, Ned 1) - De 
teken van het beest is gebaseerd 

op een afschuwelijk drama dat zich voltrok in een Gro
nings dorpje in 1929 IJje Wijkstra, een wat zonderlinge 
man, overtuigd anarchist stak met onder stoelen of ban
ken dat hij lak had aan het gezag en uiteraard aan de 
vertegenwoordigers ervan Zijn afkeer ging zover dat 
hij vier politiemensen, die bij hem voor de deur stonden 
en zijn vnendin bij hem weg kwamen halen, in koelen 
bloede neerschoot De VPRO-medewerker Pieter Ver-
hoeff regisseerde deze film waarmee hij zijn langspeel
film debuut maakte (1980) Gerard Thoolen, een van Ne
derlands meest gevraagd filmakteurs speelt de rol van 
de onverzettelijke IJje (Nos, Ned 2) 

D O N D E R D A G (is september) - De VU 
(VNOS) IS te gast in Uitzending door Derden (BRT 1) 
— In de reeks BBC-bewerkingen van Shakespeares 
werken is Een Midzomernachtsdroom (A Midsummer-
night's Dream) aan de beurt Dit is wel het meest popu
laire spel in het massale oeuvre van de Engelse auteur, 
en dateert van rond 1595 De titel slaat op het feit dat in 
de midzomernacht de elfen hun grootste macht hebben 
Het IS een luchtig sprookje waann jeugd, verliefdheid, 
muziek, zang, dans, bovennatuurlijke wezens en roman
tische bruidsparen voorkomen (BRT 2) — De andere 
kant van kanker is een gedramatizeerde dokumentaire 
over psychische en sociale gevolgen van kanker (Nos, 
Ned 2) 

V R I J D A G (16 september) — Pop Elektron is ge
wijd aan het duppelpopfestival Torhout-Werchter Met 
een reportage over het festival zelf en interviews met 
artiesten (BRT 2) — Nederland prezenteert op het 1 ste 
en 2de net een aantrekkelijke TV-dag NCRV herhaal 
Geacht Nederland, een film gemaakt door geestelijk ge
handicapten, waann zij willen laten zien wie ze zijn, wat 
ze doen en wat ze kunnen (Ned 1, namiddag) Die 
Blechtrommel is een beklemmende film naar het roman
debuut van Gunter Grass Regisseur Volker Schlon-
dorff had een zware pil aan de verfilming van dit benau
wend tijdsbeeld dat aan de kijker tentoon wordt 
gespreid via de ogen en de daden van de dwerg Oskar, 
een in 1924 in Gdansk geboren jongetje dat als reaktie 
op de vooroorlogse gebeurtenissen in de grotemensen
wereld weigert verder te groeien Hij breekt zijn 
groeiproces af op zijn derde verjaardag, de dag dat hij 
een trommel met twee stokken erbij krijgt Zijn geeste
lijk groeiproces gaat echter verder Via de ogen van een 
kind maar met het verstand van een volwassene bekijkt 
hij de wereld om zich heen en reageert erop, vaak met 
nefaste gevolgen Want de kleine heeft nogal wat 
ongewone gaven Zo gaan glazen barsten wanneer hij 
om zijn ongenoegen te uiten aan 't gillen gaat Zijn twee 
vaders en zijn moeder dnjft hij de dood in Nazi-parades 
verstoort hij Op een cynische wijze verleidt hij zijn stief
moeder En wanneer het hem allemaal te gortig wordt 
begint hij op zijn trommel te roffelen, een tergend geluid 
dat de haren ten berge doet rijzen Oskar wordt 
gespeeld door de in Lausanne geboren dwerg David 
Bennent Tweetalig opgegroeid en afkomstig uit een ar-
tiestenfamilie, met een stel ogen die even hard als raad
selachtig kunnen zijn, was hij de ideale vertolker voor 
deze ongewoon moeilijke rol (Vara, Ned 1) — De 
Noorse film De vrouw uit de zee (Fruen fra HaveO 
(1979) IS gebaseerd op Ibsens maatschappelijk drama 
en behandelt de „liefde" Vijf verschillende mensen 
moeten zich allerlei opofferingen veroorloven en diver
se keuzen maken om die liefde te vinden Met Liv Ull-
mann in de hoofdrol Regie Per Bronken (Avro, Ned 2) 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruil(en TV-EKSPRES. 

, TV-EKSPRES weet alles over tv. 

1912 Politieke partijen (EVP) -
1922 Van gewest tot gewest — 
2010 Het teken van het beest — 
21 40 Het Amhem van Mattheij — 
2200 Studio Sport - 2230 
Nieuws — 2245 Den Haag van
daag — 2300 Studio Sport-voet-
bal 

RTB 1 

1930 Nieuws — 2000 La chasse 
aux tresors — 21 05 Les grandes 
conjurations (fJ — 2235 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2 0 3 5 L e n j e u -
21 50 Vagabondages (variete) — 
2250 Nieuws - 2255 Bande des-
sinee - 2320 Nieuws - 2335 
Un soir une etoile 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Croquigno-
le — 22 20 Les jours de notre vie 
(medisch magJ — 2310 Nieuws 

F 3 

1700 Regionale programma s — 
19 50 Ulysse 31 - 20 00 Les jeux 
de 20 heures - 2035 Cadence 3 
— 2135 Nieuws — 2155 Les 
enfants de fortune (tv-film) — 
2250 Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Glanz und 
Elend der Kurtisanen ( f ) — 21 15 
Titel, Thesen Temperamente — 
22 00 Tagesthemen - 22 30 Voet
bal — 000 Nieuws 

ZDF 

21 00 Heute-Joumal - 21 25 Der 
Denver-clan (fJ — 2210 Harte 
Bruche — 22 40 A propos film — 
2325 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Mittwochs 
in — 21 45 Auslandsreporter — 
2215 Kino 83 (filmmagJ - 2240 
Das hohe bed — 005 Nieuws 

LUX 

1915 Nieuws - 1945 D'hier et 
daujourd'hui — 1953Cinemagina-
tion (spel) — 2000 La chambre 
des dames (f J — 21 00 Les hom
mes d'argent (fJ — 2230 La joie 
de lire 

Donderdag 
15 SEPTEMBER 

BRT 1 

1800 Bollie en Billie - 1805 Ga-
lactica 1980 (sf-fJ — 1850 Juke 

Box. — 1900 Tijdrover (bndge 
stap voor stap) — 1910 Uitzen
ding door derden (Vlaams-Nationa-
le Omroepstichbng) — 1945 
Nieuws — 2010 Kunst-zaken — 
2015 Hoger-Lager (speD - 21 05 
Panorama (de UzertjedevaarO — 
2155 McKenzie (fJ - 2250 
Nieuws 

BRT 2 

1915 V I P (magJ - 1945 
Nieuws — 2010 Kunst-Zaken — 
2015 Een midzomemachtsdroom 
(klassiek drama) 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 Kassier -
2200 Maarten Luther (dok) — 
2225 Hill Street Blues - 2320 
Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat — 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Fame - 2000 Ernst Busch 
zingt (televisiefilm) — 21 30 De 
andere kant van kanker (dok j — 
2215 Het kleine omroepkoor — 
2230 Nieuws - 2245 Den Haag 
vandaag — 2300 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Autant sa-
voir (taalkursus) — 20 25 La fureur 
sauvage (film) — 22 05 Le carrou
sel aux images — 2250 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws — 2035 Pauvre 
Eros (tv-film) - 2210 Nieuws -
22 20 La peste a Marseille (dokJ 
- 2325 Nieuws - 2340 Un soir, 
une etoile 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Le corsaire 
— 21 40 Koncert — 23 20 Nieuws 

F 3 

1700 Regionaal programma — 
1950 Ulysse 31 - 2 0 0 0 Les jeux 
de 20 heures - 2035 Fellini -
Roma (film) - 2235 Nieuws. -
2255 Boite aux lettres — 2355 
Agenda 3 (kuituur) — O 00 FVelude 
a la nuit 

D 3 

ARD 

2000 Nieuws — 2018 Pro und 
Contra — 21 15 Patch workshop 
— 2200 Souvenirs souvenirs 
(hits) — 2230 Tagesthemen — 
2300 Filmfestival van Venetië — 
000 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws — 19 30 Der grosse 
Preis (spel) — 2050 Die grosse 
Hilfe - 2100 Heute-Joumal — 
21 20 Kennzeichen D - 2205 Mit 
brennender gGduki (tv-sfjel) — 
2315 Nieuws 

20 00 Nieuws — 2015 Mem Leben 
in Luxus - 21 40 Filmtip - 21 45 
Landesspiegel — 2215 Nacht-
schalten — 2335 Nieuws 

LUX 

1915 Nieuws — 1945 D'hier et 
d'aujourd'hui — 19 53 Cinemagina-
tion — 2000 La chambre des 
dames ( f ) - 21 00 Dallas (fJ -
2200 RTL-plus - 2300 BONP 

Vrijdag 
16 SEPTEMBER 

BRT 1 

1805 Klein, klem kleutertje — 
1820 Er was een keer_ — 1830 
Loon naar werken (op)en schooO 
— 1900 Vnje bjd vnjdag (vizier 3, 
magJ — 1945 Nieuws — 2015 
Mini Mikro Makro — 2020 We-
rekfbrand (fJ — 21 55 Premiere 
— 22.45 Nieuws. 

BRT 2 

1900 Pop-Elektron - Torhout-
Werchter 1983 - 1945 Nieuwa 
— 2015 Proms '83 - 21 15 Open 
school — 21 30 Uitzending door 
derden 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 Hard tegen 
hard — 2128 Achter het nieuws 
— 2220 Die Blechtrommel — 
2335 Nieuws - 2340 Die Blecht
rommel 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Gekke lui, die Amenkanen 
— 19 40 Toppop prezenteert Doe 
Maar — 2010 De vrouw uit de zee 
(film) - 2215 Ontdek je plekje -
22 30 Nieuws - 2245 Humanis
tisch Verbond — 2320 Nieuwa 

RTB 1 

1930 Nieuws — 21 05 Au nom du 
Fuhrer (film) — 22 30 Nieuws 

TF 1 

20 00 Nieuwa — 20 35 Et ta sceur_ 
(toneel) - 2230 Nieuws — 2240 
Mini-Clap - 2310 Nieuws -
2330 Un soir une etoile 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 L'homme 
de la nuit (f J — 21 30 Apostrophes 
(literair magJ — 22 45 Nieuvire — 
22 55 Aventures en Birmanie (film) 

F 3 

2135 Nieuws - 2150 Flash 3 
(fotomagJ — 2240 Prelude a la 
nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Max der 
Taschendieb (film) — 21 45 Eriost 
oder betrogen' ' — 22 30 Tagesthe
men — 23(X) Die Sportschau — 
2325 Hagen — 010 Nieuwa 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Auslands 
Joumal — 2015 Demck (fJ -
21 15 Die Konige aus Jemen — 
2200 Heute-Joumal - 2220 As-
pekte (kuituur) — 2305 Spieier 
ohne Skrupel — 050 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Medizin im 
Dntten (magjL — 21 15 Reisefufv 
rer (magJ - r 21 45 Landesspiegel 
—. 2215 Hilf mir traumen (tv-
reeks) — 2315 Rockpalast — 
015 Nieuws 

LUX 

1915 Nieuwa - 1945 D'hier et 
d'aujourd'hui — 1953Cinemagina-
tion (spel) - 2000 Starsky & 
Hutch - 21 00 Dynastie (fJ -
2200 La camera de letrange — 
22 30 L amour en question 

8 SEPTEMBER 19R3 



14 444Ï Kritisch bekeken 

Wereld maakt zich op om profeet met 1984 te konfronteren 

Hoe profetisch was George Orwell? 

Het is zeer duidelijk dat de 
profetische Engelsman, 
George Orwell (pseudoniem 
van Eric Blair), auteur van de 
roman 1984 — die 35 jaar 
geleden Big Brother, News-
speak en de tweeweg-video 
uitdacht — volgend jaar 
voor alle media een dankba
re melkkoe zal worden. 

Orwell in 1903 te Motlhari in Ben
galen als zoon van een lagere 
koloniale ambtenaar geboren, 
werd naar een jongensinternaat in 
Engeland gezonden, waar hij zich 
een studiebeurs voor Eton ver
overde. Van 1922 tot 1927 was hij 
in Birma in dienst van de Indische 
politie. Resultaat hiervan waren De 
jaren in S;rma'(1934) dat een 
scherpe veroordeling van het En
gelse koloniale systeem predikt en 
Een olifant omleggen (1950) waar
in opstellen en brieven de opgeda
ne ervaringen weergeven. Toen hij 
terug naar Europa kwam volgde 
een tijdje een leventje waarin het 
armoe troef was, zijn ervaringen 
legde hij vast in Aan de grond in 

Londen en Parijs (1933). Orwell 
was ook een tijdje leraar op parti-
kuiiere scholen en dat wereldje 
bevolkt dan ook De dominees
dochter (1935). Houd de sansefe-
ria hoog (1936) herinnert aan zijn 
baantje bij een boekhandel, waar 
hij de kleine burgerij leerde waar
deren om hun waarden als spaar
zaamheid, ordezin en respekt voor 
bezit. Maar reeds in De weg naar 
Wigan (1937) borrelt zijn socialis
tisch gemoed op, wanneer hij een 
beschrijving geeft van de toestand 
in de Engelse industriesteden ten 
tijde van de grote werkloosheid en 
hij spaart voorzeker de Engelse 
socialisten en hun abstrakte 
ideeën niet. In de Spaanse burger
oorlog vecht hij in de kommunisti-
sche militie en loopt een zware 
verwonding op. In Afscheid van 
Catalonia (1938) spuwt hij zijn gal 
op het kommunisme, maar de lin
kerzijde bleef doof voor zijn ge
fundeerde kritiek. Met een ge
knakte gezondheid heeft Orweli 
zich ondertussen teruggetrokken 
op het platteland, dat hem meer 
dan waarschijnlijk inspireerde tot 
De boerderij der dieren (1943), 
een satirisch dierenverhaal dat 
een politieke persiflage op de dik-
tatuur van het kommunisme is. 
Vier uitgevers weigerden het ma

nuscript. Het tema van de dikta-
tuur wordt door Orwell verder 
uitgewerkt In 1984 (1949). Het is 
een vernuftige toekomstroman 
met een volkomen uitzichtloze 
prognose. Het wordt terecht als 
Orwells hoofdwerk bestempeld. 
Alleen in de VS zijn er tot op he
den 20.000.000 eksemplaren van 
verkocht. 

• 
• • 

Of Orwell werkelijk profetisch is 
geweest zal nu wei in vele hete de
baturen worden uitgemaakt, één 
ding is echter zeker, in de dagelijk
se omgangstaal in de Engelsspre
kende landen zijn vele Orwell-
uitdrukkingen terug te vinden en 
ook bij ons is het Orwelliaans „Big 
Brother is watching" in de taal 
doorgedrongen in zijn oorspron
kelijke vorm. 

De media-trein is reeds gestart. 
Walter Conkrite, de bekende 
voormalige CBS-nieuwslezer 
maakt liefst een avondvullend pro
gramma rond Orweli, waaraan de 
meest eminente kenners zullen 
deelnemen, terwijl op een der 
grootste Amerikaanse radio
zenders, bekende akteurs mono
logen van de hoofdpersoon (Win
ston Smith) uit 1984 zullen vertol

ken De Canadese radio plant een 
vijf uur durend radio-dokument en 
ook de BBC-TV is druk in de weer. 
De Engelse Granada-televisie 
maakt een dramatizering van Or
wells leven en Alan Plater schreef 
een stuk voor de BBC-TV over 
het laatste levensjaar van Orweli, 
doorgebracht op het Schotse 
Jura-eiland, waav hij het meeste 
voor 1984 schreef. 
De Nederlandse KRO heeft ook 
plannen en de BRT-radioreporter 
Miei De Keyser schreef een nog 
niet verschenen hallucinerend 
boek over de profeties van Orweli 
getoetst aan de werkelijkheid van 
nu, en in Antwerpen richt de UFS-
lA-UIA reeds op 11, 12 en 13 
november '83 een Orwellcon 1983 

Reeds in de jaren '50 had de BBC 
een schot in de roos, dat nog 
brandt op het netvlies van al die 
het zagen, met een blik op 1984. 
De reaktie op de eindscène, waar
in Big Brother-aanhangers de van 
dissidentie verdachte Winston 
Smith zijn hoofd overtrekken met 
een kap-masker en tussen gelaat 
en masker een hongerige rat 
plaatsen, maakte de telefooncen

trale van de BBC roodgloeiend. 
Seeker & Warburg, de Engelse 
Orwell-uitgever, plant een beperk
te editie van de komplete werken 
voor ongeveer 24.000 BF, een 
speciale „verjaardagseditie" van 
1984, en een facsimilie-uitgave van 
het onvolledige originele manu
script. 

Mark Hamilton, de beheerder van 
de Orwell-erfenis, meldt een ver
hoogde Interesse voor film- en TV-
rechten voor de meeste bekende 
werken van de auteur, naast 1984 
zijn dat Aan de grond in Londen 
en Parijs, de memoires over de 
Spaanse burgeroorlog Afscheid 
van Catalonia en natuurlijk De 
boerderij der dieren. 

In 1955 werd reeds een 75 minu
ten durende, goede tekenfilmver
sie van De boerderij der dieren in 
Engeland gedraaid, waarin het ein
de verschilt van het origineel, megir 
de bijtende visie op de overheid is 
er nog. Geen kinderfilm dus, net 
als alles wat Orweli betreft, dus 
zet je maar schrap voor volgend 
jaar en haal je hersenen van de 
zolder voor Orweli revisited... 

Laagvlieger 

VLAANDEREN IN UNIFORM 1940-1945 
door Jan Vinex 

DEEL 6 - BOEK B 
WAFFEN-SS 

INHOUD DEEL 6 - BOEK B 
520 bladzijden tekst -i- emblemen -i- tekeningen 
128 bladzijden foto's (totaal 400 foto's) 
16 bladzijden kleurendruk - postzegelreeks der Waffen-SS 
Verschijnt in december. 
Officiële prijs: 925 fr. 
Bij vóórintekening tot 1 november 1983: slechts 750 fr. 
Inhoud: Germanische Leitstelle - Ersatz Kommando Flandern - SS Wachtbataillon -

Lebensbom - SS Huwelijk - Junkerschulen - Unterführerschulen - Lehrgan-
ge - Kriegsberichter - SS Helferinnen - SS Röntgensturmbann - S.D. - SS 
Ausbildungslager Sennheim - SS Ausb. Lager Schoten ^ SS Truppenü-, 
bungsplatz Heidelager Debica - SS Baubataillon Debica - Ersatz Btl. der Le-
gionen Graz - SS-Ers. Btl. „Ost" Breslau - SS Gren. Ausbildungs Btl. „Ost" Shi-
tomir - SS Truppenübungsplatz Milowitz - SS Pz. Gren. Ausb. u. Ers. Btl. 5 
Ellwangen - 38. SS Pz. Gren. Division „Nibelungen" - SS Jagdverbande (502) -
SS Freiw. Standarte „Nordwest" - SS Pz. Division „Wiking" - Schnelles SS 
Schutzen Regiment „Langemarck" - Bijlagen. 

INHOUD DEEL 5 - BOEK A - WAFFEN-SS 
Inhoud: Het begrip Waffen-SS - Uniform - Motivatie - Algemeenheden - Aantal -

Sterkte der Waffen-SS - Werving - Keuringen - Vertrekken - Opleiding -
Duitse visie - Berichten over inzet Vlamingen in Wehrmachtsdienst - Orden 
en Eretekens - V.OJ.O. - Voorzorgscomité - Kriegsfürsorge der Waffen-SS. 

Officiële verkoopprijs: 850 fr. 

IN VOORBEREIDING: DEEL 7 - BOEK C - WAFFEN-SS 
Inhoud: Vlaams Legioen-dokumenten - Sturmbrigade „Langemarck"-dokumenten -

Divisie „Langemarck"-geschiedenis van de aparte troependelen en eenhe
den bij de Stormbrigade en de Divisie. 

Het zijn ETNIKA-uitgaven. V.Z.W. identifikatiénummer 3654/66. 
Administratie en beheer: Bert De Prijcker, Rob. Verbelenstraat 6, 2670 PUURS. 

Tel. 03-889.09.48 of 014-22.17.09. 
Bankrekening nr 930-0020636-39 
Postrekening nr 000-0430363-71 - Etnika v.z.w. Antwerpen. 

EERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK. 

AI deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke besturen van het Sint-
Maartensfonds - de Vriendenkring Sneyssens - en bij de boekhandel. 

LAdv. 109) 

Maria Sesselle, laureate 
Poëzieprijs Blankenberge 
Zaterdag jongstleden werd in het stadhuls van' Blankenberge de 6de 
Poëzieprijs van Blankenberge uitgereikt. Deze jaarlijkse manifestatie is 
een initiatief van het literaire tijdschrift 't Kofschip. 
Laureate werd Maria Sesselle. Ze werd geboren te Adegem (1944) en is 
lerares aan het Sint-Lutgardisinstituut te Zomergem, waar ze woont. 
Mana Sesselle staat bekend als de dichteres van de vreugde en van de 
liefde waarin ze zoveel mogelijk mensen rondom haar betrekt. In de on
langs verschenen bundel „Vluchtheuvel" schrijft ze „Wij dragen warm 
en ingekeerd het watermerk van ons beminnen. Beeld van de duurzaam
heid van de liefde" 
In het gedicht „Bezoek" waarmee ze de Poëzieprijs van Blankenberge 
won, beschrijft ze op ontroerende wijze het verhaal van een familie die 
na veel tegenslag in het leven in een psychiatrische instelling werd 
opgenomen Onze medewerker Nic Van Bruggen kreeg met zijn gedicht 
„Celbrief aan Y." een speciale vermelding. De jury bestond uit: Marcel 
Coole, voorzitter, Daan Inghelram, Raoul Maria de Puydt, Ton Luiting 'en 
Paul Cleempoel (laureaat 1982). 
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ig83-'84: 

eigen produkties en balletpremières 

Het gaat goed 
met deSingel 

Het wat futuristisch aandoende deSinget-gebouw dat aan de Ant
werpse E3-ring vaak enige verbazing wel<t, herbergt drie instellingen: 
een kultureel centrum met dezelfde naam, het Koninklijk Vlaams Mu-
ziekconservatorium en BRT 2. Als kultureel centrum is deSingel nu 
ruim een jaar werkzaam, en in tegenstelling met wat de kulturele 
konjunktuur hier te lande laat vermoeden, werd onlangs een onge
meen gedurfd programma voorgesteld. Zo wordt er het komende 
seizoen, naast de voortzetting van de receptieve werking, definitief 
gestart met een eigen programmatic, die wel eens van ingrijpend 
belang zou kunnen blijken voor het muziekleven in Antwerpen en 
Vlaanderen. Om dit, zeker in niet gemakkelijke tijden als nu, te verant
woorden werd een duidelijke beleidsoptiek genomen. Kultureel Centrum deSingel, Vlaanderens belangrijkste podium aan Antwerpens skyline. 

Vertrokken werd vanuit de vast
stelling dat een stad als Antwer
pen, met een bevolking van een 
half miljoen, maar al te vaak ver
stoken blijft van goede, belangrij
ke, of vernieuwende voorstellin
gen en koncerten die elders in het 
land soms wel een podium vinden. 
Aan dit tekort wil deSingel nu 
verhelpen door een veelzijdige 
maar selektieve programmatie, die 
binnen de rhogeiijkheden van de 
middelen een hoogstaand peil aan
houdt en het centrum alzo een 
eigen imago en verreikende uit
straling geeft Kwaliteit werd dan 
ook als absolute norm vooropge
steld, in kombinatie met alierte 
aandacht voor nieuwe tendensen 
en voor namen die buiten het 
gekende routine-circuit vallen. Zo 
werden voor het nakende seizoen 
vijf muziekseries uitgebouwd, ter
wijl teater en dans minder serie
matig aan bod zullen komen (al
hoewel het Ballet van Vlaanderen 
wél voor een premièrereeks in 
deSingel zorgti. 

5 muziekseries: 
17 koncerten 

De grootste van de vijf series 
„Koncerten uit de Munt" brengt 
vijfmaal het Symfonie Orkest van 
de Nationale Opera, gedirigeerd 
door Sylvain Cambreling, Sir John 
Pritchard en Gianfranco Masini 
met als solisten de sopranen 
Montserrat Caballé en Martina Ar
royo, de mezzosopraan Dunja 
Vejzovic en de pianisten Alain 
Planes en Raymond Spasowski. 
In de reeks „Grote Solisten" geeft 
de even omstreden als geliefde 
pianovirtuoos Ivo Pogorelich op 
10 oktober zijn première in België. 
Verder in deze serie: de eerste 

• laureaat van de Koningin Elisabeth 
Wedstrijd 1983 Pierre Volondat, 
en José Van Dam met een liedre-
citai aan de vleugel begeleid door 
Jean-Claude Vanden Eynden. 

VTB-dag in de 
Voerstreek 
Op zaterdag 10 september organi-
zeert de VTB een kaderdag in de 
Voerstreek voor zijn meer dan 250 
sociaal-kulturele medewerkers. Na een 
rondnt in de voormiddag o.l.v gediplo
meerde streekgidsen wordt in de na
middag en in beperkte werkgroepen 
nagegaan hoe de VTB in het algemeen 
en de VTB-afdelingen in het biezonder 
kunnen bijdragen tot de toenstische 
aantrekkingskracht van de Voer
streek. Bezienswaardigheden? Ak-
kommodatie voor dag- en weekenduit-
stappen en langere vakanties' Streek-
gerechten? Doeltreffende politieke en 
sociaal-kulturele houding? Guido Swe-
ron en Jules Verlinden (streekgids en 
beheerder van de plaatselijke jeugd
herberg) geven de inleidingen 

De derde reeks brengt „Heden
daagse Komponisten" als Iannis 
Xenakis, Vinko Globokat en Mauri-
cio Kapel die in persoon hun werk 
zuilen toelichten. Het talent van 
klarinetist Walter Boeykens wordt 
in de reeks „Kamermuziek" gekof)-
peld aan de kwaliteit van het Me-
los-Kwartet In deze reeks treden 
verder aan: het befaamde Beaux 
Arts Trio uit New York en de 
violist Peter Zazofsky met Wol
fram Lorenzen, piano. 
In de vijfde muziekserie „Auten-
tiek" wordt het zelden gehoorde 
„Petitie Messe Solenelle" van 
Gioacchino Rossini uitgevoerd 
door het Nederlands Kamerkoor 
en solisten onder leiding van Jos 
van Immerseel, en dit in de oor
spronkelijke zetting, een première. 
In deze reeks zullen ook optreden: 
het Collegium Vocale Gent met 
het Ensemble Instrumental de la 
Chapelle Royale en solisten onder 
leiding van Philippe Herreweghe 

met een programma Duitse 
Vroeg-Barok en The Amsterdam 
Baroque Orchestra onder leiding 
van Ton Kooyman met een eigen 
Haydn-programma 
Ondanks de uitzonderlijke kwali
teit van deze reeksen werden de 
prijzen verrassend redelijk gehou
den. Abonnementen voor de 1 ste 
serie (vijf koncerten) 1.400 of 
1.000 fr., voor de overige series 
(telkens drie koncerten) 800 of 
600 fr. Jongeren -25 en 65-plus-
sers genieten van een extra kor
ting en kunnen zich voor respek-
tievelijk 600 (serie 1) en 400 fr. 
(overige series) abonneren. 

Dans en teater 
Voor de voor deze disciplines 
geplande voorstellingen wordt 
niet met het serie-systeem ge
werkt zodat abonneren ook niet 
mogelijk is. Deze programmatie 
zal grotendeels gebeuren in nau-

Herman Van Veen 
in Vlaanderen 
Na de reusaclitige belangstelling in oktober 1982 heeft Herman Van 
Veen besloten opnieuw een reeks optredens te verzorgen in de Ant
werpse Arenbergschouwburg. Omdat er toen duizenden bezoekers ge
weigerd dienden te worden (de veertien voorstellingen waren volledig 
uitverkocht) drong deze herneming zich op. 
Om het Vlaamse publiek, waarvan Van Veen verklaard heeft dat hij dit 
„het dankbaarste publiek van heel Europa" vindt de kans te geven tijdig 
hun plaatsen te bespreken, kan men nu reeds kaarten telefonisch reser
veren op de nummers 03-232.11.14 en 03-232.8523 of afhalen aan de 
kassa van de Arenberg. Prijzen der plaatsen: van 250 fr. tot 600 fr. 
Fieduktie voor groepen vanaf 20 personen. De speeldata te Antwerpen 
zijn: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 en 14 oktober 1983 

we samenwerking met De Spiegel 
en De Sfinks. In die zin zal de suk-
sesvolle aanpak van vorige pro
dukties zoals Ariadona, Orkater 
en Tenkei Gekijyo ook volgend 
jaar voortgezet worden. Er zal in 
de mate van het mogelijke inge
haakt worden op internationale 
toernees en aanbiedingen, terwijl 
nu reeds geboekt zijn: Anne-Thé-
rèse De Keersmaecker niet het in 
Londen en Avignon zo toegejuich
te „Rosas danst Rosas", Jan Fabre 
en mensen met het achturen stuk 
„Het is teater zoals te verwachten 
en te voorzien was", de Mexicaan
se Hond en in samenwerking met 
het Vlaams Theatercircuit post 
modern dance met Dana Fieitz 
(Verenigde Staten) en butoh-dans 
door Carlotta Ikeda (Japan). 

Nu ook het Koninklijk Ballet van 
Vlaanderen in deSingel een thuis
haven gevonden heeft plant deze 
groep haar reeks „Premières" 
voor het nakende seizoen daar. 

Deze reeks omvat drie première
voorstellingen (samen elf ballet
ten) waarvoor eveneens een 
abonnement kan bekomen wor
den (900 frJ. Het Ballet van Vlaan
deren geniet terecht een interna
tionale faam voor zijn veelzijdig
heid en zijn rijk gevarieerd reper
toire. Het volgend seizoen zal 
deze reputatie meer dan Ijevesti-
gen. Naast balletten van Jiri Kylian, 
John Butler, Sir Frederick Ashton, 
Agnes de Mille en Robert Cohan, 
worden er ook kreaties van gloed
nieuwe koreografieën gebracht 
van Nils Christe en de huiskoreo-
grafen Aimé de Lignière en Artdré 
Leclair, Met een dergelijke pro
grammatie manifesteert deSingel 
zich meteen als wellicht het be
langrijkste podium in Vlaanderen. 

Nic van Bruggen 

Inlichtingen en abonnementen; 
deSingel vzw. Desguinlei 25, 2018 Antwer
pen, 03-216.28.77. Ballet van Vlaanderen, 
Keizerstraat 14. 2000 Antwerpen, 
03-234 J4J8. 

Urbanus en Pallieteipop 
Met het koncert van „little" Steven 
Van Zandt, begeleider (en zelf 
liedjesschrijver) van de grote Bru
ce Springsteen in De Bres te Halle 
is de reeks najaarskoncerten inge
zet Een goeie start dus, behalve 
twee schoonheidsfouten: de zaal 
in kwestie is niet geschikt om 
muziek te programmeren, en de 
Vlaamse groep „Charms" die de 
kastanjes uit het vuur moest halen 
kon slechts rekenen op een erbar
melijke geluidsbalans, waarbij dus 
veel verloren ging. Maar wij kijken 
alvast uit naar hun tweede plaatje 
dat volgende maand bij Biram 
(Kluger) verschijnt Morgen vrij
dag is Christoffer Cross, van de 
hitsingle „All right" en de steen-
goeie elpee Another Page te gast 
in het Brusselse Koninklijk Circus, 
om 20 u. Meteen start ook het 
laatse festivatweekeinde: met de 
new-wave van Solid State, Jo Le-
maire en de Gentse Luna Twist te 
Strombeek-Grimbergen, op het 
terrein Pierrema naast het zwem
bad vanaf 16 uur En zondag even
eens Luna Twist, de Kreuners, 
Red Zebra, 5 CV, Polyphonic Size, 
de Limburgse Schmutz en Tube 
op „Pallieterpop 83" te Aalst in de 
Keizershallen, van 12 u. 30 tot on
geveer middernacht Inkom 
slechts 280 fr. langs de grote par
king aan de Beekveldstraat Fol-
kliefhebbers krijgen twee vrijda
gen na mekaar het neusje van de 
zalm: vrijdag 9 september op de 
Brusselse Grote Markt het „tan-
go"-programma van RUM-leden 
Dirk Van Esbroek en Juan Mason-

do, samen met Alfredo Marcucci 
en Lacho Valdez om 22 u., gratis 
mee te maken, en volgende week 
een optreden van de Nieuwe 
Snaar (op zelfde uur en plaats) 
met hun „Fragmenten uit de geïl
lustreerde muziek", een pittige 
show, van folk over smartlap en 
slapstick naar pop en klassiek, een 
geval apart in de Vlaamse muziek. 

Awel mercie-
...is de titel van een nieuwe Urba-
nus-single, en meteen ook weer 
een voltreffer. De lolbroek uit het 
Pajottenland is aan zijn tiende sei
zoen, en dit wordt gevierd met 
deze winter drie Urbanus-shows 
die vonge maand zijn ingeblikt De 
eerste bestaat uit „het beste..." van 
zijn vroegere shows, de tweede 
uitzending knjgen we Urbanus „le
vend" te zien tijdens een zaalop
treden dat eind vorig jaar is opge
nomen en ook door de VARA op 
Kerstavond wellicht wordt uitge
zonden. Derde in de reeks is een 
vijftig minuten durende show vol 
nieuwe gags en fratsen, Will Tura 
en Kees van Kooten zouden erbij 
betrokken zijn. Inmiddels treedt 
Urbanus weer op in Nederland en 
is „Awel Mercie" zoals verwacht 
een schalks protest tegen de vele 
grote en kleine vooral politieke 
misbruiken in dit leuke land, terwijl 
„1 -2-3 rikke tikke tik" op de omme-
kant een speelse knipoog is naar 
het nieuwe schooljaar die bij het 
jonge volkje ongetwijfeld zal in
slaan. 

Sergius 
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Komplete afgang van een wielernatie? 

Een voorbeeld van... 
tweeëntwintig 
Tweeëntwintig is in onze wielren
nerij een magisch getal. Het is de 
leeftijd waarop de amateurs naar 
de profs mogen overstappen en 
die door de Belgische wieler
bond uitgevaardigde leeftijds
grens wordt al jaren door de 
insiders aangevochten. Wij gaan 
desbetreffend geen standpunt 
innemen maar moeten wel vast
stellen dat zowel het wereldkam
pioenschap als de Tour in de 
voorbije maanden door erg jonge 
renners werden gewonnen: Greg 
LeMond en Laurent Fignon heb
ben overvloedig bewezen dat het 
heus wel anders kan. Waarmee 
we nog niet gezegd hebben dat 
da wielerbond het bij het ver
keerde eind heeft. Een LeMond 
en een Fignon kunnen in ons 
wielerbestel immers niet meer 

Fons De Wolf goed genoeg om er 
bij te zijn, niet om te winnen... 

gedijen. Beide cracks bouwden 
hun klim naar de absolute top 
planmatig op. Zij kozen hun wed
strijden. Zij leerden wijs en ge
duldig in de schaduw. Zij kregen 
en gebruikten hun toegemeten 
tijd- Zij rijden voor dezelfde 
sponsor die traditioneel op lange 
termijn in de wielersport inves
teert. Deze simpele opsomming 
is al een levensgrote aanklacht 
tegen de Belgische wielertoe-
standen waar we het al zo vaak 
hebben over gehad. Zij volstaat 
dus ruimschoots. 

Want wat hebben de onzen in 
Altenrhein gepresteerd? Ge
woonweg niets. Op de baankam-
pioenschappen was de misluk
king kompleet. Een verrassing 
kon dit niet genoemd worden. De 
pistebedrijvigheid is bij ons mar
ginaal geworden. Het zal er door 
de verkoop van het Antwerpse 
Sportpaleis waarschijnlijk niet 
op verbeteren. 

Op de weg waren we er eigenlijk 
niet beter aan toe. De vrouwen en 
de amateurs kwamen „vernield" 
uit de strijd. Het heet dat de 
huidige amateurslichting weinig 
of geen inhoud bezit. Dat komt 
wel meer voor. Daarom echter 
hoeft de eerste Belg nog niet 
veertigste te eindigen. In Alten
rhein werd in dit verband nog 
maar eens de kaduke mentaliteit 
van de jongeren aangeklaagd. 

Wij moeten daarmee lachen. Als 
de wielerbond de moed heeft om 
in te grijpen zal de verbetering 
vanzelf intreden. Maar door een 
vermindering van het aantal wed
strijden snijdt de KBWB in het ei
gen vlees (minder organizatie-
rechten-) en daarvoor bedankt 
zij feestelijk. De profs waren wel 
nadrukkelijker in het wedstrijd
verloop aanwezig maar toen de 
beslissende inspanningen moes
ten worden geleverd pasten zij 
traditiegetrouw. Fons De Wolf 
schoot andermaal tekort wan
neer „het verschil" moest worden 
gemaakt. Lucien Van Impe was 

verdienstelijk maar kwam eigen
lijk nooit in aanmerking voor een 
ereplaats. Claude Criquielion en 
Jean-Luc Vandenbroucke eindig
den binnen de eerste tien maar 
méér ook niet. Zij reden steeds 
achter maar nooit naast de lei
ders.. 
Alles wijst nu wel in de richting 
van een rampjaar voor onze wiel
rennerij. Er blijven nog wel de 
Grote Herfstprijs en de Ronde 
van Lombardije als onvervalste 
klassiekers maar deze eindesei-
zoenwedstrijden stralen niet 
meer het prestige en het gezag af 
van destijds. Afgezien nog van 
het feit of de vaandeldragers 
„van het eens zo rijke Vlaamse 
wielerleven" in bedoelde koersen 
ook werkelijk een rol van beteke
nis kunnen spelen. 
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Weinig interesse voor kompetitieaanhef 

Schijnheilig protest 
De voetbalwereld wordt door het eigenbelang geregeerd. Dat is in de 
voorbije dagen nog eens duidelijk gebleken. De profklubs hebben bij 
monde van hun voorzitter protest aangetekend — zij vragen dringend 
„een gesprek" — tegen de scheidsrechterlijke kruistocht voor 
sportiever en beter voetbal. De mannen in het zwart zijn er dit seizoen 
inderdaad hard tegenaan gegaan. Nu beginnen zij zowaar het 
voetbalreglement toe te passen, en dat is wel het laatste wat de klubs 
van ze verwachten. 

Het regent momenteel boekingen 
en uitsluitingen. Ons verwondert 
dat niet. Wij hebben vaker aange
klaagd dat ons voetbal steenhard 
is en op dat vlak in Europa amf)er 
zijn gelijke heeft. De professionele 
fouten, die zo spektakeldodend 
inwerken, worden onze jonge spe
lers als het ware ingebakken. En 
plots mag dat allemaal niet meer. 

Het is vanzelfsprekend dat de 
ergernis het grootst is in die hoe
ken waar de uitgestotenen samen-
troepen. Ook in de voetbalsport 
vindt men dat de gebuur gespaard 
wordt terwijl men zelf zwaar in het 
kruis wordt getast. Was het niet 
toevallig dat Michel D'Hooghe, de 
voorzitter van de profklubs, voor 
het eerst zijn mond opende na
dat... doelman Birger Jensen van 
„zijn" Club Brugge was uitgeslo
ten?.. Wij halen onze schouders 
op voor het schijnheilig protest. 

Het is te hopen dat de referees er 
alsnog in slagen ons voetbal van 
zijn kwalijkste smetten te zuive
ren. Verheugend is wel dat zij 
luidop gesteund worden door 
bondsvoorzitter Wouters en door 
Fred Delcourt, de voorzitter van 
het Centrale Scheidsrechtersko-
mitee. Gezamenlijk slagen zij er 
misschien in te redden wat er nog 
te redden valt. Want het gaat 
slecht met ons voetbal. Ook al 
schijnt men dit nog niet voluit te 
beseffen Voor de aardigheid heb
ben wij de toeschouwersaantallen 
van de jongste speeldag eens op 
één rijtje gezet. Anderlecht—Kort
rijk lokte 14.000 toeschouwers. 

De scheidsrechters vliegen uit hun krammen, het regent rode kaarten... 

Dat is „zéér weinig" voor een 
wedstrijd in het Astridpark in de 
kompetitieaanhef! Maar in de an
dere stadions was het nog erger: 
Waterschei — Beringen 9.000, 
G e n t - R W D M 7.000, Waregem— 
Standard 8.000, Club Lu ik -Beve-
ren 6.000, Lokeren — Antwerp 
9.000; Lierse—Club Brugge 9.000, 
Beerschot—Seraing 4.000 en... 
Cercle Brugge—KV Mechelen 
2.000! Dit zijn de toeschouwers
aantallen die in „Het Nieuwsblad" 
werden aangegeven. Zij leveren 
ons een totaalsom op van 68.000 
en een wedstrijdgemiddelde van 
een goede 7.500! Het is ontstel
lend weinig in deze faze van de 
kompetitie en er bestaat dan ook 
geen enkele reden meer om te 
veronderstellen dat de krisis onze 
voetballerij ongemoeid zal voorbij
gaan... Het is dus gewoon uit nood
zaak dat de voetbalbond spekta-
kelbeschermend ingrijpt! Want 
het kwaad zit wel zeer diep. Wie 
geregeld jeugdwedstnjden be
zoekt kan er over meespreken. De 
jeugd spiegelt zich aan grote voor
beelden die door de televisie en 
huiskamer worden binnenge-
straald. Ook kadetten en scholie
ren durven al professionele fouten 
— voor ons gewoon een intentio
nele overtreding om zo vroeg mo
gelijk doelgevaar te bezweren — 
maken. We hopen dat de scheids
rechters tegenover de jongeren 
zo mogelijk nog harder zullen op
treden. Het kwaad moet immers 
met de wortel worden uitgeroeid. 
De grote financiële belangen, die 
door de „getroffen" (?) klubs 
schaamteloos als tegenargument 
worden aangevoerd, ten spijt. Kan 
de bond de arbitrage werkelijk 
saneren — dat zal moeten blijken 
op de half lange termijn — dan is 
de tijd njp voor de tweede stap 
van de door ons verhoopte red
dingsoperatie. Dan kunnen de toe
gangsprijzen worden gedemokra-
tizeerd. Want aan het huidige wed
strijdritme kan geen brave huisva
der voor zoonlief en hemzelf we
kelijks vijfhonderd frank 
inkomgeld blijven boven halen. 

Ook dat zullen de klubs moeten 
ondervinden- door nood en erva
ring gedreven... 

ZO€K€RC}< 
Studenten
kamers: Kortrijk 
Enkele studentenkamers zijn nog 
vrij voor het akademiejaar 83-84 
in de gebouwen van het Vlaams 
Centrum West-Flandna, Graaf 
Gwijde van Namenstraat 7, 8500 
Kortnjk Telefonisch kan kontakt 
opgenomen worden tijdens de 
werkuren 056-22 56 98 en buiten 
de werkuren bij Jef Piepers, VU-
gemeenteraadslid, tel 056-35 48 64 
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Kamerlid Joos Somers: 

„Gevolgen van de repressie 
niet uitdoven door liet 
afsterven van de getroffenen! 
M e t de ja ren heef t vo l ksve r tegenwoord ige r J o o s S o m e r s een reputat ie 
o p g e b o u w d als gangmaker van d e amnest iegedachte Toen hij s teeds 
opn ieuw op de onwi l van de t radi t ionele part i jen bo ts te o m ook maar een 
amnest ie rende maatregel voo r de repress ie- en epurat ies lachtof fers als 
w e t te laten goedkeuren , heef t hij een reeks init iatieven g e n o m e n o m 
mins tens de sociale gevo lgen van d e repress ie te kunnen o p v a n g e n 
Maa r ook o p di t vlak b leven de voors te l len „hangen" in d e kommiss ies 
van Kamer en V laamse Raad V e r t e g e n w o o r d i g e r s van C V P , S P en 
P V V b leven onve rmurwbaa r 

Wel was men na lang aandnngen 
bereid in de Vlaamse Raad een niet-of-
ficiele, bijzondere werkgroep van par
lementsleden van alle partijen samen 
te brengen, die een inventaris zouden 
opstellen van de blijvende gevolgen 
van de „oorlogsgebeurtenissen" Na 
een trage en moeilijke start kwam de 
kommissie samen in een reeks werk
vergaderingen die elkaar zeer onregel
matig en met grote tussenpenoden 
opvolgden Voortdurend moest ka
merlid Somers bij de voorzitter van de 
Vlaamse Raad, de PPVer J-P Pede, 
aandnngen om de werkgroep, die hij 
voorzit samen te roepen Van onwil of 
onverschilligheid is hier uiteraard geen 
sprake ( ' ) ' 

Niet alleen studeren 
Kamerlid Joos Somers heeft na 9 jaar 
parlementaire inzet voor amnestie en 
amnestierende maatregelen meer dan 
de sterke overtuiging dat men de 
gevolgen van de epuratie met echt wil 
uitdoven Men schuift het probleem op 
de lange baan in de hoop dat het wel 
zichzelf zal oplossen door het afster
ven van de repressiegetroffenen On
dertussen tracht men het probleem te 
minimalizeren en buiten enkele verkla
ringen voorkomt men elk initiatief dat 
praktische gevolgen zou kunnen heb
ben 
Dit wil Joos Somers voorkomen Maat
regelen moeten er nu komen of het 
hoeft inderdaad met meeri Daarom 
diende hij een amendement in op de 
Begroting '83 van de Vlaamse Ge
meenschap om alvast symbolisch de 

„Houd de 
dief-aktie'" 
in Antwerpen 
Op maandag 1 augustus 1983 
werd in het sekretanaat van VU-
An^vvprrrn-ïtad oen inbraak ge-
ple' 3 i 
De schade is aanzienlijk Voor
deur en slot werden geforceerd, 
kasten en schuiven opengebro
ken Tot overmaat van ramp ver
dween de volledige inhoud van 
de kas 
Langs deze weg doen wij een 
dringende oproep aan onze le
den om de eerste kosten ten 
gevolge van deze inbraak te kun
nen dekken 
U kan storten op onze rek nr 
404-3036801-74 van VU-Antwer-
pen-stad met vermelding „Houd 
de dief-aktie" U kan ook terecht 
bij onze bestuursleden die een 
5teunlijst in hun bezit hebben 
Dank bij voorbaat 

financiële middelen te voorzien, die 
zouden kunnen gebruikt worden om 
de ergste sociale gevolgen op te van
gen Kamerlid Somers wil zich met 
neerleggen bij de onwil van de traditio
nele partijen, die blijven verderploete-
ren in de vertragingsmaneuvers van 
het „studiewerk" 

Achterpoortjes 
van de wetgeving 
Door de vele kontakten in verband 
met de repressieproblematiek heeft 
Somers ervaren dat men in sommige 
gevallen wel tot opheffing van de 
sociale gevolgen van de repressie kan 
komen En deze uitwegen langs de 
achterpoortjes van de wetgeving wil 
hij optimaal gebruiken om al het moge
lijke te bereiken Somers kan met 
aanvaarden dat er 40 jaar na de feiten 
ten gevolge van de repressie en epu
ratie een minimaal pensioentje aan de 
repressieslachtoffers wordt toege
kend Dat IS de repressie na 40 jaar ge
woon verderzetten De Belgische 
staat deed zijn werk grondig En verte
genwoordigers van CVP, SP en PVV 
in de Vlaamse Raad en nog minder in 
het Belgische parlement ondernemen 
iets om hieraan enige verandenng te 
brengen Soms kan men echter via 
een formaliteitenprocedure enige ver-
betenng in de pensioensituatie verwe
zenlijken Op de behoefte om gehol
pen te worden bij deze administratieve 
rompslomp wil kamerlid Somers een 
antwoord geven Hij kan bovendien 
met aanvaarden dat de diensten van 
de minister van Financien nog steeds 
mensen lastig vallen met de uitvoering 
van repressieveroordelingen Zo moet 
hij vaststellen dat kinderen en kleinkin
deren van repressiegetroffenen als 
„erfgenamen" gekonfronteerd worden 
met de eis tot betaling van uitzonderlijk 
zware boeten en vorderingen door de 
Staat Ze werden 40 jaar geleden op
gelegd door onervaren knjgsauditeurs, 
die hun grote vaderlandsliefde moes
ten bewijzen om vlug „carnere" te 
maken Ze traden dus onmeedogend 
streng op en dan nog op basis van „be
twiste ' uitzonderingswetten 
Ook stelt kamerlid Joos Somers vast 
dat nog heel wat personen met be
schikken over hun politieke en burger
lijke rechten en andere hun nationali
teit verloren, wat voor sommige verve
lende gevolgen blijkt op te leveren 

Juridische, sociale 
en administratieve bijstand 
Daar wettelijke maatregelen uitblijven 
en men in sommige gevallen toch een 
oplossing kan afdwingen op een be
perkt aantal gebieden, heeft kamerlid 
Joos Somers een juridische, sociale en 
administratieve hulpdienst samenge
steld om de vele vragen om bijstand te 
kunnen opvangen Hij heeft van de 
vakantie gebruik gemaakt om de op

vang te orgamzeren en de inzichten in
zake de wettelijke mogelijkheden ter 
oplossing van de gestelde problemen 
op punt te stellen Elke werkdag (met 
uitzondenng van de maandagmorgen) 
tijdens de kantooruren en elke vrijdag
avond tussen 17 en 20 uur kan men te
recht op het Vlaams-Nationaal Cen
trum, Onh/oenngsplein 1 te 2800 Me-
chelen Men kan persoonlijk langs ko
men, telefonisch kontakt opnemen via 
het nummer 015/20 9514 of schriftelijk 
zijn vragen en problemen betreffende 
de repressiegevolgen formuleren 
Kamerlid Joos Somers en zijn mede
werkers wensen via dit nieuw initiatief 
een daadwerkelijke verandenng te 
brengen in de aanslepende repressie-
problematiek Uiteraard zal men ver
dergaan om wettelijke en dekretale 
maatregelen af te dwingen 

VU-arrondissement Antwerpen 

Belangrijke Kaderdag 
Zondag 11 september 1983 
Aanvang 14 uur 
A lpheusdal , F Wil l iotstraat 22, 2600 B e r c h e m 
ais voorbere id ing e k a fde l ingsbestuursverk iez ingen 

Programma: 
14 u Inleiding doo r Frans Kui jpers, par t i jbestuurs l id en 
ar rond issementee l voorz i t te r 
„Prof iel van een afde l ingsbestuurs l id" 
14 u 15 ve rgaderen in sekt ies 
Sekt ie 1 D e ke rn van een afde l ingsbestuur voorzi t ter , sekreta-
ris, penn ingmees te r 
Sekt ie II Propaganda en organizat ie in de afdel ing 
Sekt ie III V r o u w e n w e r k i n g o p afdel ingsvlak 
Sekt ie IV Jonge renwerk i ng in de afdel ing 
Sekt ie V Gemeente l i j ke mandatar issen 
15 u 15 plenaire vergader ing me t vers lagen van de sekt iever-
gader ingen en a lgemeen besluit 
16 u 15 s lo t toespraak doo r Paul V a n Grembergen , kamer l id 
en VU- f rak t ievoorz i t te r V laamse Raad „ D e rol en het belang 
van de VU-afde l ing in de pol i t iek" 

A l le hu id ige b e s t u u r s l e d e n en n ieuwe kand ida ten o p pos t . 

Omwil le van deze kaderdag vervalt de gewone arrondlssements-
raad van de maand september. J 

In memoriam Frans Beirens 
Te Wilr i jk overleed op 90-jarige leef
ti jd ons aller vriend Frans Beirens. 
Op dinsdag 23 augustus had hij nog 
deelgenomen aan een feest van het 
plaatselijk Verbond van het V W G , 
maar woensdag 24 augustus begaf 
zijn sterk hart 

Enkele maanden terug had de Wilr i jk-
se VU-afdeling hem nog gehuldigd 
naar aanleiding van zijn 90ste ver
jaardag en bij deze gelegenheid ver
scheen van Frans Beirens een uitge
breid interview in „Wij". 
Hier alle verdiensten van Frans aan
halen is onmogelijk. Het is eigenlijk 
ongeloofwaardig en godgeklaagd dat 
de naam Beirens in geen enkele 
encyclopedie over de Vlaamse Be
weging is terug te vinden 
Frans was de grondlegger van het 
politiek Vlaams Nationalisme te Wi l 
rijk in de jaren 30. Na de zogenaamde 
bevrijding heeft de onmenselijke en 
wraakroepende repressie hem ook 
met gespaard. 

Na een verblijf van een aantal jaren in 
de Belgische kerkers kwam Frans 
Beirens vrij als een weliswaar gete
kende, maar nog ongebroken man. 
Samen met zijn lieve echtgenote 
heeft Frans dan een nieuw, gelukkig 
en welvarend bestaan opgebouwd. 
Maar ook politiek bleef onze echte 
leeuw niet bij de pakken zitten. Sa
men met o.a Hector de Bruyne, Her
man Wagemans en nog anderen 
stond hij aan de wieg van de herople
ving van het politiek Vlaams Nationa
lisme in het Antwerpse. 
In 1949 werd Frans Beirens gekozen 
tot provincieraadslid van de Vlaamse 
Concentratie Toen slaagde hij erin 
om door keiharde onderhandelingen 
met PW Seghers, Leemans en ande
re CVP-kopstukken een einde te la
ten stellen aan de fusillades en op die 
wijze heeft hij het leven van 23 men
sen gered 

De laatste jaren was het omwille van 
zijn hoge ouderdom naar buiten uit 
stil geworden rond Frans. Maar wij 

die hem van nabij volgden, wisten 
wat hij bleef betekenen voor de 
Volksunie Alt i jd stond zijn deur wa
genwijd voor de VU open wanneer 
wi| in financiële nood verkee/den. 
Geen enkele steunlijst voor een of 
ander Vlaams initiatief kon in „Wij", 
verschijnen of Frans was er als de 
kippen bij om de lijst met een flink 
bedrag te stofferen 
Steeds bleef hij de VU-stri jd voor 
een zelfstandige Vlaamse staat op de 
voet volgen. En tot het laatste was hij 
aanwezig op alle grote VU-meetings 
en kongressen Frans Beirens zal de 
verwezenlijking van zijn grote droom: 
een zelfstandig Vlaanderen met meer 
beleven. Maar wij beloven hem dat 
wij verder zullen blijven timmeren 

aan de Vlaamse weg tot ons volk 
eindelijk vri j is. 
Het is dikwtils een gemeenplaats te 
zeggen- wij zullen u met vergeten. 
Maar in dit geval liggen de zaken an
ders Wij zullen Frans Beirens niet 
vergeten omdat hij doodgewoon on-
vergeetbaar is Het Vlaams-nationa-
lisme en de VU zijn weer een stukje 
armer Maar in de geest van Frans 
zullen wij verder blijven hopen, on
dernemen en volharden. VU-Wilr i jk 
biedt aan de familie Beirens en voor
al aan zijn ingoede echtgenote haar 
innigste blijken van deelneming aan. 
Rust zacht, vriend Frans, in uw zo 
dierbare Vlaamse grond. 

Jan Lenaerts, 
voorzitter VU-Wilrijk 
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18 WA Wij in de Volksunie 

VU-Zoersel vierde feest 

Vlaamse-nationale hoogdag 
in het hart van de Kempen 
Z O E R S E L — De feesteli jke inhaling van de VU-burgemeester Gerard 
werd een ware triomftocht voor do partij. Niet alleen de ganse bevol
king van de fusiegemeente vierde entoesiast mee, ook de kaolitie-
partners S P en D D V (dorpsli jst) lieten zich niet onbetuigd. Alleen de 
C V P viel uit de toon. D e verkiezingsnederlaag blijkt nog lang niet ver
teerd. Dat de hoogste instanties van de partij mee kwamen vieren 
heeft bij de plaatseli jke bevolking een diepe indruk achtergelaten, je 
komt inderdaad niet elke dag nationaal voorzitter Vic Anciaux en 
gemeenschapsminister Hugo Schiltz tegen. Het moet deze mannen 
uit het verre Brussel wel deugd gedaan hebben dat het archaïsche 
Zoerse l „geel" zag van de leeuwevlaggen: ook dit is hoogst onge
woon voor Hal le-Zoersel en Sint-Antonius. Er is inderdaad „geschie
denis geschreven" in Zoerse l op 4 september -

Het begon dus allemaal in Zoersel Een 
volle Sint-Elisabethkerk, de dne pnes-
ters van de dne parochies, het voltalli
ge schepenkollege (wat merkwaardig 
IS omdat er echte vrijzinnigen in zete
len), de gelovige dorpelingen en de 
raadslieden van de oppositie die zich 
knstelijk-geengageerd achten De vie-
nng zelf kende hoogtepunten van be
zinning Pastoor Janssens belichtte 
vooral het gelovig-vaderlijke van Ge
rard Toen een tiental Duitse schepers 
buiten de kerk tegen het einde van de 
euchanstteivenng een kabaal van je
welste begonnen te maken, besloot de 
pnester in zijn wegzendingswens nog
al grappig met „hewel Gerard, ik hoop 
dat ge niet met een hondekar geko
men zijt" 

Optocht 
In de namiddag vond dan de door 
velen bekeken en door honderden 
wekenlang voorbereide stoet plaats in 
Sint-Antonius, de geboorteplaats van 
Gerard Ruim 70 organizaties verleen
den hun aktieve medewerking aan de 
kleurrijke, folkloristische, kulturele op
tocht 

Enkele toppers 
Het begon al met de aankomst van Ge
rard en Els in een witte Buick, anno '15, 
terwijl de familie genoegen moest ne
men met een Rolls uit '30 en een 
Mercedes van '55 die ooit nog aan 
Spaak heeft toebehoord De „Water-
straatse feesten" bedachten de burge
meester en enkele notabelen met vers 
gebakken visjes (op de wagen stond 
een BQ-stel) De zeer mooie wagens 
van de Heemkundige knng (Het Mo-
lenhuis), de Vnenden van het Boshuis 
(Boshuisje) en de milieuvereniging vie
len op door de onginele verpakking en 
de sfeer rond de wagen de groene 
jongens en meisjes begonnen warem

pel alles voor de voeten van de ere
gasten op te vegen, en achter de lieve 
harmonikaspeelster van het Molenhuis 
stapte de linten knippende burgerva
der op De Halse volksdansgroep 
't Pierke haalde de burgemeester van 
zijn tribune en danste rond hem tot 
groot jolijt van de toeschouwers De 
toneelknng (van Gerard) deed anders 
ZIJ besproeiden de hoge omes met 
confetti aan gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz (VU) zou je het 's avonds 
nog merken De kinderen van de 
jeugdschaakklub beelden zeer mooi 
de (levende) schaakstukken uit, de 
wielertoeristen kwamen met gekke 
fietsen opdagen, de postzegelklub had 
Gerard (voorzitter) op een reuzengro-
te zegel afgebeeld, de socialisten stap
ten in een zee van rode vlaggen op 
(CSC, ABVV, ACOD, SVV), de mid
denstandsvereniging bracht een pe
perkoeken hart van 1 m2 (symbolisch 
voor Gerard) om de verbroedenng uit 
te drukken en de Lindeknng (fanfare 
uit Zoersel) lukte het om de ganse 
straat met tnbune de „Vlaamse 
Leeuw" te doen brullen Het moet 
gezegd, benevens de aanwezigheid 
van VU-senator-zanger Walter Luyten 
werkte de bezielende aanwezigheid 
van V IC Anciaux inspirerend 

Kasteeltoespraken 
Een overrompeling van het kasteel
park, de tent en het koetshuis De 
voorzitter van het feestkomitee. Staf 
Horemans, op wie de verantwoorde
lijkheid van de organizatie rustte, open
de de reeks toespraken met een korte 
speech Na hem kwam een over-emo-
tionele oud-burgemeester, Louis van 
de Velde (CVP) Hij overhandigde een 
sleutel maar voegde eraan toe „dat 
Gerard het kussentje moest terugge
ven" De voorzitter van de PVV (Of

ten) hield het kort en verwees naar de 
„fair play" en naar een „korrekt beleid" 
De voorzitter van de plaatselijke VU, 
Paul Waterloos, vond dat „er vandaag 
geschiedenis werd geschreven" Parle
mentslid Wivina de Meyer (CVP) tokte 
enig geroezemoes en ontevredenheid 
uit bij diverse toehoorder doordat zij 
meer het beleid van het vorige CVP-
beSluur in het licht zette dan wel hulde 
bracht aan haar politieke tegenstrever 
„Uw weg IS geplaveid door de CVP" 
ZIJ dankte Louis en zijn ploeg en 
„overhandigde" op „symbolische wijze 
ons werk", nl het gemeentehuis aan 
Gerard I Na haar kwam Carlos Betrains 
(SP), schepen, die als Vlaams-Socialist 
een „eresaluut" bracht aan de Vlaams-
Nationalist Gerard Ook als vnjzinnige' 
„Mijn woorden zijn recht voor de vuist 
gesproken en komen dus uit het hart 
W I J zullen het beste van onszelf ge
ven" En met een allusie op het kunst
werk in de trouwzaal besloot hij 
„Wees welkom mijn vnend'" De voor
zitter van de DDV (Dierckx) dankte 
Gerard voor de „hechte band in de 
koalitie" en schonk een portret van de 
burgemeester 

Gerard zelf besloot deze rits van toe
spraken, wees erop dat „in het leven er 
momenten zijn dat je moeilijk je ont-
roenng kunt verbergen, maar dat hij 
ook heeft genoten, gelachen en tranen 
heeft laten rollen van plezier tijdens de 
optocht" Niet alleen dankt hij iedereen 
maar besluit hij als regisseur zeer 
toepasselijk zijn rede met de woorden 
„Op het teater schenkt men zijn ap
plaus na de opvoenng van het stuk, ik 
hoop dat ik bij het beëindigen van deze 
termijn ook nog mag rekenen op uw 
applaus" Waarop een daverend ap
plaus volgde, de receptie zijn aanvang 
nam en het volk zijn gangen kon gaan 
(dvsdc) 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dicht ingswerken) 

Eikenstraat 212, R e e t 

Tel. 03-888.64.68 

O o k ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 
Geneeskundig personeel 
Volgende bedieningen worden open-
verklaard 
— Drie plaatsen van assistent in oplei
ding (rang 5) voltijds in de Dienst voor 
Oogziekten en Oogheelkunde (Dr Ha-
verals) van het Algemeen Ziekenhuis 
Middelheim 
De benoemingen zullen ingaan op 
1 101983 
De kandidaten moeten van Belgische 
nationaliteit zijn Jovendien bestaat de 
mogelijkheid tot kontraktuele aanstel
ling van onderdanen van de lid-staten 
van de EE G, op voorwaarde dat de te 
begeven betrekking noch leidingge
vend is, noch uitoefening van het open
baar gezag inhoudt 
De aanvragen dienen op het sekreta-
riaat. Lange Gasthuisstraat 33 te Ant
werpen toegekomen te zijn uiterlijk op 
1991983 
Inschrijvingsformulier en volledige 
voorwaarden te bekomen op de 7de 
Direktie/Personeelszaken, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwerpen (teL 
2329835 - 231 0970 - toestel 221) 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr 

(Adv. 113) 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
10 HOMBEEK: 12de Uilenspiegelavond in zaal „De Leeuw van 

Vlaanderen", Fr Reyniersstraat 1 Aanvang om 21 uur, inkom 
80 fr Inrichting VU-Hombeek-Leest 

18 'S-GRAVENWEZEL: wandeling door de gemeente Bijeenkomst 
aan de kerk om 14 u Iedereen welkom 

10 EDEGEM: Barbecue vanaf 20 u in De Dne Eiken met verschil
lende soorten vlees 150 fr per persoon Inschrijven tot 7 sept in 
lokaal van VNSE 

17 BORGERHOUT: rommelmarkt op het Coxplein vanaf 10 u 
ingencht door het FVV 

17 BORGERHOUT: bezoek aan de Hollebeekhoeve te Kruibeke 
Vertrek om 14 u aan Collegelaan-Stenenbrug Pnj& 30 f r , inge
ncht door F W Inschr 3220806 

18 BORGERHOUT: Voerwandeling ingencht door Vujo-Borgerhout 
Vertrek om 7 u 45 parking ziekenhuis Erasmu& 7 u 55 aan het 
gemeentehuis Prijs 350 fr volw, 225 fr kinderen onder de 12 
jaar Inschr Frans de Vnendtstraat 21 

18 'S-GRAVENWEZEL: wandeling door de gemeente Bijeenkomst 
aan de kerk om 10 u Iedereen welkom 

21 ANTWERPEN, voordracht door Hugo Schiltz in het auditonum 
van de Kredietbank, Eiermarkt Org Cooremansknng, om 
20 u 30 Inkom gratis 

22 WOMMELGEM: „Met heel Antwerpen ", een afwisselend en 
kleurvol programma van 2 x 45 minuten Een diareeks van René 
Herman Om 20 u in lokaal Den Klauwaert Inkom gratis 

23 WOMMELGEM: groot Vujo-bal in feestzaal Familia om 20 u 30 
Dansmuziek voor „Elk wat Wils" 

23 BORGERHOUT: VU-ledenvergadenng in zaal De Passer, Turn-
houtsebaan 34 Om 20 u 30 Gespreksavond met de acht VU-
gemeenteraadsleden van Groot-Antwerpen Tema 1 jaar Fusie-

23 TONGERLO-WESTERLO: Sint-Maartensfonds-VVVG Zuider
kempen, dia- en causeneavond om 20 u in de „Kapellekeshoef 
door Rob Van Dijck Tema „Zuid- en Midden-Amenka" 

24 BORGERHOUT: jaarlijks afdelingsbal in zaal Pax, Sterlingerstraat 
80 Orkest De Spiders Inkom 100 fr Kaarten te bekomen bij 
bestuursleden 

24 OUD-TURNHOUT: VU-afdelingsbal Oud-Turnhout in zaal „Sport-
lokaal". Dorp 25, om 20 u 

24 MORTSEL EN HOVE: optreden van de volksgroep „Katastroof, 
om 20 u in zaal 't Parkske, Edegemsestraat 26 te Mortsel (aan de 
H Kruiskerk) Inkom 80 fr Org Vujo 

VU-Ekeren bereidt 
najaar ' 8 3 voor 
Ook in het najaar biedt de Volksunie 
Ekeren u enkele warm aanbevolen 
aktiviteiten 

Op vnjdag 30 september 1983 bieden 
we u meer informatie rond de gemeen
tepolitiek in Groot-Antwerpen In zaal 
„Den Boterham", Veltwijcklaan 23 te 
Ekeren om 2030 u geven wij een 
ontmoetings- en vormingsavond rond 
het tema „Groot-Antwerpen", met me
dewerking van Rik Neetens, voorzitter 
VU-Groot-Antwerpen, Gerard Ber
gers, Bart Vandermoere en Clara Go-
vaert, gemeenteraadsleden 

Na een korte uiteenzetting van deze 
mensen is er mogelijkheid tot vragen 
stellen Ook is de mogelijkheid voor
zien om met een of meerdere (al 
naargelang uw keuze) van de vier 
medewerkers van deze avond verder 
te praten in beperkte knng Wij hopen 
met deze avond al iets tegemoet te ko
men aan de vraag van vele leden om 

OCMW-HOVE 
verklaart volgende betrekkingen 
vakant 
— GCMW-sekretans 

(14 uur/week) 
— maatschappelijke werker 

(half-ti)ds) 
Eigenhandig geschreven kandi
daturen, vergezeld van CV en 
vereiste diploma-afschnften, 
dienen aangetekend verzonden, 
ten laatste op 23 september 1983, 
aan de heer P Vernimmen, voor-
?!ner OCMW, L Van Imden-
straat 18, 2540 Hove Nadere in
lichtingen zijn te verkrijgen bi) 
het OCMW-sekretariaat (tel 03/ 
455 25 42) 

Adv. 112 

wat meer informatie te verstrekken 
rond de huidige gemeentepolitiek 
Op vrijdag 25 november 1983 om 
20 30 u in zaal „Den Boterham", als af
sluiting van het werkjaar 1983 bieden 
WIJ u een spreker van formaat aan Nie
mand minder dan Vic Anciaux is dan te 
gast in ons midden 
De nationale VU-voorzitter zal dan de 
aktuele punten bespreken en 1983 
evalueren Deze aktiviteit zou een gro
te weerslag moeten knjgen in de plaat
selijke pers, daarom hopen wij op een 
volle zaal De Volksunie Ekeren heet u 
dan ook van harte welkom op deze 
twee aktiviteiten 

Laatste oproep 
om mee te gaan 
naar Doel IV 
Het geleid bezoek aan de kerncentrale 
op 20 september kent al verschillende 
inschrijvingen Zoals je weet kan je 
weldra geen kerncentrale meer bezoe
ken Daarmee bedoelen we de geleide 
bezoeken aan alle delen van de centra
le Eenmaal w werking zijn er diverse 
gedeelten ontoegankelijk (geyaar) of 
niet meer zichtbaar omdat ze inge
werkt zijn 
Nu kan je nog in de buik van de 
centrale Doel IV, de laatste die afge
werkt word t Uitleg, projekties vooraf 
Dialoog en diskussie achteraf bii een 
fnsdrark, ^ ,1 
Inschrijvingen b • OirK «c n oicnem de 
Combe (02-219 49 30 of 03-312 26 79) 
Samenkomst om 18 u in Den Engel 
aan de Grote Markt in Antwerpen of 
om 19 u stipt aan de hoofdingang van 
de kerncentrale te Doel (dvsdc) 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 
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Zondag 11 sept. 
van 13 tot 18 uur 

OPENDEURDAG 

dolle 
'femisdagen 

^//.^o. 

»^'.„<^* 
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VUJO-VUB 
gaat vijfde werkjaar 

m Wij in de Volksunie 

BRABANT 

Gedurende verscheidene jaren be
stond er aan de Vnje Universiteit 
Brussel (VUB) als Vlaamse studenten
vereniging enkel de VNSU CVIaams 
Nationale Studenten Unie) Tijdens het 
akademiejaar 1979-1980 troffen enke
le VUJO-leden elkaar op de VUB en 
besloten de handen in elkaar te slaan, 
plannen werden gemaakt en enkele 
weken later, op woensdag 5 december 
1979 werd VUJO-VUB officieel „gebo
ren" 
Nu zijn we vier jaar verder en er is heel 
wat veranderd In 1981 heeft het 
VNSU zichzelf ontbonden en in haar 
laatste blaadje opgeroepen om aan te 
sluiten bij de VUJO-VUB De VUJO-
VUB IS erkend geworden door de 
akademische overheid en is zelfs uit
gegroeid tot de tweede sterkste niet-
fakulteitsknng aan de VUB (de sterk
ste IS op dit ogenblik nog steeds de 
PVV-jo-VUB) 
Aan de VUB bestaat er een Sociale 
Raad die het beheer van de sociale 
sektor (studentenwmkels, huisvesting, 
restaurants, enzJ onder haar bevoegd
heid heeft Hienn hebben de studenten 
een zeker medezeggenschap Zes stu
denten worden ieder jaar rechtstreeks 
door hun kollega's verkozen De wer
king van deze Raad liet geruime tijd 
veel te wensen over omdat enkele 
groepjes die enkel zichzelf vertegen
woordigden er de plak zwaaiden Hier
in kwam onder impuls van VUJO-VUB 
de nodige verandenng Bij de sociale 

raadsverkiezingen behaalde onze kar-
tellijst in 1982 eerst vijf en in 1983 zes 
van de zes zetels Bovendien zitten 
onze mensen sinds enige tijd in de 
Raad van Beheer van de universiteit m 
de andere knngen, enz 
Maar de eerste bekommemis is en 
blijft natuurlijk de werking naar de 
studenten zelf En op die vier jaar 
hebben ze een njkelijk en gevaneerd 
menu voorgeschoteld gekregen naast 
de regelmatige stands met boeken en 
stickers in de restaurants, waren er 
middag- en avonddebatten, kantussen, 
kursusuitwisselingen, sport, uitstapjes, 
enz.-
Daarnaast is VUJO-VUB de jongste 
jaren ook regelmatig naar buiten geko
men binnen de VU en de VUJO zelf 
De persmededelingen van de VUJO-
VUB haalden trouwens ook meer
maals de nationale pers 

Fakkel doorgeven 
Tot de stichterskern van VUJO-VUB 
behoren Jan Voet Luc Van Biesen, 
Ene Van Baelen en Luc Van den 
Weygaert Vier jaar is ook de duurtijd 
van een nieuwe generatie aan de 

Akademiejaar 

1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 

Voorzitter 

universiteit de fakkel van de stichters 
werd reeds overgenomen door een 
nieuw bestuur met daann namen als 
Luc Luwel, Wilfned Remy, Greta Dnl-
jeux, Jean-Mane Roman Ivo Loosen, 
Dirk Daeninck en nog zovele anderen 
VUJO-VUB IS spnnglevend en gaat in 
oktober haar vijfde werkjaar aanvan
gen Een van de eerste opdrachten zal 
op dat moment zijn de nieuwe groep 
„eerste kanners" op te vangen, maar 
als we het verleden voor ogen houden 
levert dat geen enkele reden tot pessi
misme op 

Kontaktadressen 
VUJO-VUB 
Luc Luwel, Van Haesendoncklaan 9 te 
3500 Hasselt tel 011-2701 81 
Greta Driljeux, Terbiest 75 te 3800 St-
Truiden tel 011-674764 
Dirk Daeninck, Fortuinstraat 5 te 8310 
Brugge 3 
Ene Van Baelen, Brouwerijstraat 4 te 
Strombeek-Bever, tel 02-2672809 
Luc Van den Weygaert, De Ster 11 te 
2540 Hove, tel 03-4553808 

Sekretaris 

SEPTEMBER 

23 WEMMEL met de Vlaamse Kring naar de KVS „Stilte aub" 
Kaarten van 150fr a 300 fr Flaatsbespreking 4789623 

24 ZAVENTEM 4de lustrumbal in zaal „Sint Michiel", Stationsstraat 
103, om 21 u Org VU-Groot Zaventem 

Kulturele aktiviteit 
in het Pajottenland 

Jan Voet (Tremelo) 
Jan Voet (Tremelo) 
Luc Van den Weygaert (Hove) 
Luc Luwel (Hasselt) 

Ene Van Baelen (Strombeek) 
Ene Van Baelen (Strombeek) 
Ene Van Baelen (Strombeek) 
Greta Driljeux (St-Truiden) 

De ,IJzerbedevaartwerkgroep Pajot
tenland" in nauwe samenwerking met 
de „Vlaamse Knng Lennik" nodigen uit 
op een aantal aktiviteiten 
Daar IS eerst een uitstap naar de 
Voerstreek onder de deskundige be
geleiding van een plaatselijk VVV-
verantwoordelijke op zondag 25 sep
tember eerstkomend De prijs be
draagt 250 fr Vertrekpunten worden 
vastgelegd naargelang de inschrijvin
gen Vertrek Gooik-centrum om 8 u 
Histonsehe fragmenten uit de vroege
re en huidige Vlaamse Beweging met 
o a fragmenten uit de begrafenis van 
Staf De Clereq, video-uittreksels uit 
„De Nieuwe Orde' en ,Het Vlaamse 
Landschap", dokumentaire van Jef 
Cornells 

Parallel met de films zal ook een 
fototentoonstelling gehouden worden 
Datum 7 oktober om 20 u Raats 
't Krekelhof Toegang 100 fr Lidmaat
schap IS vereist voor de toegang 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeintn reeds van de 
buitengewone ge/ond-
heidseigenschappen van 
«Tonissteiner Sprudel • 
Bi) de bron vindt men 
oude nischriften als . fons 
sanitatis, effectu mirabi-
l i s . (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir helen
de werking) 
Mijnheer Beyleinans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Astenx wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een achttal )aar gefeden, 
zat Mi|nheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar samenstelling en 
sniaak een v.'aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46 03 11 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bi) Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren En 

waaiadit ig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten 
Navraag bi) een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tonis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat 

Tonissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bi) 
de bestrijding van 

1 ziekte der urine-afvoer-
kanalen 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis) 
b) reinigen bij nierste
nen , ook fosfaat- en 
karbonaatstenen 

2 chronische maagslijm-
vliesontsteking Herstel
len na darmontsteking 
Zenuw- en funktionele 
storingen 

3 chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phai7n-
gitis tracheits, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie) 

4 ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen Jicht 

Wie meer wil weten over 
Tonissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt 

(advertentie) 

een diploma meer = meer kans op werk 

AVONDONDERWIJS OP UNIVERSITAIR NIVEAU 
Erkend door de Staat 

ADMINISTRATIEVE en ECONOMISCHE 
HOGESCHOOL 

(Hoger Instituut voor Bestuurs- en Mandelswetenschappen, Eisene) 

Licentiaat in de bestuurswetenschappen 
* algemene administratie 
*bestuursinformatica 

Licentiaat in de 
* han(Jels- en financiële 
* handels- en consulaire 
* handels-en 

bestuurswetenschappen 

Geaggregeerde van het hoger 
secundair onderwijs 

Inlichtingen en inschrijvingen 
TRIERSTRAAT 84 bus 6 (iste verd) -1040 BRUSSEL 

«02/230.2195 
Maandag tot vrijdag van 10 u 12 u en van 14 u 19 u 

werken en studeren... dat kan 

Herdenking 
Herman Van Den Reeck 
Deze jaarlijkse herdenking wordt zo
als steeds gehouden tijdens het laat
ste weekeinde in september (te Bor
gerhout en te Antwerpen) 

Zaterdag 24 september om 19 uur 
in de St-Annakerk te Borgerhout 
(Goedendagstraat) een gedachte-
nisvienng met eigen lezingen gebeden 
en muzikale omlijsting De homilie zal 
worden gehouden door priester Elias 
Dupont of door diaken Herman Som
men 
Zondag 25 september van 11 u tot 
12 u een bezinningsstonde aan het 
eregraf van Herman Van den Reeck 
op Schoonselhof te Antwerpen Sa
menkomst aan de wachthal Het pro
gramma voorziet samenzang bloe
menhulde en een toespraak door Her
man Wagemans lid van het hoofdbe
stuur van VOS We herdenken ook 
onze overleden medewerkers en 
brengen eveneens een korte hulde 
aan Hendnk Conscience Bij slecht 
weer wordt de bezinningsstonde ge
houden in de wachthal en brengen wij 
de bloemen daarna naar het graf van 
Herman 

U kan deelnemen aan de bloemenhul
de door storting van 200 fr op de 
bankrekening nr 407-3051171-25 ten 
name van het komitee Herman Van 
den Reeck te Borgerhout Uw naam of 
de naam van uw organizatie vermel
den aub 
Vlaamsgezinden ,uit diverse nchtin-
gen" zijn welkom mits eerbied voor 
eikaars levensbeschouwelijke of partij
politieke overtuiging 

Bezoek aan de BRT-gebouwen waar 
de technische snufjes van zowel radio 
als tv kunnen bekeken worden Rond
gang geleid door gespecializeerd BRT-
personeel 
Prijs 195 fr, dnnkgeld buschauffeur 
en toegangsgeld BRT (50 fr p p j inbe
grepen Maximaal aantal personen 50 
Het bezoek gaat door op 12 novem
ber 1983 Vertrek aan 't Krekelhof om 
8u 30 
Meer inlichtingen bij Jaak Vervaet, 
't Krekelhof te Gooik, tel 054-334857 

Vlaams 
informatiekantoor 
te Brussel 
Het Vlaams Komitee voor Brussel 
(VKB) en de werkgroep Taalgebruik 
van het Algemeen-Nederlands Ver
bond zijn overgegaan tot de oprichbng 
van een informatiekantoor 
Het bureau staat gratis ten dienste van 
iedereen en zal zoveel mogelijk inlich
tingen — in de breedst mogelijke zin 
van het woord — verschaffen aan
gaande rijksdiensten (centrale en 
Vlaamse) agglommeratie, gemeente
besturen kuituur ziekenfondsen, vak
bonden, nederlandstalige geneeshe
ren, -notarissen, -tand- en dierenartsen, 
horeca, vastgoedsektor, middenstand, 
taalproblemen enz 
Het sekretariaat van het VKB Rijkekla-
renstraat 45 te 1000 Brussel is iedere 
dag geopend van 9 tot 16 u 45 tel 
02-5117372 

VNJ zet nieuw 
werkjaar in 
Op vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 
augustus had in het H Hartkollege te 
Heusden (Limburg) het startweekein-
de plaats van het VNJ (Vlaams Natio
naal Jeugdverbond) Leiders en leid
sters uit gans het Vlaamse land be
spraken er het jaarprogramma en de 
jaartema's voor het komende werk
jaar 
De werking van gouwen, gewesten en 
scharen werd uitvoeng besproken, zo
doende dat men het eigenlijke werk
jaar op 3 september degelijk voorbe
reid kan starten „Wij bouwen fier met 
jonge handen een vnje blije wereld 
op", werd gekozen als jaartema 
De leiders en leidsters van het VNJ 
zijn er zich van bewust dat men met 
pessimisme en gelatenheid geen nieu
we wereld opbouwt Jonge mensen 
moeten optimistisch zijn zij moeten 
bouwen aan een wereld waar vreugde, 
kameraadschap geen vage begrippen 
zijn maar een echte realiteit 
Ook al ziet de wereld er momenteet 
weinig hoopgevend uit — denk aan de 
werkloosheid, de atoomdreiging — 
toch IS het onze taak (de taak van de 
jeugd) te blijven werken voor een 
wereld waann de hoop levend blijft 

(meegedeeld) 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDE 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale vooi 

Openingsuren: Di.. woc. vrij. van 13 tot I t u . 30 
Do., zat. van 10 tot I t u. 30 
Z o n d a s v a n 14 tot I t u . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5t2.22.22 
(op slechts 15 km v r - ~ • - - -
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BU VO€TSAL 
BRENGT 

SAMENSPEL 
HET MEESTE m. 

iNDETOTOOOK. 

SPEEL MEE MET TOTO, 
HET TERREIN VAN DE WINNAARS 

EHBO-kursus 
te Oostende 
Voor de elfde maal dit jaar richt het 
Vlaamse Kruis afdeling Oostende een 
Eerste Hulp-kursus in Als u er ook bij 
wilt zijn om te weten hoe u uw mede
mens of uzelf kunt helpen in minder 
aangename omstandigheden dan 
moet u beslist komen op woensdag 
14 september 1983 want dan vangt de 
kursus aan De lessen worden gege
ven iedere woensdag van 20 tot 
22 uur en dit in de zaal van de Paters 
Dominikanen Aartshertoginnestraat 
16A te Oostende Indien u nog meer in
formatie wenst of indien u zich nu 
reeds wenst in te schnjven dan kunt u 
steeds terecht bij Roger Denijs, 
Azalealaan 6 8400 Oostende tel 059-
504684 

WEST-VLMNDEREN 
11 IZEGEM. wandeling te Merkem o l v Herman Vandamme en 

Roza Decoene Samenkomst om 13 u 30 aan zaal Iso Organ 
wandelklub Vlaams Huis 

19 lEPER bezoek aan het Izegemse schoen- en borstelmuseum 
Vertrek onder het Nieuwwerck om 13 u 30. met eigen vervoer 
Pnjs 50 fr (museabezoek inbegrepen) Org Vlaamse Vrouwen
vereniging leper 

22 IZEGEM bezoek aan gemeenteraadszaal en stadsbiblioteek oJ v 
schepen Enk Vandewalle Om 20 u in het stadhuis Org F W 

24 IZEGEM Groot Vlaams Volksfeest vanaf 15 u in de Nieuwe Bar-
nere, Zilverbergstraat 280 Org VU en Vlaamse Vrouwen-
Roeselare 

Eerste corrida te Middelkerke 

Opnieuw Zeveloaarstocht te Zedelgem 
Op zondag 11 september a s organi-
zeert v z w Trefpunt-Zedelgem voor 
de tweede maal haar Zeveloaars-wan-
deltocht Dit jaar zijn er drie routes uit
gestippeld Vanaf s morgens 10 uur 
kan reeds ingeschreven worden voor 
de 30 km Voor de 15 en 8 km wordt 
ingeschreven vanaf 13 u 30 tot 16 uur 
Tijdens de wandeltocht wordt de deel
nemers een verfnssing aangeboden 
Na de tocht ontvangt elke deelnemer 
een waldelbrevet en een aandenken 
De talrijkst aanwezige groep ontvangt 
de prachtige wisselbeker Verder zijn 
er nog trofeeën voorzien voor de 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

jongste de oudste en de van verst ko
mende deelnemer Groepen (minimum 
15 personen) die vooraf inschnjven bij 
hetzij G Cappon Schattingbeekstraat 
3 of bij B Scheipe ontvangen even
eens een trofee 

De start en aankomst is aan het paro
chiaal centrum „Ontmoeting" te Zedel
gem in de Sint-Ekx)istraat 

Deelname 60 B fr voor volwassenen, 
40 B f r voor de jeugd tot 12 jaar, 
gezinnen 180 B f r en kinderen onder 
de 4 jaar stappen gratis mee 
Tot 11 september 

NEERPELT grote VU-meeting in zaal „De Rjl", Boseind 91 te 
Neerpelt Om 20 uur Sprekers VU-voorzitter Vic Anciaux en 
volksvertegenwoordiger Jaak Gabnels Inkom grabs 

Met de medewerking van „Wij aan 
Zee ' en het gemeentebestuur van 
Middelkerke eerste corrida van Mid
delkerke op vri jdag 16 september om 
20 u 

Voor de eerste maal organizeren de 
Middelkerkse Comda-vnenden, een 
feitelijke vereniging ontstaan uit de 
Volksunie-Jongeren van Oostende-
Veurne-Diskmuide, een avond-straten-
loop doorheen Middelkerke 
Met de medewerking van „Wij aan 
Zee" en de Middelkerkse handelaars 
werd een parkoers van circa 10 km 
doorheen Middelkerke uitgestippeld 
Deze grootse sportgebeurtenis te 
Middelkerke wordt georganizeerd op 
vnjdag 16 september a s De start is 
om 20 u in de Kerkstraat rechtover 
het gemeentehuis 
Het hele parkoers dient slechts een-

FVV-TessenderIo 
aktief 
Op donderdag 15 september om 20 u 
in het Muuzaaike maakt Herman 
Bloemmen een kruidenmenu klaar be
staande uit kruidensoep, toest met 
kruiden en vegetansch gevulde papn-
ka's met kip in het groen, kruidkoek en 
rozijncake 

De kosten zullen gedeeld worden 
Gelieve vork, mes en lepel mee te 
brengen 

In het najaar start FW-Tessenderio, in 
samenwerking met de Kunstknng een 
lessenreeks tekenen en schilderen 

maal te worden gelopen en iedereen 
mag er aan deelnemen Er is een 
gezamenlijke start, maar achteraf wor
den verschillende kategoneen opge
steld Alle aangekomen deelnemers 
ontvangen een hennnenng Na de 
loopwedstnjd is er mogelijkheid tot 
douchen 
De prijsuitreiking begmt om 21 u 30 in 
De Leeuw van Vlaanderen (aan de 
aankomsü Het Vlaams Kruis zal zor-

Met Nobeltje 
naar Antwerpen 
Nobeltje het kultureel orgaan van de 
Volksunie Jongeren Oostende, organi-
zeert een eendaagse studietnp naar 
Antwerpen, knooppunt van Vlaande-
rens ekonomie s Morgens zijn er 
bezoeken aan het Internationaal Dien 
mantcenter en het Ranbjn Moretus-
huis voorzien In de namiddag worden 
WIJ uitgenodigd in de assemblagefa-
bnek van General Motors Voor deze 
unieke en interessante studiedag zijn 
het aantal plaatsen beperkt slechts 
50 mensen kunnen mee De inschnj-
vingsprijs bedraagt 400 fr per persoon 
en daann zijn begrepen de reis p>er 
luxe-bus en de verschillende bezoe
ken Deze studiereis gaat door op 
dinsdag 11 oktober as en het vertrek 
IS voorzien om 7 u 45 aan het Oos-
tends Trefcentrum, P Benoitstraat 58 
te Oostende 
ledere deelnemer ontvangt nog uitge
breider informatie Inschnjvingen in het 
Oostends Trefcentrum, P Benpitstraat 
58 te Oostende (tel 059-505277) 

gen voor de medische zorgen 
Alle inschnjvingen en inlichtingen kurv 
nen vanaf heden gebeuren in het 
Oostends Trefcentrum, P Benoitstraat 
58 te Oostende (059-50 52 77) De dag 
zelf kan vanaf 19 u worden ingeschre
ven in De Leeuw van Vlaanderen 
(rechtover het gemeentehuis) Deelna-
mepnjs bedraagt 50 fr 

Philippe Goossens 

• Tweedehandswagen Toyota 
Selica Coupe 2000 automatisch, 
70 000 km, bouwjaar 78, in zeer 
goede staat te koop Tel 
02-7313876 
• HUIS te koop met garage zich 
wenden notaris Jan Devos. Mag-
dalenstraat 11, 8670 Wervik. 

TE HUUR 
• Zonneveld, Gnmbergen, Max 
Haevelaerlaan 13 bungalow. 
4 slpk, living, geinstal keuken, 
badk^ inkom, vestiaire, garage 2 
wagens siertuin 20 000 frV 
maand Inl 02-6600616 na 
19 uur 016-4621 37 dhr Willems 

Kamiel Van Damme-
Wie wil dokumentatie, fotomate-
naal enz ter beschikking stellen 
over Kamiel Van Damme, de 
overleden militantenleider uit het 
Gentse Alle dokumentatie wordt 
teruggestuurd Antwoord aan se
nator Bob Maes, Parklaan 14, 
1930 Zaventem 

lepel & vork... 
^ 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Be rgense S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h l 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstiaat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Cafe-restauranl 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wiinimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 2922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie 
en Bordeauxwi|nen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091 6757 12 

Koffiebranderi) 
SANG 

Emiol Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bi| u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgerief 

Schilderstraal 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 0240 
piest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maalti|dchecks 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraal 145 147 
2 '20 Schoten 03/65841 76 

Wi) verzorgen al uw feesten 

Het ^almgljuijö 
WEKELIJKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRUDAG TOT ZATERDAG > Oude Brugstraat 16 
18 UUR 052-4232 46 
J A N P A U W E L S -
DE BR A U W E R i * A " ' : ' . i * ^ A ^ " ' - ° ' ' 

DECEMBER 
O* familitzaak mal traditia 

Banketbakkeri j 
ANTWERPIA 

Ger jardsbergsest raat 38 Dr Van De Per 'olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 
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Nieuw Novotel 
verdeelt Gentse raad 
Vooraleer met vakantie te gaan ver
huurde de stad Gent nog een perceel 
grond aan de Franse hotelketen Novo
tel 

In een speciaal daartoe samengeroe
pen gemeenteraadszitting bogen de 
raadsleden zich over het kontrakt dat 
deze verhunng moest regelen Bij een 
vonge raadszitbng was dit punt op 
verzoek van kollege en oppositie van 
de dagorde afgevoerd omdat bleek 
dat de overeenkomst heel vî at hiaten 
vertoonde 

De raadsleden maakten van de extra 
zitting gebruik om uitgebreid te deba
teren over voor- en nadelen van het 
voorgestelde projekt Novotel is nl 
zinnens in het stadscentrum, op door 
de stad ter beschikking gestelde gron
den, een hotel op te nchten met een 
100-tal luxe-kamers 
De braakliggende gronden — hoek 
Goudenleeuwplein-Stadhuissteeg-
Hoog|X)ort — zouden hierdoor op een 
interessante manier kunnen benut 
vi/orden Het voorstel van het kollege 
kwam neer op een erfpachtovereen
komst voor 66 jaar, tegen een jaarlijk
se cijns van 1200 000 fr per jaar Na 
afloop van de erffjacht komt de volledi
ge investering kosteloos aan de stad 
toe 

Iedereen was het roerend over eens 
dat Gent een grote nood heeft aan ho-
telakkommodatie 

Flammant (PVV) citeerde enkele cij
fers uit een brochure van de provincie 
Gent beschikt in 1983 over 13 hotels 
en 31 herbergingstehuizen, samen 
goed voor 1 100 bedden Dit is ontoe
reikend, zeker als men van Gent ook 
een „kongresstad" zou willen maken 
Ook op toeristisch vlak kan Gent 
evolueren van een doorgangsstad 
naar een verblijfsstad 
Notans Vandercruyssen (PVV) bestu
deerde de erfpachtovereenkomst en 
vond het geheel goed en voldoende 
waart)orgen biedend 
De oppositie was het hiermee hele
maal met eens en kwam met een 
waslijst opmerkingen voor de dag 

Hugo Waeterloos (VU) stelde zich de 
vraag waarom Novotel de gronden 
niet aankoopt i p v ze te huren, als ze 
dan toen al 250 miljoen investeert in 
een hotel 

Een kleine berekening geeft hierop 
onmiddellijk antwoord de kostpnjs 
voor de stad van de gronden was 40 
miljoen, de jaarlijkse last komt hierdoor 
op 5 miljoen Dat is heel wat minder 
dan de \2 miljoen die Novotel moet 
betalen Bovendien weet niemand hoe 
de situatie er over 66 jaar zal uitzien 
Volgens verklanngen van de direktie 
van Novotel is het kontrakt trouwens 
herzienbaar op 45 jaar indien de inves-
tenngslast té hoog zou oplopen 
Ander hotelketens werden met gekon-
takteerd Het zou nochtans getuigen 
van een goed kommercieel gedrag 
indien men eerst zou aftasten of er 
geen andere gegadigden zijn die mis
schien betere kondities geven 

Oswald Van Ooteghem (VU) wees 
erop dat de aanwezigheid van een 
hotel in het stadscentrum een extra 
belasting betekent qua verkeer Hij 
meende dat de stad specifieke nchtlij-
nen zou moeten opleggen inzake ar-
chitektuur en gebruikte matenalen, ge
zien de ligging van het hotel 

Uit SP-hoek kwamen ook heel wat 
opmerkingen zowel op de modaliteiten 
van het kontrakt als op de wijze waar

op het is tot stand gekomen Niette
genstaande onderhandelingen met 
Novotel reeds in december '82 waren 
aangevat werd de SP hierbij met be
trokken en zelfs met ingelicht, alhoe
wel de SP tot in apnl '83 in het kollege 
zat De oud-SP-schepenen waren hier
over zeer verbolgen Fraktievoorzitter 
Temmerman verweet het kollege ook 
nog leugens te gebruiken om het 
projekt zo gunstig mogelijk aan de 
raad voor te stellen 
Er was nl in kommissie gezegd dat het 
kontrakt gelijkaardig was als bij Novo-
tel-Brugge In de stad Brugge weet 
men echter van mets Andere opmer
kingen handelden o a over het rechts
geding dat de stad nog lopen heeft 
1V m de grondaankojjen, over de toe
komst van het Zuidprojekt waar ook 
een hotel gepland was, over de ver
goedingen aan Urbaninfra voor stu
dies in verband met de mogelijke 
aanwending van de terreinen en over 
het juridisch statuut van de groep 
Novotel Van Eeckhout (SP) ging 
scherp tekeer tegen een kontraktclau-
sule waardoor Novotel de mogelijk
heid krijgt een herziening van de erf
pacht te vragen, wanneer de stad een 
belasting op de hotelkamers zou in
voeren Dit komt neer op een fiskale 
vrijstelling en is konkurrentieverval-
send tegenover de andere hotels in de 
stad 

Burgemeester Monsaert maakte er 
zich van af door erop te wijzen dat het 
dossier zeer dnngend was. Vele van 
de gemaakte opmerkingen zijn precies 
cruciale elementen in de overeen
komst en kunnen met gewijzigd wor
den HIJ betwistte trouwens de juist
heid van de tussenkomsten van de 
verschillende oppositie-interpellanten 
De overeenkomst werd dan ook meer
derheid tegen oppositie goedgekeurd 

Carla Brion 

Sociaal 
dienstbetoon 
Nelly Maes 

Elke maand 
1ste maandag om 18 u te Belsele bij 
OCMW-lid Arnold Vandermeulen, Bel-
seledorp 90, 9180 Belséle, tel 
7724060 

1ste zaterdag om 14 u Scheldekant, 
cafe Cambrinus, Markt 2690 Temse, 
tel 7710525 
Om 15u te Bazel bij raadslid Antoine 
Denert Rupelmondestraat 90, 2768 
Bazel, tel 7742017 
Om 16 u te Krulbeke bij raadslid Ka-
miel Van Mieghem, Bazelstraat 89, 
2760 Kruibeke, tel 7741647 
2de dinsdag om 11 u te Beveren, 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oude 
Zandstraal 14, 2750 Beveren, tel 
7756666 
2de zaterdag om l O u te Kieldrecht-
Verrebroek-Doei, bij raadslid Boude-
wijn Vlegels, Tragel 53 2790 Kiel-
drecht tel 7735129 
Om 11 u te Melsele-Beveren, bij 
raadslid Ghisleen Van Vossel, Gaver-
landstraat 16, 2740 Melsele, tel 
7759507 

Op afspraak 
Elke maandag-, woensdag- en vrijdag
morgen, tijdens de kantooruren kan
toor Nelly Maes, Gentse Baan 50 te 
St-Niklaas, tel 7764974 

HOTEL-PENSION-RESTAURANT 
HAUS WALDBLICK 

Luchtkuuroord Ohlenhard in de Eifel, 15 km van Blanken-
heim Prachtige dalen en uitgestrekte wouden Speciaal 
aanbevolen voor wandelliefhebbers Rustig pension, zéér 
verzorgde keuken Geschikt voor gastronomische weekends 
(pnjs aanvragen) Volpension vanaf 3 dagen 38 DM Kamer 
met stortbad 39 DM Van september tot april van zondag
avond tot vnjdag, 5 dagen volpension voor 180 DM 
Reservatie: 
Hotel Pension Fam. FASSBENDER, D-5489 OHLENHARD. 
Tel.; 00-49-2694228. 
Luchthaven voor sport- en zweefvliegtuigen. ^^^ jjj 

m 
Zele viert 
burgemeester 
De Bruyne 
Op zaterdag 10 september a s vindt in 
Zele de officiële inhuldiging plaats van 
ons lid Jozef De Bruyne als burge
meester van Zele 
Deze feesten gaan door in de feest
tent op het Zandbergplein en verlopen 
als volgt 
Zaterdag 10 september feestbal met 
de Harmonie „Kunst Adelt" uit Zele-
Heikant en met het dansorkest „Rou
lette" 

Zondag 11 september om 10 u 45 
korte optocht van het gemeentehuis 
naar het Zandbergplein met muzikale 
begeleiding Om 11 u apentiefkoncert 
door de Zeelse Blaaskapel „Den Book-
hamer" Om 15 u 30 ontspanningsna
middag voor de derde leeftijd met het 
„Schurend Scharmerken" uit Zele 
Voor en na dit optreden alsook tijdens 
de pauze dansmuziek met hammond, 
klannet saxofoon Om 19 u T-Dansant 
met disco-bar „Flashback" 

Wij in de Volksunie 

OOST-VLMNDEREN 
11 BUGGENHOUT. „1ste Kwak- en Bosschijntjestochten" i s m de 

VTB-VAB Inlichtingen op tel 052-335486 lOOfr per pers (vanaf 
12 j ) bevat 1 kwak, 1 bosschijntje, en een aandenken aan de 
tocht 

11 LEDE: natuurwandeling langs de mooiste plekjes van Impe, 
gedeeltelijk langs het Pastoor de Brouwerpad ( ± 8 km) Gids is 
mevr D'Haeseleer van „De Wielewaal" Start om 15 u op 
Impedorp Gratis Indien nodig laarzen meebrengen 

16 DÉINZE. VU-Vlaggefeest met feestmaaltijd vanaf 19 u in zaal 
Volksknng, Markt 79 Gastspreker Vic Anciaux 

17 LEDE: jaarlijks ledenfeest met kennismaking met de VU-manda-
tarissen t g v van een feestelijke barbecue in de tuin en de zaal 
„Godefroit", Langehaag, Impe Inschrijven bij het bestuur 200 fr 
en 100 fr (voor kinderen) Gastoptreden van Mandus de Vos, 
volkszanger 

18 AALST: f eesttaf el van 12 tot 20 u in zaal De Jachthoren, op 50 m 
van de kerk van Lebeke (Outer-Ninove) Omkadering met 
aangepaste muziek, 250 fr 

18 IMPE-LEDE: Zieledienst voor overleden kameraden en familie 
van Vnendenknng Snel-Pede (oud DMZB) Homilie door pas
toor De Cubber, middagmaal te Lede, gastspreker kamerlid Wil
ly Kuijpers Om 11 uur in de kerk te Impe 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 107 
9110 Gent (St.-Amandsberg) 
Tel. 091-28.2a.32 en 28.36.23. Telex 12.581. 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 
(Adv 110) 

Nieuw bestuur VU-Deinze 
VU-Deinze deelt de samenstelling van 
een nieuw bestuur mee 
Voorzitter Wim Maes, sekretans 
Walter De Weirdt Penningmeester 
Romain Mortier, Ondervoorzitters An
nie De Ketelaere-De Schrijver en Wil
lem De Kie 
Bestuursleden Leen De Weirdt-Huys, 
Fritz Kint Jan Onderbeke, Alois De 
Backer Gilbert Neirynck, Joris Claes, 
Lisette Onderbeke-Welvaert Simonne 
Waelkens-De Loenzien, Wilfned Tem
merman, Mane-Louise Minjauw, Dems 
Dhondt Luc Van Cauwenberghe, Willy 
Lowie, Andre Wittewrongel, Mark De 
Vulder en Arsène Rowaert 
Dit groot aantal bestuursleden komt 
voornamelijk door het feit dat de afde
ling eraan gehouden heeft om voor 
elke deelgemeente een verantwoorde
lijke te hebben en dit naast specifieke 
bestuursfunkties 

Sociaal dienstbetoon 
Sinds jaren houdt VU-volksvertegen-
woordiger Frans Baert elke eerste 
zondag van de maand sociaal dienst
betoon te Deinze en dit in cafe Ideal, 
Markt te Deinze 
Sinds de verkiezingen van oktober 

1982 vult de plaatselijke VU-afdeling 
dit sociaal dienstbetoon aan en dit 
langs hun voorzitter Wim Maes die 
elke week sociaal dienstbetoon houdt 
in voornoemd cafe, elke zaterdag van 
10 tot 10 u 30 

Vlaggefeest 
Op 16 september 1983 houdt de VU-
afdeling het vlaggefeest waarbij de 
Leeuwevlag met knots, wimpel en 
mast die gemeenteraadslid Herman 
Maes, de afdeling schenkt zal ingehul
digd worden 
De vlag met bijbehoren verklaart Her
man Maes betaald te hebtien met zijn 
zitpenmngen die hij met voor hem 
wenst te houden Het vlaggefeest gaat 
gepaard met een feestmaaltijd waarop 
nationaal VU-voorzitter Vic Anciaux 
beloofde aanwezig te zijn Dit alles in 
zaal Volkskring op de Markt te Deinze 
Iedereen is die avond welkom maar 
voor de feestmaaltijd moet men voor
afgaandelijk inschrijven op de VU-
rekemng 442-7588611-40 of bij Wim 
Maes, Kortnjkstraat 64 te Deinze CTel 
091 -86 03 85) of bij Willy Lowie, Nieuw-
goedlaan 220 te Demze (tel 091-
866747) 

Gemeenteraad Lovendegem 
Dinsdagavond 16 augustus kwam de 
gemeenteraad nog eens bijeen, na 
een lange vakantiepnode. Waarom 
men nu precies de laatste avond van 
de kermis had uitgekozen mag Joost 
weten. 
Toch was het een noodzakelijke zit
ting, aangezien de openverklanng 
moest worden goedgekeurd van een 
tijdelijke betrekking voor de gemeen
teschool van Vinderhoute 
Deze betrekking werd toegewezen 
aan juffrouw Els Serweytens, wonen
de te Vinderhoute zelf 
Ook werden nog een aantal tijdelijke 
politiereglementen goedgekeurd en 
werd beslist verbeteringswerken uit te 
voeren aan de Trekweg te Vinderhou
te Er zal een beperkte aanbesteding 
plaatsvinden met een zestal aanne
mers 

De SP diende een vijftal punten in 
waarbij vooral de wateroverlast in de 
wijk Oostveld de aandacht trok Tij
dens de grote regenvlaag van 26 juni jl 
kon de nolenng het waterdebiet met 
meer aan en kregen verschillende in
woners het noolwater in huis, wat voor 
heel wat schade zorgde Raadslid Jo
zef Naessens wou weten of de scha

delijders met kunnen worden vergoed 
en vroeg ook of er met te veel zand en 
aanslibbing in de nool zi t Burgemees
ter Van Speybroeck antwoordde daar
op dat vergoeding nagenoeg uitgeslo
ten IS Wat de aanslibbing betreft dacht 
hij dat het vaak de schuld van de 
inwoners zelf was Schepen Colpaert 
voegde daar nog aan toe dat zij die 
schade geleden hadden precies diege
nen waren die bij het bouwen van hun 
huis toelating vroegen (en kregen) om 
tegen de verkavelingsvoorschnften in 
een ondergrondse garage te bouwen 

Van Volksuniezijde werd slechts een 
punt ingediend Raadslid Hugo Van de 
Cruyssen pleitte voor de aankoop van 
leeuwevlaggen (officieel Vlaggen van 
de Vlaamse Gemeenschap) en bijbe
horende uitrusting voor een zevental 
openbare gebouwen en plaatsen de 
dienstencentra Lovendegem en Vin
derhoute, gemeentescholen Vinder
houte en Eeksken, het sportkompleks 
en de gemeentelijke begraafplaats Dit 
voorstel werd unaniem goedgekeurd 
In Lovendegem wappert voortaan 
meer dan een Vlaamse Leeuw i 

J. van Hoorde 

Tentoonstelling 
„Een schilder en 
dertig schrijvers" 

Een enorm 
sukses te 
Moerzeke 
De door de Vereniging vzw 't Moleken 
(een nevenorganizatie van VU-afde-
ling Moerzeke) in samenwerking met 
de afdeling Davidsfonds-Moerzeke 
georgamzeerde tentoonstelling werd 
een enorm sukses De officiële ope
ning op zaterdag 3 september werd 
een groot sukses Er was een wel
komstwoord van Marcel Verschelden, 
voorzitter 't Moleken, een inleiding van 
Henn-Flons Jespers, voorzitter van de 
vereniging van Vlaamse Letterkundi
gen en persman van minister Hugo 
Schiltz en van Antoon Van Wilderode 
die de tentoonstelling opende en een 
dankwoord van Alex Bouters, voorzit
ter Davidsfonds 
Op de opening, die doorging in een 
prachtige zaal waar de werken van 
Victor Suy nl de portretten van 30 ge
kende Vlaamse schrijvers, waren een 
350-tal kijklustigen aanwezig Dit aantal 
groeide nog sterk aan op zondag en 
dinsdag 
Deze hoogstaande kulturele bijeen
komst werd bijgewoond door alle 
vooraanstaanden van het dorp Moer
zeke 
De CVP-politici, burgemeester, sche
penen en gemeenteraadsleden en de 
CVP-vleugel van het bestuur Davids
fonds bleven aanwezig 
CVP-vooraanstaanden staken hun on
tevredenheid met onder stoelen of 
banken Voor hen was het een schan
de dat het Davidsfonds wou samen
werken met een vereniging die voor 
een groot gedeelte uit VU-militanten is 
samengesteld 
De veroorzaakte spanning in het afde
lingsbestuur van Davidsfonds-Moer
zeke zal wellicht nog een staartje 
krijgen De CVP-vleugel van het afde
lingsbestuur wil zich ontdoen van zijn 
Vlaams-nationale bestuursleden en zo
als vroeger een eigen (CVP)-beleid 
voeren Wij volgen deze strijd met 
spanning 
Al bij al en dat is wel belangnjker, was 
de tentoonstelling een topper van for
maat i 
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Zondag 18 sept., 30 jaar na zijn overlijden 

Emile Butayeherdenking te Watou 
Verleden jaar was het een eeuw gele
den dat „Meester" volksvertegen
woordiger Emile Butaye geboren 
werd Dit jaar is het precies dertig jaar 
dat hij overleed Het Davidsfonds 
Ijzerweelde wil deze uitzonderlijke 
man uit de Westhoek in het licht stellen 
op een herdenkingsdag te Watou 
Emile Butaye, geboren te Proven in 
1882, woonde vanaf zijn huwelijk in 
1905 te Watou Onderwijzer van be
roep en als zodanig door iedereen 
„Meester" genoemd, vervulde hij in 
W O I zijn legerdienst als brancardier in 
het Couthof te Proven, dat als militair 
hospitaal ingencht was Na de oorlog 
word hij getroffen door de nood en de 
onbeholpenheid van vele Vlaamse 
oudstrijders en oorlogsslachtoffers 
Ongeletterd en bedeesd in het kontakt 
met overheidsinstellingen nchtten zij 
zich tot hem voor het aanvragen van 
hun „invaliditeitsgeld", „oorlogsscha" 
e d m Voor hen stichtte hij in 1920 de 
VOS-bond Watou, die een enorme 
bloei kende C850 leden), en kort daar
op de VOS-muziekkapel van Watou 
De enorme populariteit die hij verwor
ven had maakte dat hij bij de verkiezin
gen van '21, toen hij opkwam voor het 
Vlaams Front, prompt tot volksverte
genwoordiger van het arrondissement 
leper verkozen werd Hij bleef tot 1944 
de sterkste elektorale pijler voor het 
Vlaams-nationalisme in West-Vlaande-
ren Toch was hij in feite geen politie
ker HIJ was, boven alle politiek uit en in 
de eerste plaats, een sociaal helper en 
in die hoedanigheid de gangmaker van 

„zitdagen", die fiij hield te leper, Pope-
nnge, Watou, Komen, Mesen en ver
scheidene andere dorpen 
Als parlementair legde hij zich met 
alleen toe op lokale aangelegenheden, 
maar zijn trouwe aanwezigheid in het 
parlement getuigde van zijn kommer 
voor de nationale problemen Alhoe
wel hij geen enkele rol speelde in de 

kollaboratiepolitiek van het VNV, waar
van hij ook tijdens de oorlog lid bleef, 
werd ,Meester" Butaye na de bevnj-
ding gearresteerd en geïnterneerd Na 
zijn vrij spoedige vnjiating vestigde hij 
zich te Gent, waar Tiij bleef wonen tot 
aan zijn dood op 8 juli 1953 Kort na 
zijn dood getuigde Camilla Huysmans 
„Er IS hem mets ten laste te leggen, be
halve dat hij de briefdrager was van 
zijn volk" 

Door DF-IJzerweelde — aktief in ver
scheidene dorpen ten noorden van 
Popennge — wordt op zondag 18 
september van dit jaar een „herden
kingsdag Em Butaye" gepland Op de 

affiche staat een tentoonstelling Em 
Butaye, waarop een beeld wordt ge
creëerd rond zijn leven en aktiviteiten 
BIJ die gelegenheden wordt een histo
risch verantwoorde herdenkingsbro
chure door het komitee uitgegeven 
Op die dag worden nog volgende 
aktiviteiten te Watou voorzien 

Om 11 u 15 h mis opgedragen door 
e p J Demjs O P en homilie door e p 
J A Nuyens O P 

Om 12 u 15 Muziekoptocht met de 
Speelschaar van het St-Stamslaskolle-
ge, onthulling gedenkplaat door Albert 
Van Eecke, vriend en naaste mede
werker van Em Butaye Toespraak 
door Michiel Vandekerckhove 
Om 13 u lunch 

De intekenpnjs bedraagt voor de bro
chure 150 fr (25 fr verzendingskos
ten) Er kan vooraf ingeschreven wor
den op het DF-sekretariaat, Prof Rub-
brechtstr 95 te 8990 Roesbrugge, of 
door overschnjving van het bedrag 
(ev -f 25 fr verzendingskosten) op 
rekening van Davidsfonds IJzerweel-
de 860-0028396-54, met vermelding 
van Herdenkingsbrochure „Emiel Bu
taye" Na 18 september bedraagt de 
verkoopprijs van de brochure 180 fr 
(ev -I- 25 fr verzendingskosten) 

Voor de lunch op de herdenkingsdag 
kan ingeschreven worden door over
schrijving van 320 fr op vermelde giro
rekening met vermelding van Lunch 
Huldedag Em Butaye Inschnjven vóór 
10 september 

lustrerJe 
mare de vriese 
verlichting tegen betaalbare prijzen! 

de beste- verl ichtingsmerken 
spotarmaturen - tafel- en staan-
lampen - lees- en burolampen -
wandlichten - lantaarns -
alle moderne- en stijlverlichting -
kappen in alle maten - salontafels, 
komt de nieuwigheden eens van 
dichtbij bekijken. 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE BRUGGE « alom gekend voor 

* de ruime kollektie 

* de kwj l i tu i t 

lichtarchitectuur 
voor modern woonkomfort 

baron ruzettelaan 78 brugge 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 050-35 74 04 

Aanbevolen huizen 
PVBA J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur 

,o*^;>^' 
.^•?!^V 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014-31 13 76 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Uttoral 

uigebreide keus bemeubelde villa s appart en studio s 
in alle pnisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto s 

I E O P O I D I I - I A A N ; 2 0 5 
8«58 OOSTDUINKERKE 

TEL 051/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

De pr i jsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
ü p p n vnn 10 tüt 19 u 30 Zoi idng eci mn.irulng g* sloten 

GELD 

onmiddelli jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

CEr>\ STUDIO 
•^--^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi lektuur 
— Huweli)ksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelstdrukkeri j t ypo - o f fse t 
fabr ikat ie oms lagen - zakoms lagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaard» 

tel 052-42 3 3 0 4 - 42 3 9 1 6 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z 
Tel 21 0896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/2356575 

lustrerJe 

mare 
de vriese 
bar ruzet le laan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge kortri jk 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/353 7039 

Dames-, heren- en -kinderkleding 

Loodgieter i j sanitair zink gas 
roof ing w a t e r v e r w a r m e r s , 
s c h o u w v e g e n en regelen 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19J9 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremonie wagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-2136 36 

• Heer 25 jaar, wonende in het 
Mechelse zoekt een job als maat
schappelijk assistent ofwel een 
betrekking in het verzekenngs-
wezen eind september 1983 

beëindiging van de legerdienst 
Ref nr 742 

Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers via 
het Vlaams-Nationaal Centrum 
Ontvoeringsplein 1 te 2800 Me-
chelen tel 015-209514 

Wel-kaanbieding 
• Een firma uit de omgeving 
van Peer-Bree wenst lassers 
roestvnj staal en aluminium en 
een tekenaar A2-A1 of B1-B2 
aan te werven Zich in de omge
ving van Bree-Peer vestigen is 
gewenst Ref nr 797 

Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met Volksverte
genwoordiger Joos Somers, via 
het Vlaams Nationaal Centrum 
voor Mensen met Vragen, Ont-
voenngsplaats 1 te Mechelen, tel 
015/209514 

VERZEKERINGSKANTOOR 

Jos MERGEAY 
O p h o v e n s t r a a t 103 

3670 M A A S E I K 
(Nee roe te ren ) 

Tel . 011-86.4292 
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24 m Mensen van bij ons 

Robert Van Duyse: 

In De Klinge 
is er werk genoeg J I / / 

DE KLINGE - „En of er 
geen werk genoeg zou zijn ? 
Vooral voor jongeren niet? 
Ook in een afgelegen grens-
hoekgemeente als De Klin
ge (tussen Sint-Niklaas en 
het Nederlandse Hulst) stel
len zich vandaag uiteraard 
enorme problemen om men
sen zinnig werk te geven. 

Maar er is hier, in elke ge
meente, enorm veel werk. 
Het zijn de oudere mensen 
met ervaring die de jeugd 
moeten interesseren voor 
sociale aktiviteiten waar 
gans de gemeenschap beter 
van wordt Op termijn die
nen er natuurlijk beter finan
ciële arbeidsperspektieven 
herwonnen te worden voor 
onze jonge mensen. Maar 
het heeft geen zin intussen 
er lusteloos te gaan bij 
rondlopen. Ik niet alleen, 
maar veel mensen van mijn 
generatie hebben destijds 
— toen wij ons aandienden 
op de arbeidsmarkt zoals 
dat heet — het niet gemak
kelijk gehad. 

Maar gewoonweg door ak-
tief te zijn „kwam van het 

een het ander". Ik heb er nog 
geen moment spijt van dat 
ik mij al die jaren, en nog tot 
op vandaag, met veel andere 
vrienden hard heb ingezet 
om tal van initiatieven in 
onze gemeente en in onze 
streek met sukses be
kroond te zien. Jonge men
sen, en vooral de werklozen, 
moeten door ons overal in 
Vlaanderen aangemoedigd 
worden om hetzelfde te 
doen. Wij allen samen kun
nen er verdienste uit halen. 
Wie vandaag aan de kant 
gaat zitten heeft ongelijk 
Ook al brengen veel zware 
inspanningen niet meteen 
grote verdienste op, toch 
blijft het de moeite om in 
diverse kringen kreatief te 
ondernemen. Wij, in De Klin
ge, trachten met die basisfi-
lozofie verder te werken — 
en nog beter dan voorheen. 
Ook al kost het ons een 
ferme hap in onze vrije tijd 
en zeer veel uithuizigheid. 
Maar ik meen toch dat het 
blijvend resultaat van onze 
inspanningen een gezonde, 
zeer aktieve, Klingse ge
meenschap is'. 

Robert Van Duyse is sinds de vo
rige gemeenteraadsverkiezing 
fraktielelder van de „Gemeente
belangen" waarbij de VU de be
langrijkste oppositiegroep bete
kent die 'het vuur legt aan de 
schenen van het homogeen 
CVP-schepenkollege. Maar dit 
polit iek werk is slechts een frak-
tie van zijn jarenlange en onstuit
bare politieke bedoening. 

Robert Van Duyse Is zeker niet 
een man die in zijn gemeente er 
roekeloos op los slaat. Hij is een 
Klingenaar tot-en-met die niet, 
zoals wel eens elders gebeurt, in 
een dorpsraad zich te buiten 
gaat aan vermeende originele ak-
tles om het dorp nieuw leven in 
te b lazen. 

Robert Van Duyse: „Najaren wer
king in onze gemeente kan het 
voor een buitenstaander mis
schien wel even voorkomen alsof 
ik te veel hooi op mijn vork zou 
genomen hebben. Maar dat is het 
geenszins. 

We kunnen samen in onze ge
meente niet genoeg presteren. 
Zo'n inzet is boeiend maar vergt 
natuurlijk een totale inzet; want 
anders loopt het toch mank Over
al steunen akties en initiatieven op 
een paar mensen. 

Van in mijn jeugd heb ik verant
woordelijkheid gedragen. En van
daag neem ik nog met veel vrien
den in onze gemeente initiatieven 
op het gebied van de kuituur 
(zangkoor, fanfare), het gezin (als 
ondervoorzitter van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen), het 
leefmilieu, de sport de derde leef
tijd, de scholen in onze gemeen
te J' 

klompenmakers... 
Robert Van Duyse heeft natuur
lijk aan het adres van de jeugd 
makkelijk praten als hij het heeft 
over grotere inzet in het gemeen
schapsleven. Hijzelf is nog als 
vijftiger tewerkgesteld bij een 
Antwerps transportbedrijf waar 
hij eerst als boekhouder en van
daag nu ook als teleks-verant-
woordeli jke zijn boterham ver
dient Maar hij is „begonnen" als 
zoon van een klompenmaker. Een 
aloude „Klingse ambacht". Zijn 
vader bedrijfde de eerste mecha
nische blokkenmakerij in de 
streek. Na verloop van tijd tot 
zelfs met meer dan 20 ambachts
lieden. 

En in dit KMO-bedrijfje is de 
sociale bedoening voor zoon Ro
bert onstuitbaar begonnen. Im
mers, de grote klompenmaker 
van De Klinge kreeg nogal wat 
volk over de vloer. Veel „klaps". 
Veel kontakten. En vooral het 
blijvend resultaat: dat Robert 

Van Duyse zijn leven lang poli
tiek en anderszins een bezige bij 
is. Iemand die op zijn gemeente 
niet anders zocht dan werken en 
samenleven met mensen. 

Robert Van Duyse: „Kritiek leve
ren op wat verkeerd gebeurt of 
niet gebeurt in onze omgeving is 
natuurlijk gemakkelijk. Ik ben trou
wens er onverminderd bij om dit 
op het politiek forum te doen. Het 
is bij voorbeeld niet prettig om 
jarenlang in de oppositie te moe
ten timmeren aan de weg terwijl 
anderen de grote beslissingen ne
men. Maar met negatieve reakties 
(alleen maar kritiek geven) staat 
ge nergens. 

Het IS aan ons om te werken. 
Initiatieven te nemen. En op ter
mijn krijgt ge daar toch bemoedi
gende echo's en resultaten van". 
Robert Van Duyse is ook, als we 
hem uitdagen om zijn palmares 
voor te leggen, een zeer beschei
den man. Maar, iemand die duide
lijk in zijn gemeente enorme 
prestaties heeft geleverd. En nog 
presteert Niet alleen; met veel 
groepswerk. Zo eist hij dat we 
die groepswerking niet onder de 
korenmaat zouden steken. De 
Klinge, een grens-uithoek van 
het Waasland is immer een ge
meente geweest waar pioniers 
gewerkt hebben. Vlaamsnationa
listen. De grote namen zijn Jan 
Seghers, dokter De Paepe en-
Amedee Verbruggen. 

Robert Van Duyse: „We trachten 
vandaag nog eenzelfde intense 
aktiviteit te ontwikkelen als onze 
voormannen die onuitwisbare 
sporen hebt>en getrokken. Bij 
voorbeeld de Amedee Verbrug-
genkringen zijn ook, en vooral, in 
het Waasland vandaag nog bie-
zonder aktief Onze jonge mede
werkers behoeden ons gelukkig 
voor een steriele bedoening. Zo 
werken wij mee aan de dorpsraad 
en de dorpskrant En bij dit werk 
kunnen wij ons hoegenaamd niet 
verschuilen achter vage standpun
ten. In 75 hebben wij bij voorbeeld 
ook, overigens in samenwerking 
met de Interkommunale Vereni
ging voor het land van Waas, een 
dokumentatiebrochure uitgege
ven „Voor een leefbaarder De 
Klinge". Véél van de beleidskon-
klusies zijn vandaag nog brandend 
aktueel. 

En, als wijzelf er niet meteen be
leidsmatig iets kunnen aan veran-
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Koorleider Van Duyse zorgde voor een hoge Vlaamse score op het in
ternationale koortreffen in het Nederlandse Heeze. 

deren, of vooral verbeteren, dan is 
het toch onze blijvende opdracht 
om ons ten volle in te zetten". 

dorpskrant 
Robert Van Duyse is zo'n man 
die slechts „in-de-rand" aan poli
tiek doet (misschien met meer 
overtuiging dan sommige lokale 
politieke stemmenronselaars), 
maar die er vooral voor zichzelf 
en voor zijn medeburgers op uit 
is om zonder veel bravoure, maar 
met des te meer realizaties, wel
zijnswerk op te bouwen. Zonder 
het meteen krampachtig die 
naam mee te geven. 
Bij voorbeeld één voorbeeld: t i j 
dens het eerste weekend van 
september j l . zorgde het Klingse 
Sint-Ceciliakoor voor een waar
dige Vlaamse vertegenwoordi
ging op de Internationale Bra
bantse dag te Heeze (Eindho
ven). 

Hoewel hijzelf een belangwek
kend politiek figuur is in zijn 
gemeente (hij scoorde het twee
de grootste aantal stemmen) 
blijft Robert Van Duyse bena-

/MENSEN 
1SONS 

drukken dat het volkomen ver
keerd is om het sociale en kultu-
reel leven in een gemeenschap 
helemaal te politizeren. 

Robert Van Duyse: „Zulks is het 
begin van het einde. De mensen 
weten welke mijn politieke overtui
ging is. Ze zoeken mij thuis ook op 
voor sociaal dienstt>etoon waarbij 
senator Walter Peeters in onze 
streek zijn beste krachten spen
deert. Maar ik zou het triest vinden 
dat bij voorbeeld in een werk
groep die de Dorpskrant „De Klin
genaar" uitgeeft, partijpolitieke vit-
terijen zouden uitgevochten wor
den. Ons „voorlichtingsorgaan van 
de dorpsraad" steunt op de grote 
kracht van inbreng uit diverse mi
lieus. En zo hoop ik dat het blijft 
duren. 

Vooral dat er mettertijd alsmaar 
nieuwe jonge krachten aktief bij 
betrokken worden Dat zij ziqhzelf 
aanmelden om mee te werken en 
nog beter-te presteren. Er komt 
immers onverbiddellijk een mo
ment dat mensen zoals ik geen 
drijfveer meer kunnen blijven. En, 
als er dan geen behoorlijke aflos
sing van de wacht is... 
Maar, begrijpt mij nu echt niet 
verkeerd: ikzelf ga hoegenaamd 
niet meteen lopen. 
Ik blijf in de ban van het dorpsle
ven dat ikzelf wil n . ^..^vcven". 
Het zangkoor. De fanfare. De 
gezinsakties. De bijeenkomsten 
van bejaarden. Het schoolkomi-
tee. Leefmilieu-akties. Het voet
bal. De votkscross. Akties voor 
ontwikkelingssamenwerking. 
Voor minder-validen-
In de Wase gemeente De Klinge 
is de naam van Robert Van Duy
se daar onafscheidelijk aan ver
bonden. Een bakermat en licht
punt voor jongeren die vandaag 
een zinnige bedoening zoeken. 
Van een senior kan men ook nog 
wel eens wat leren. 

(hds) 
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