
« 

Donderdag 29 september 1983 - 29ste jaar - Nr 39 - 22 fr 

\Jlaams Nationaal H/eekblad 

Het profiel 
van de Volksunie 

Vandaag donderdag wordt door de Volksunie een belang
rijke publikatie voorgesteld aan de publieke opinie. Onder 
de titel „De Uitweg" schetst ze als het ware een profiel van 
ons sociaal-ekonomisch denken. 

We leven in een snel bewegende tijd. De ontwikkeling van 
wetenschap en techniek grijpt diep in op de maatschappij. 
De grondige omwenteling in de wereldverhoudingen — 

' men denke slechts aan de verschuivingen langs de Noord-
Zuidas — dwingen tot voortdurend omdenken en aanpas
sen. Daarenboven wordt deze snelle ontwikkeling nog 
doorkruist door een wereldomvattende krisis, die nieuwe 
vragen doet rijzen. 

Onder onze ogen is een nieuw maatschappelijk patroon aan 
het ontstaan, waarvan de grote lijnen weliswaar vaag maar 
toch reeds zichtbaar zijn. Hoe zullen we de ruimten tussen 
deze lijnen opvullen, wat zullen wij doen om aan het 
onduidelijke patroon inhoud te geven? Wie geen oog heeft 
voor de brede samenhang binnen het patroon, loopt het ge
vaar zich te bezondigen aan fragmentarisme. 

Dit fragmentarisme, deze chaotische aanpak die niet ge
beurt vanuit een ruimere visie, drukt zijn slechte stempel op 
het dagdagelijkse politieke gebeuren. Het geknoei met de 
begroting is er een voorbeeld van. Men pikt wat centen in, 
men past een boekhoudkundige kneep toe om zogezegd te 
sparen en men beweert te regeren. Een begroting is noch
tans niet louter een technisch dokument van de staatskomp-
tabiliteit. Het moet, in een tijd als de onze meer dan ooit, een 
vertaling zien van maatschappelijke basisopvattingen. Hoe 
verdelen wij de welvaartskoek, ook wanneer hij krimpt? 
Waar leggen wij de lasten en van wie verwachten wij welke 
bijdrage bij de inspanning om hem terug te vergroten? Hoe 
komen wij, buiten en boven de tegenstellingen, tot samenho
righeid? Hoe bouwen wij vanuit een samenhorigheidsmodel 
het bedrijfsleven uit, met mede-verantwoordelijkheid en 
dus ook mede-zegging van iedereen die er bij betrokken is? 

In het licht van dergelijke vragen heeft de Volksunie het 
noodzakelijk geacht, haar beginselen op sociaal en ekono-
misch vlak te bundelen en te herdenken in een globale visie 
die voor de komende jaren de welzijnsbetrachtingen van 
het Vlaamse volk moet inlossen. 

Natuurlijk beweren ook andere partijen dat zij een ant
woord hebben. We zijn echter zo vrij, daaraan te twijfelen. 
De verscheurdheid van onze maatschappij bewijst immers 
de onmacht van ideologieën die verstard zijn tot dogma's, 
die zich niet hernieuwen en herbronnen omdat zij niet ge
groeid zijn uit een natuurlijke en historisch gegroeide 
feitelijkheid. Het volksnationalisme van de Volksunie 
steunt daar wél op. 

De sociale en ekonomische beginselen van de Volksunie 
bieden een uitweg, die grondig afwijkt van het fragmenta
risme van het huidige neo-liberale beleid of van het 
socialistische alternatief dat al te zeer drukt op de kreativi-
teit en de ondernemingszin. 

De Volksunie stelt vast dat voor een samenhorigheidsmodel 
alle voorwaarden aanwezig zijn in Vlaanderen, maar niet 
in het België-halverwege van vandaag. 

Wezenlijk in onze sociaal-ekonomische opvattingen is een 
optimistische kijk op het menselijk gebeuren en een groot 
vertrouwen in de Vlaamse mensen en de Vlaamse troeven. 

Mensen en troeven niet op een eiland, maar in een Vlaande
ren dat resoluut zichzelf is en dat zijn plaats heeft in het rui
mere Europa van de grotere wereld. 
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Foto van de week 

België en de elektronische oorlogsvoering 
Sinds eergisteren loopt in „Paleis 11" van het Tentoonstellingsge
bouw op de -Heizel (Brussel) de grootste militair-elektronische 
wapenbeurs die ooit werd gehouden. Binnenin kan men de nieuwste 
elektronische snufjes aanschouwen op het vlak van de militaire 
industrie 
Tegen deze „tentoonstelling" wordt heftig geprotesteerd. Tal van vre
delievende mensen, evenals een aantal parlementsleden, betoogden 
dinsdag voor de zwaar bewaakte toegangspoort. Onder hen, uiter
aard, ook VU-volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers. 

In 1930 w/erden de zogeheten 
„Eeuwfeestpaleizen" nabij de Hei-
zel plechtig ingehuldigd In de ope
ningsrede werden deze nieuwe 
tentoonstellingspaleizen „vredes-
tempels" geheten, die zouden die
nen als internationale ontmoe
tingsplaatsen waar kunst, handel 
en nijverheid zouden bloeien 
Vandaag gaat er de expositie 
door „Electronics for National Se-
C(vnfy"(„elektronika voor onze vei
ligheid"), of de vlag die de lading 
niet dekt 

De initiatiefnemer van deze groot
se expositie, de „Cahners Exposi
tion Group", organizeerde reeds 
vaker soortgelijke „handelsbeur
zen" In 1972 in Chicago, maar 
tengevolge van vooral kerkelijk 
protest diende men uit te kijken 
naar een nieuwe vestigingsplaats 
De keuze viel op West-Duitsland 
Maar ook daar moesten ze op-
krassen Dit jaar geniet België de 
biezonder twijfelachtige eer deze 
wapenkermis op zijn grondgebied 
te huisvesten 

Een tweehonderdtal expozanten 
uit twintig landen, zowel uit Oost 
als West, evenals uit de Derde 
Wereld, stellen er hun koopwaar 
tentoon Alhoewel men er geen 
volledige wapensystemen kan be

stellen, IS het toch mogelijk „in 
bewondering" te staan voor radio
stations infra-rood-nachtkijkappa-
ratuur, Britse „Sea Hamers" of 
Franse „Exocets", waarnemings-
schermen en andere „leuke" din
gen Elke firma specializeerde zich 
in een of ander onderdeel van de 
vernietigingselektronika en de „as
semblage" gebeurt elders 

Men „mikt" vooral op kopers uit de 
Derde Wereld De verkoop van 
elektronische wapensystemen 
aan diktatonale regimes, die hier
mee elke uiting van sociale ver
zuchting vanwege het volk kun
nen onderdrukken, lijkt erg lonend 
„Paleis 11" vertoont vandaag veel 
gelijkenis met een sterk bewaakte 
vestiging politie dn keurige licht
blauwe uniformen), rijkswachtbri
gades, fotografen met tele-lenzen 
op het dak, snuivende paarden, 
patrouilles van Intergarde Dood
gewone burgers komen er hele
maal met in. ook de pers met 

Alleen het kliekje van selektief 
uitgezochte „invites" mogen een 
kijkje nemen Na heel lang aandrin
gen ook enkele parlementsleden, 
waaronder VU-er Kuijpers 

„Je ziet er elektronische systemen 
die met een ongelooflijke en dode

lijke precisie de vijand kunnen 
verslaan Het slagveld van de 
toekomst zal beheerst worden 
door de elektronische overmacht 
van één der stnjdende partners 
Het volgende konflikt dreigt inder
daad een komputeroorlog te wor
den, waarbij het verloop van de 
strijd zal gevolgd worden vanuit 
een „centrale" en waardoor de 
militaire top elk kontakt met het 
menselijk lijden en de vernietiging 
die ZIJ aanrichtCOen zal verlaten 
hebben Een anonieme oorlog als 
het ware, waarbij de drempel tot 
het indrukken van de fatale knop 
zeker niet verhoogd wordt'", aldus 
Willy Kuijpers 

Achter de poorten van het elfde 
eeuwfeestpaleis wordt trouwens 
het hypoknete wereldtoneel ont
maskerd militaire elektromka van 
Hongaarse en Joegoslavische ma
kelij prijkt er „broederlijk" naast 
Westerse uitvindingen en daar
langs wandelen ook getaande en 
getulbande „diplomaten" „Zaken 
zijn zaken", zo wordt hierop gere-
plikeerd Verder konstateert men 
dat de schamele Belgische 
wapenuitvoer-wetgeving er stel
selmatig wordt verkracht 
En de Belgische overheid ' Die 
doet alsof haar neus bloedt en 
laat betijen Op de weide nabij het 
Atomium, ooit eens het symbool 
van het Belgisch vernuft, staart 
een bejaarde man schijnbaar we
zenloos voor zich uit Op het gam
mele, geelzwarte betogingsbordje 
staat „Nooit meer oorlog" Nog 
een „naïeve pacifist" ' 
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M$ Brieven 

BUTLER. 

De Walen vechten hardnekkig voor 
v\/at zij de rechten van Wallonië noe
men. En zij komen daar eerlijk voor uit. 
Wie luistert naar de RTBF-journalen 
weet uit de mond van zovi/el PRL-
voorzitter Michel als van PSC-minister 
Maystadt dat de zgn. „Pnnciepsverkla-
nng" van Martens over Cockerill-Sam-
bre en de andere nationaal gehouden 
sektoren een mistgordijn is waarach-

Wt| ontvangen ^ raag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi ; 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de mhoud te veranderen 
De opmie vertolkt in een lezersbnef. 
IS niet noodzakeli)k de onze 

De redaktie 

ter een uitgekiend vijfpuntenprogram
ma schuil gaat dat uiterst nadelig is 
voor Vlaanderen. 

Met de aanvaarding van dit program
ma hebben CVP en PVV de laatste 
gesp van de laatste riem van het 
frankofone dwangbuis rondom Vlaan
deren tot in het laatste gaatje doorge
trokken. Het Vlaamse volk mag nu ook 
niet meer over zijn eigen centen be
schikken. Die moeten dienen om het 
landsgedeelte dat verantwoordelijk is 
voor 90 % van het Belgisch deficit 
koest te houden. Dat is wel de smade-
lijkste konsekwentie uit de staatsregio-
nalizeringen van 1980. 

En wie is daar de hoofdverantwoorde
lijke voor? De man die in 1958 de stoe
re Vlaming speelde op het podium van 
de IJzerbedevaart, en die thans ver
worden IS tot butler van de frankofonie 
in België. 

F.V., Hasselt 

HET KON ERGER 

Bij het stoeien op de speelplaats van 
een Groot-Brugse school werd de 
kleine Jan omver gelopen en klapte 
zwaar tegen de grond. Na een uiterste 

poging om overeind te komen, zakte 
hij uitgeput in elkaar. De toezichter op 
de speelplaats haaste zich erbij, niet 
wetend wat aangevangen. Een wat 
oudere leerling bekeek het kleine 
slachtoffer, dat er ademloos lag en 
legde hem op zijn zijde. De ademhaling 
kwam terug op dreef en al spoedig 
verdween de grauwgrijze kleur. Bij de 
aankomst van de hulpdienst 900 infor
meerde de eerste helper wat er was 
gebeurd en wie de eerste hulp had ge
boden. Na het verhaal werd de student 
geluk gewenst om zijn reddend optre
den, waarop hij repliceerde deze ken
nis opgedaan te hebben op de EHBO-
kursus van „Het Vlaamse Kruis". 

Iedereen kan die levensnoodzakelijke 
kennis opdoen. De eerstkomende cy
clus van 20 lessen van twee uur, vangt 
aan op donderdag 6 oktotser om 20 u., 
Ter Hoefijzerlaan 20, 8000 Brugge. De 
kursus is volledig kosteloos en toegan
kelijk voor iedereen die de leeftijd van 
15 jaar heeft bereikt Inschrijven kan 
vooraf in het leslokaal, telefoonnr. 
050-33.35.65 of op het sekretariaat 
Oude Zak 28, 8000 Brugge, tel. 
33.26.28, bij de leden of net vóór de 
eerste les. 

J.V., Brugge 

GELOOFWAARDIGHEID 

Op een bijeenkomst te Brussel ge
raakten de Europese vredesbewegin
gen het eens over het streefdoel voor 
de te voeren akties: „Geen nieuwe 
Pershing-2 en Cruise-raketten en een 
„substantiële" afbouw van al de in de 
Sovjetunie gestationeerde SS-20 ra
ketten." 
De voorzitter van het Vlaams Aktieko-
mitee tegen Atoomwapens CVAKA) 
verklaarde dat, in geval de betrokken 
Europese regeringen toch zouden 
overgaan tot het plaatsen van de nieu
we raketten, het VAKA tot „geweldlo
ze direkte aktie" zou overgaan. Dit 
weze genoteerd, doch het komt mij 
voor dat de Vlaamse voorzitter door 
vergetelheid een „substantiële" misser 
heeft begaan. Door ook mede te delen 
welke akties het VAKA zal vo.eren 
ingeval de Sovjetunie niet overgaat tot 
de „substantiële" afbouw van de in de 
Sovjetunie gestationeerde SS-20 ra
ketten, zou het VAKA aan geloofwaar
digheid winnen. 

P.T., Kortri jk 

GELOOF-WAARDIG? 

Enige tijd terug beweerde de regering 
het plan-Gandois te zullen uitvoeren. In 
afwachting van de onderhandelingen 
met andere buitenlandse staalbedrij
ven werd o.m. 'n referendum gepland 
voor alle werknemers over het globale 
herstruktureringsplan van Cockerill-
Sambre. Dit referendum werd gepland 
voor begin september. De CVP stelde 
bij die regeringsbeslissing: „geen frank 
meer vooraleer de werknemers zich in 
het referendum positief uitspreken 
over de regeringsbeslissing". Onder
tussen werd nog maar eens 'n enve
loppe geschonken van meer dan 1 
miljard. Een zoveelste bewijs van de 
CVP-„geloof'-waardigheid... En boven
al, waar blijft het referendum? 
Mocht het referendum er ooit komen, 
zal men dan dezelfde maatstaven han
teren als voor het Vlaamse Cockerill-
Yards? Eerst zien en dan geloven! 

G.D., Ledegem 

GEEN WOORDEN 
MAAR DADEN! 

Heel wat Vlamingen beginnen stilaan 
ontgoocheld te geraken in de Vlaamse 
Beweging — en helemaal ongelijk kan 
ik hen niet geven, want het minste wat 

men toch van een Vlaamse Beweging 
zou mogen verwachten, is dat ze zich 
ook werkelijk „beweegt"! 

Zo IS het nog lang niet genoeg, wan
neer onze prominenten zich op een 
IJzerbedevaart, op zangfeesten of op 
Guldensporenvieringen laten zien om 
er ons al dan niet op een min of meer 
radikale toespraak te vergasten... Want 
zelfs met radikale standpunten alléén 
geraken wij absoluut niet verder De 
meeste mensen zijn het beu om 
steeds maar diezelfde standpunten en 
klaagliederen te moeten aanhoren, ze 
verwachten nu ook radikale daden van 
hun „leiders"... Daarbij kunnen diezelf
den eens gerust in de leer gaan bij hun 
Waalse tegenspelers! En als ik hen — 
als simpele Vlaming — een „tip" zou 
mogen geven, dan zou ik o.a. eens 
beginnen met de radikale afschaffing 
van alle zogenaamde faciliteiten, want 
daarin zit het grootste kwaad! 

G.V„ Melle 
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BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIAL ITE IT : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Bergense S t e e n w e g 1123 
1070"Ande r l ech t 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlel 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 to l 15 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 

Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36. 
Schaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237.45.72 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komfort 
Heidebaan 98. 1850 Grimbergen Tel 02-25202 40 
pfest zondag gesloten - Hotel open 
Tfjdens de week. suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voskè 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten, 03/658.41 76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Het ^alm0ï)uij$ 
WEKELUKSE RUSTDAG S e d e r t 1 9 1 0 9328 SCHOONAARDE 
VRIJDAG TOT ZATERDAG Oude Brugstraat 16 
18 UUR 052-42.3246 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R JAARLIJKS VERLOF 
O . famili.zaak met traditie. 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Moun ts GOSSYE -
Tel 053-21 35 33 

DECEMBER 

Dr Van De Per'-elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/23656.54 
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Mensen 

Saüwens 
wijst 
terecht 
Nadat vorige week de Waalse 
„minister-president" Jean-Maurice 
Dehousse een „bezoek" bracht 
aan het feest van de Franstalige 
Voerenaars en van die gelegen
heid gebruik maakte om anti-
Vlaamse uitspraken te doen, heeft 
nu ook de voorzitter van de Fran
se Gemeenschapsregering een 
„visite" afgelegd in de Vlaamse 
Voerstreek. Philippe Moureaux, 
eveneens een Waalse socialist, 
ging er het door de „Action Fou-
ronnaise" opgezette kleuter-
schooltje openen. Deze minister-
in-funktie ging zich dus op vreemd, 
want Vlaams grondgebied be
moeien met lokale toestanden. 
Onder de hooguit veertig aanwe
zigen bevonden zich ook VU-se-
nator Mathieu Lowis en de VU-
burgemeester van Bilzen, Johan 
Sauwens. Sauwens stapte reso
luut naar Moureaux toe om hem te 
zeggen dat zijn aanwezigheid een 

mt 
agressieve daad betekent tegen
over het Vlaamse volk. Ook wees 
Sauwens hem erop dat de proble
men in Voeren hoegenaamd niet 
op deze wijze zullen worden op>-
gelost. Waarop Moureaux repli
keerde dat het zijn taak is de 
Franstalige kuituur ook buiten 
Wallonië te „helpen". 
De Vlaamse Voerenaars zijn over 
het wallingantisch optreden van 
Moureaux, Dehousse en konsoor
ten niet te spreken, vermits deze 
enkel bedoeld is om de sfeer 
aldaar nog meer te vergiftigen. De 
Walen zoeken dus heibel. 
De VU zal hierover Interfjelleren in 
provincieraad en senaat, want het 
is onduldbaar dat deze Waalse 
provokaties aanhouden. 

Wildeman 
Verhofstadt 
Na afloop van de staking heeft 
PVV-voorzitter Verhofstadt de 
kans aangegrepen om zijn groot 
ongenoegen over de vakbonden 
in dit land kenbaar te maken. 
Ook wij waren geen onvoorwaar
delijke supporters van deze sta
king, al konden wij wel de mlste-
vredenheid van de ambtenaren 
begrijpen en draagt de regering 
alle verantwoordelijkheid voor de 
nefaste gevolgen. Verder zijn er 
inderdaad kanttekeningen moge
lijk bij het vakbondsmensen in dit 
land- het gebrek aan inspraak, de 
hopeloze politieke verzuiling, de 
unitaire strukturen, enz... Nochtans 
spelen de vakbonden terecht een 
belangrijke rol in het soclo-ekono-
mische bestel, alhoewel zij zich 
soms te veel moeien met fxjiitieke 
aangelegenheden, waarvoor in feit 
enkel de volksvertegenwoordi-
glngd bevoegd Is. 
Verhofstadt schopt echter als een 
wildeman om zich heen en wil de 

slagkracht van de vakbonden to
taal breken. Op zo'n manier zelfs 
dat deze drukkingsorganizaties 
louter praatgroepjes worden, zon
der de minste drukkingskracht. 
Ook dit idee kadert in de visies 
van het neo-liberallsme, waarbij de 
ongebreidelde vrijheid alles toe
laat. Ook de jungle-wetten. 

Deze week dit... 
Een goede voetbalmatch kan me 
bekoren. Het Is geen 
mammezellekessport De spelers 
moeten tegen een stoot kunnen. 
Daarom hoeft er nog geen 
geweld bij te pas te komen. 
Voetbal is een kombinatie van 
techniek, behendigheid, fysische 
konditie, verstand, doorzicht en 
ploeggeest. Ik kan er In opgaan. 
Vorige woensdag heb ik me 
enkele uurtjes vrije tijd 
veroorloofd en me, samen met 
mijn jongste zoon, 
ondergedompeld in de sfeer van 
het Heizel-stadion. De Rode 
Duivelsploeg speelde een 
vriendenwedstrijd tegen 
Nederland. 

Hoewel de Belgische ploeg 
bestaat uit Vlamingen, betrapte 
ik er me zelf op heel wat 
sympatie te koesteren voor de 
tegenstrevers. Wellicht speelde 
het ingeworteld Diets gevoel me 
parten. Ik heb er me zorgvuldig 
voor gehoed daar enige uiting 
aan te geven, wel beseffend hoe 
groot het gevaar was de hele 
meute Belgische supporters op 
mijn hals te halen. De Groot-
Nederlandse idee ligt Immers 
niet zo goed in de markt. Zeker 
niet op en nabij een 
voetbalterrein. Nu noch vroeger. 
Ik dacht terug aan de heroïsche 
wedstrijden Belgiè—Holland op 
de Bosull te Antwerpen, toen ik 
zelf als knaap, samen met mijn 
vader, uren vóór de aftrap 
postvatte op de staanplaatsen, 
teneinde geen enkele faze te 
missen. Begeesterd door de 
snelheid van Torke Lembrechts 

en de stoere voet- of 
kopbalstoten van Jef Mermans. 
Destijds werd België—Holland 
een derby genoemd. Maar een 
derby Is toch een match tussen 
klubs van dezelfde stad of 
streek? Het was dan ook de 
„derby van de Lage Landen". 
Weet je het nog? 
Nu zegt men dat zelfs niet meer. 
De verbondenheid van de 
Nederlandse stam wekt geen 
emotie meer. Afgelopen. 
Gedaan. Behalve bij enkele 
intellektuele aktlvisten voor een 
Nederlandse Taalunie en een 
beperkt aantal jonge idealisten 
of oudere Orangisten is de 
Dietse gedachte een ver 
verleden. Politiek taktisch niet 
meer uit te spelen want het raak 
bij het volk geen enkele grond. 
Integendeel. De Belgische antl-
Hollandermoppen en omgekeerd, 
worden gretig voortverteld. Vele 
eeuwen scheiding hebben 
gevolgen. Zowel het kunstmatig-
Belgisch als het Nederlands 
staatsgezag hebben twee volken 
tot ontwikkeling gebracht. De 
Europese lotsverbondenheid 
heeft daaraan niets verholpen. 
Ik wil niet oproeien tegen een 
gangbare mentaliteit Noord- en 
Zuid-Nederland zijn inderdaad uit 
elkaar gegroeid. We kennen 
trouwens in het Noorden geen 
professor Geyl meer of een 
Meester Schaap of een Anton 
Van Duinkerke. Zelfs Godfried 
Bomans kan zijn enorme 
pogingen om elkaar te leren 
kennen sedert twaalf jaar niet 
meer verder zetten. En toch! Ik 

schaam me niet om te verklaren 
dat ik deze middelpuntvlledende 
evolutie ten zeerste betreur. Ik 
ben nuchter en rationeel genoeg 
om te beseffen dat de volledige 
eenmaking een zinksos doel 
werd. We weten overigens dat 
de begrippen natie en staat 
elkaar niet overlappen. En toch! 
Ik blijf ervan overtuigd dat ook 
In de moderne tijd een 
Integratie- en 
samenwerkjngspolltiek tussen 
Vlaanderen en Nederland 
vruchtbaar zou zijn. Niet alleen 
op kultureel vlak. De Lage 
Landen gelegen aan de delta 
van drie grote stromen zouden 
ook ekonomische toppen 
scheren. Is het niet de Brussels-
Waalse politieke kaste die de 
Benelux-formule steeds op een 
laag pitje heeft gehouden, vanuit 
een kortzichtige op Frankrijk 
gerichte gezindheid? 
De groei van een federaal-
gestruktureerd Europa der 
volkeren enerzijds en de 
Vlaamse natievorming In een 
Belgische statenbond anderzijds, 
bieden een ruime horizont In dit 
kader straaK een toekomst die 
voor de volken van het 
kwijnende Dietsland kansen 
schept om terug de weg naar 
het vertrouwen in elkaar te 
vinden. 

VIc ANCIAUX 

Vic Anciaux... 
Afgelopen zondag kon men op 
de BRT-zender de rechtstreekse 
„Konfrontatle'-uitzending bekij
ken en aanhoren. De vreemde 
samenstelling van het panel was 
oorzaak van nogal wat protest 
Tercht overigens. Voor de derde 
maal reeds weigerden de voor
zitters van CVP en P W een 
debat op televisie aan te gaan. 
Telkens vonden Swaelen en Ver
hofstadt drogredenen om zich 
niet te moeten verantwoorden 
tegenover de opposit ie en het 
gesprek te ontlopen. Uit vrees. 
Zowel Karel Van Miert van de 
SP, evenals VU-voorzltter Vic 
Anciaux vonden het nu meer dan 
welletjes en eisten dat er toch 
een „Konfrontatle'-uitzending 
zou doorgaan. De BRT vond dan 
de CVP-er Dehaene en de P W -
er De Croo bereid om het ge
sprek aan te gaan. 
Het Is hoogst bedenkelijk dat de 
voorzitters van de meerderheid 
op dergeijke wijze vaandelvlucht 
plegen tegenover de publieke 
opinie! Nochtans zijn het precies 
ook telkens deze CVP- en P W -
bonzen die van leer trekken te
gen de BRT en beweren dat zij 
slechts zelden op de buis komen. 

...triomfeert 
Het bewuste debat verliep boven
dien niet rimpelloos. De twee mi
nisters werden zwaar onder vuur 
genonfien door de oppositielei
ders. Vic Anciaux bleek duidelijk in 
zijn element en zelfs de Vlaamse 
pers prees hem daarvoor. Een 
belangrijk dagblad schreef maan
dag: De meest fundamentele kri
tiek op het begrotingsbeleid van 
de regering kwam uiteindelijk van 
VU-voorzitter Anciaux." Zo hoort 
men het ook eens van een ander. 
Het was nochtans geen makkelij
ke klus om tegen bulldozer De
haene tekeer te gaan. Om dan nog 
te zwijgen van de onmogelijke en 
biezonder demagogische De 
Croo, waarmee een ernstig debat 
uitgesloten is. Ook opmerkelijk 
was de bekentenis van Dehaene 
die toegaf dat hij ontgoocheld was 

door de manier waarop het be
drijfsleven heeft ingespeeld op het 
probleem van de tewerkstelling... 
Vorige week had zijn CVP-kollega 
Coens in een vraaggesprek zelfs 
zonder schaamte gezegd- „Met 
een half miljoen werklozen heeft 
deze regering hopeloos gefaald." 
Moet er nog zand zijn? 

D'havé naïef? 
Nadat het Algemeen Kristeli jk 
Werkersverbond reeds eerder 
zijn weerzin tegen de Installatie 
van kernraketten In België had 
uitgesproken, roept deze belang
rijke organizatie haar leden nu 
ook op om massaal deel te ne
men aan de vredesbetoging van 
23 oktober. Alhoewel dit stand
punt „niet bindend is voor de 
ACW-polit ici"_ 

De ACW-leiding heeft geen kri
tiek op de organizatoren, wel wil 
zij er een kristelijke draagwijdte 
aan toevoegen, wat ons inziens 
volkomen gerechtvaardigd is. 
Ook pleit het ACW voor een 
eigen houding van ons land bin
nen de NAVO en moet de ontwa
pening wederzijds, gelijkti jdig en 
kontroleerbaar zijn. Toch wenst 
het ACW een opschorting van de 
rakettenbesllssing. 

Op de vraag aan ACW-voorzitter 
D'havé of dit niet een bewijs van 
zwakte en „naïef pacifisme' is, 
antwoordde de ACW-leider: „Een 
mens moet soms durven naïef te 
zijn. De tijdelijke eenzijdige stap 
tot opschorting van plaatsing is 
niet alleen een bewijs van goede 
wil, maar ook een gekonditio-
neerde sfap.'Vraag is of minister 
van buitenlandse betrekkingen 
TIndemans (CVP) hier allemaal 
wel oor voor heeft 
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mi Kommentaar 

De harde syndikale kern van FGTB is er met in geslaagd, zoals het de ultieme bedoeling was, de regering op de 
knieën te krijgen Ook de poging een grootse nationale staking uit te lokken is grandioos mislukt Bovendien 
heeft de voorbije staking de socialistische vakbond danig ontredderd De kloof tussen Vlamingen en Walen is 
breedopen gebarsten De Vlaamse werknemers krijgen massaal het besef dat met alleen de huidige 
regeerpolitiek ons de dieperik induwt maar dat het ook dringend geboden is dat de Vlaamse gemeenschap op 

alle terreinen, ook syndikale, het roer in eigen handen kan nemen 

Nu het 
NCMV? 
Nadat de regering erin geslaagd 
IS de hele vakbondbeweging (en 
niet in het minst het ACV) tegen 
zich in het harnas te jagen, dreigt 
er nu heibel met de middenstand. 
Vorige week stelde het Nationaal 
Kristelijk Middenstandsverbond 
(NCMV) dat het begrotingstekort 
onaanvaardbare afmetingen 
heeft aangenomen en dat het 
immoreel is dat op een dergelijke 
wijze de toekomst van het land 
wordt gehypotekeerd. En het 
NCMV voegde daaraan toe dat 
zij niet kan aanvaarden dat aan 
zelfstandigen nieuwe lasten zou
den worden opgelegd. 

Deze stellingname was amper 
enkele dagen oud- toen de rege
ring, op een cynische wijze, be
sloot om na de ambtenaren nu 
ook de middenstand te gaan plui
men 

Op het sociaal topoverleg dat 
maandag startte kondigde de re
gering aan dat de zelfstandigen 
en vrije beroepen sterk zullen 
moeten inleveren. Dit werd, be
grijpelijk, op een storm van pro
test onthaald vanwege het 
NCMV. 

Indien ook deze vleugel van de 
CVP straks zijn leden oproept 
om niet langer voor die partij te 
stemmen, dan dreigt het tweede 
blok, waarop de macht van de 
Tweekerkenstraat steunt, weg te 
vallen. 

Blijft dan nog de Boerenbond. 
Maar daarmee haal |e geen 35 "/o 
van de stemmen in Vlaanderen 
De CVP, terminaal ?! 

Kwakkel 
Tijdens ogenblikken van verwar
ring doen kwakkels het altijd Zo 
ook naar aanleiding van de voor
bije staking van de ambtenaren 
Woensdag verspreidde de Brus
selse vnje radio „Contact" het be-
ncht dat de pomphouders ook aan 

het staken zouden gaan Dit ge
rucht liep als een vuurtje door
heen de hoofdstad Met als gevolg 
dat de Brusselse pompstations 
werkelijk overrompeld werden 
Zelfs in de provincies had dit 
bericht een sneeuwbaleffekt 

Nadien bleek het om een kwakkel 
te gaan 

Hierbij zijn toch een aantal beden
kingen te maken Vooreerst maakt 
dit andermaal duidelijk welke gro
te invloed vrije radio's kunnen uit
oefenen En vervolgens dient ook 
de vraag naar de verantwoorde
lijkheid gesteld Vrije radio's kun
nen dus straffeloos nonsens ver
kopen, vermits geen kontrole op 
hun berichtgeving mogelijk is Stel 
je maar eventjes voor wat er zou 
gebeurd zijn indien een BRT-jour-
nalist soortgelijk bencht op het 
journaal had verteld Ongetwijfeld 
loopt hij een sanktie op en riskeert 
hij een parlementaire vraag Wie 
preekt daar weer de ongebreidel
de vrijheid, mijnheer Verhofstadt? 

Steeds meer 
Om bij te duizelen Eind augustus 
waren er in de Europese Gemeen
schap, Griekenland met meegere
kend-, 11,65 miljoen werklozen Dit 
IS meer dan de hele Belgische 
bevolking samen Of 10 % van de 
aktieve Westeuropese bevolking 
Sinds augustus vong jaar nam de 
werkloosheid toe met ruim tien ten 
honderd 
België scoort ook hier een tnest 
rekord Alleen nog maar tijdens de 
vakantiemaanden juli en augustus 
nam het aantal werkloze jongeren 
toe met 9 %, waardoor het aantal 
werkzoekenden jonger dan 
25 jaar nu reeds 40 % bedraagt' 
Dit probleem, dat zowel maat
schappelijk als ekonomisch en so
ciaal moet bekeken worden, is 
onmiskenbaar een van de belang
rijkste moeilijkheden geworden 
van de tachtiger jaren Het is dan 
ook wraakroepend dat de Belgi
sche regering, niettegenstaande 
alle beloften, hiervan geen pnmor-
diale zaak maakt Alleen maar en
kele lapmiddeltjes en zoethouder
tjes, terwijl een fundamentele aan
pak uitblijft 

En tot overmaat van ramp wordt 
Vlaanderen ernstig benadeeld bij 
de toekenning van BTK- en DAC-
projekten 

CVP sussend 
Binnen de CVP zijn een koorts
achtige onrust en een hoge nervo
siteit te bespeuren Dit vooral ten
gevolge van de oproep van een 
aantal ACV-gesyndikeerden die 
vorige week publiek stelden niet 
langer voor de moeder-partij zijn
de de CVP, te stemmen Alle 
alarmlichtjes in het CVP-bolwerk 
gingen heftig rood flikkeren Nogal 
begrijpelijk wanneer men bedenkt 
dat precies het ACV een der 
grootste stemmenleveranciers is 
Heel wat CVP-verkozenen krijgen 
het bijgevolg benauwd 
Naar buitenuit, daardoor snel en 
krachtig bijgetreden door de CVP-
pers, wordt dit incident echter 
afgedaan als onbelangrijk, ja zelfs 
als onbestaand „Er zijn altijd wel 
probleempjes geweest en ook dit 
zal wel weer voorbijgaan," zo 
wordt sussend gesteld 
Wanneer men echter eventjes 
achter de koulissen kan kijken, 
smaakt men de grote spanningen 
Deze zullen ongetwijfeld nóg gro
ter worden wanneer straks over 
de opmaak van lijsten moet wor
den gepraat De koppensnellerij 
zal weer hoogtij vieren in het 
knstelijke kamp 

Teken aan 
de wand? 
Vong weekeind grepen in twee 
Westduitse deelstaten verkiezin
gen plaats voor het regionaal par
lement In de deelstaat Hessen 
moest de Knstelijke Volkspartij 
van kanselier Kohl (CDU) nogal 

wat klappen inkasseren, maar ook 
de Groenen vallen in de hoek van 
de slagen 
Is dit een teken aan de wand voor 
de bondsregering, die bestaat uit 
een koalitie van CDU met de 
liberale FDP"? Ook het verlies van 
de Groenen stemt tot nadenken 
Blijkbaar raakt ook die rage over
gewaaid 

NMBS 
Verkeersminister Herman De 
Croo (PVV) bevestigde het trein-
abonnementen die tijdens de sta
king van het openbaar vervoer 
ongebruikt bleven worden door 
de NMBS met terugbetaald Uiter
aard maakte De Croo van de 
gelegenheid gebruik om langs 
deze weg nog eens uit te halen 
naar de stakers „Het is hun schuld 
dat de geat>onneerden verlies lij
den'" 
Deze hypokriete en schaamteloze 
uitspraak kan slechts van een re
geringslid komen Men kan toch 
met ontkennen dat de staking 
massaal en spontaan was en van 
een „syndikale samenzwering" — 
zoals de PVV'ers dit zo graag 
stellen — was geen sprake alle 
vakbonden (ook de liberale O heb
ben zich achter de beweging ge
schaard toen die reeds volop aan 
gang was De verantwoordelijke 
van het grote ongenoegen, dat de 
aanleiding vormde tot de staking, 
was precies de politiek van deze 
asociale, neo-liberale regering 
Eigenlijk zouden alle treinreizigers, 
als protest, nu een t>etaalstaking 
moeten aangaan Om de weerzin 
tegenover deze CVP-PVV-koalitie 
in de verf te zetten 

De tweede dood van L-
Leopold III, Koning der Belgen, is vijfendertig jaar 
geleden gestorven. Men moet reeds een veertiger 
zijn om nog herinnering te hebben aan het einde 
van de meest getormenteerde vorstelijke loop
baan uit ons Koninkrijk. 
Hij heeft maar een goede vijf jaar op de troon 
gezeten. Door het winterse Brussel van '34 liep hij, 
achter de lijkkoets van de te Marche-les-Dames 
verongelukte vader, naar zijn vorstelijke bestem
ming. Een goed jaar later liep hij terug achter een 
lijkkoets, de arm in verband en pleisters op het 
gezicht Aan het sprookje met Astrid, dat begon
nen was toen in het geboortejaar van dio Genes de 
sneeuwwitte „Fylgia" over de blauwe wateren van 
de fjord naar het zuiden voer, was een einde geko
men. 
De sprookjesprins was maar heel even een 
sprookjeskoning geweest Het volgende beeld van 
Epinal was dat van de tragisch-eenzame vorst, de 
jonge weduwnaar mêï^ijn kroost 
Hoe hoog zijn de muren van Laken, hoe leeg de sa
lons van het Brussels paleis? Wie was deze man, 
wat was de kern van zijn wezen? Het behoort tot 
de stutten van de monarchie dat een vorst'een 
symbool is: het beeld dat van hem wordt opgehan
gen en waaraan hijzelf maar weinig trekjes kan 
veranderen of bijvoegen. Een vorst hoort geoor
deeld te worden naar data en daden. Liefst geen 
daden van zichzelf, want daar ruimt de grondwet
telijke afgebakende monarchie geen plaats voor 
in. 

Zoveel staat vast dat hij zich onwennig voelde bin
nen de perken die hem grondwettelijk gelaten 
waren. De neutraliteitspolitiek van de tweede helft 
der dertiger jaren, de late poging om met een 

noordse bond van kleine staten de oorlog te 
voorkomen: ze dragen onmiskenbaar, naast de 
ministeriële verantwoordelijkheid, ook de per
soonlijke stempel. 
In Vlaanderen lag zijn imago niet slecht Menig 
verhitte flamingant had tijdens het bewind van Al
bert I gewacht op het eerste het beste vorstelijk 
bezoek, om vanaf de stoep zijn afkeer voor de 
„koninklijke woordbreker" uit te schreeuwen. De 
zoon hield men te goed dat hij zijn kinderen nogal 
ostentatief Nederlands liet leren. 
De echte — en bij velen kortstondige — populari
teit kwam aan het einde van de achttiendaagse 
veldtocht in de sombere én stralende meidagen 
van veertig. Voor de twee miljoen vluchtelingen 
die in de Westvlaamse zak hun nachten sleten on
der een struik en hun dagen onder het gehuil van 
de stuka's, was de kapitulatie het einde van de 
nachtmerrie. De vorst en bevelhebber was bij zijn 
volk en zijn troepen gebleven, terwijl de ministers 
reeds op de noordflank van de Pyreneeën hokten. 
Het nieuwe beeld van Epinal: de eenzame en 
eerzaam verslagene achter de prikkeldraad van 
Laken. De koninklijke gevangene. 
Een eenzaam man inderdaad, die aan de tekortko
mingen van vele anderen de rechtvaardiging ont
leende voor de eigen-zinnige koers. 
Waar ligt de grens tussen de belangen des lands 
en de dynastieke belangen die ook persoonlijke 
belangen zijn en belangen van een familie? Op zijn 
eigen wijze, maar volkomen in de lijn van zijn vader 
de Koning-Ridder, heeft Leopold III het kontrakt 
trachten na te leven dat de Koburgers iets meer 
dan een eeuw geleden met de zuidelijke Nederlan
den hadden aangegaan, met als kernstuk: het 
handhaven van de zelfstandigheid. 
Had hij enig begrip voor Vlaanderen? Uit zijn poli
tiek testament zou moeten blijken van wel. Maar 
kwam dit begrip vanuit de mens'' Of vanuit de 
vorst die besefte dat de Vlaamse poot onder de 
troon te dik was om hem te laten wegzagen? 
Zijn fysieke dood vandaag, twee generaties na zijn 
vorstelijk verscheiden, is slechts een faits-divers 
zij het dan voor pagina één van de kranten. 
Tijdens de voorbije vijfendertig jaar is op geen en
kel ogenblik gebleken, dat er vanuit Argenteuil een 
vezel naar Vlaanderen liep. Alhoewel vijfendertig 
jaar geleden vanuit Vlaanderen veel vezels naar 
daar liepen. 

-^f«^!lj^^ 

29 SEPTEMBER 1983 



Sociaal-ekonomisch 

De Mekontend-meter staat weer op rood 

mv 
Hiets is zeker, behalve de dud en de belasting 
„Onze openbare financiën beginnen echt op een puinhoop te 
gelijken." De traditionele herfstanalyse van het Vlaams Ekonomisch 
Verbond over de aanslepende ekonomische miserie, was andermaal 
vernietigend voor het Belgisch regeerbeleid. De flnancieel-ekonomi-
sche krant „Echo de la Bourse "voegde eraan toe dat het fundamente
le probleem van de regering de beleidsimpasse Is. 
De interim-regering Gol doet inmiddels duidelijk krampachtig haar 
best om middels TV-verklaringen allerhande en nog meer publicitair 
mislukte bravourstukjes de schijn hoog te houden dat er sanerend 
gewerkt wordt dank zij de enorme inleveringsinspanningen die de 
bevolking gedwongen opbrengt. 

Evenwel, het enige wat overduide
lijk en zeker is- we betalen ons te 
pletter aan de fiskus. En die reke
ning begint stilaan moordend te 
worden. Behalve natuurlijk voor 
die kleiner geworden schare van 
geprivilegieerden zoals... ministers 
die er lustig professoraal en an
derszins blijven op los kumuleren 
en overigens zelf kunnen beslis
sen (op wettelijke basis dan nog) 
dat slechts een beperkt gedeelte 
van hun verdienste door de fiskus 
belast wordt... 

Blauw betalen 
Gol heeft het duidelijk gesteld in 
zijn regeermededeling: de over
heidsambtenaren moeten nu maar 
goed beseffen dat zijzelf de groot
ste oorzaak zijn van de uitgaven-
miserie. Dat ambtenarenkorps is 
buitensporig aangezwollen in de 
voorbije jaren. Alsof Gol en co nog 
niets zouden gehoord hebben van 
de stroom politieke benoemingen 
die de traditionele Belgische poli
tieke families presteren bij elke 
elektorale strijd. En er zijn nogal 
wat verkiezingen geweest in de 
voorbije jaren... 
Produktiviteit. Kompetitiviteit. Her
stel van de konkurrentiekracht... 
De woorden zijn plechtig versle
ten. Alleszins zoek geraakt in de 
beleidspraktijk van de overheid. 
En inmiddels betalen we ons in 
onverminderd toenemende mate 
blauw voor de geldhonger van 
Martens, Gol, De Clercq en 
anderen. 
Bij de opening van het akademie-
jaar van de Ekonomische Hoge
school Sint-Aloysius en van de 
Fiskale Hogeschool schetste de 
befaamde fiskalist Tiberghien in 
alle details de onstilbare geldhon
ger van de overheid. Met de wei
nig bemoedigende boodschap 
voor diegenen die nog willen on
dernemen en initiatief nemen: 
niets is zeker, behalve de dood en 
de belastingen! 
In 1850 inde de Belgische staat 
globaal 84 miljoen aan belastingen. 
Vandaag is het vergelijkbaar cij
fer: meer dan 2.000 miljard. Zelfs 
die vergelijking spreekt allicht niet 
meer tot de verbeelding. Maar 
onze trieste fiskale aderlating is 
voor elkeen allicht wél frappant 
duidelijk met deze cijfers die Ti
berghien in zijn akademische le
zing aanhaalde: bijna de helft van 
hetgeen we financieel-ekono-
misch op één jaar opbrengen (het 
bruto nationaal produkt) wordt 
door de fiskus opgeslokt. Daarbij • 
zijn we nagenoeg kampioen in de 
kring van de OESO-landen. Per 
aangifte in de personenbelasting 
(het zijn er 3,6 miljoen) wordt 
globaal 550.000 frank belastingen 
betaald. En, elke fiskusgekontro-
leerde draagt een staatsschuld 
van 1 miljoen 373.000 frank! 
Het zogeheten „lopend tekort" 
voor volgend jaar zal zeker niet 
minder dan 500 miljard bedragen 
Wat de globaal opgestapelde 
schuldenlast brengt op het astro
nomisch cijfer van 5.000 miljard. 
En, professor Tiberghien voegde 
daar voor de toehoorders sarkas-

tisch aan toe: „Het is dan ook met 
te verwonderen dat ook de fiskale 
dokumentatie op een ongelooflijke 
manier blijft vermenigvuldigen. 
Slechts één „indikator" moge vol
staan : het Bulletin der Belastingen 
van 1939 telde 610 pagina's, dat 
van '82 (met 3.052 pagina's) was 
vijf keer zo dik!" 

Lasten - spervuur 
En, met het volume fiskale doku-
menten (toegegeven, werkver-
schaffend voor belastingkonsulen-
ten), is onweerlegbaar bewezen 
dat „de staat verspillend boven 
zijn stand is gaan leven" en het in
komen van de burger drastisch 
werd verminderd. Terwijl ander
zijds de ondernemers terecht kla

gen dat de „globale loonkost" blijft 
toenemen Maar de netto-koop
kracht werd drastisch inge
krompen 
De Mekontend-meter die het VEV 
ontwierp is rood rood overgesla
gen. (Die termometer waarmee de 
gezondheid van 's lands ekonomie 
wordt gemeten omvat onder meer 
de inflatiegraad, de werkloosheid 
en de verschillende deficits). 

Ondanks inleveringen blijft de in
flatie weer stijgen; vooral als ge
volg van de BTW-verhogingen en 
verhoging van tarieven van de 
openbare diensten Door de ver
zwaring van sociale lasten wordt 
de konkurrentiepositie van de on
dernemingen weer aangetast en 
neemt het tekort op de handelsba
lans toe. Nog vooraleer de onder
nemingen hun belangrijkste bui
tenlandse konkurrenten opnieuw 
kunnen inlopen worden ze op
nieuw teruggeslagen met een 
spervuur van extra-lasten 

Dat IS de vernieuwde industriële 
en sociale politiek die Martens V 
bij haar aantreden afkondigde. 
O ja, en tussendoor vindt de rege
ring ook nog even de tijd om rijke 

families via fiskale amnestie en 
onroerende voorheffing een ver
rijkend cadeau te geven. Het eeu

wige krisisrefrein. de njken rijker... 
Met medeplichtigheid van ACV-
ministers. (hds) 

Ondanks Eyskens' prijzenstop blijft de levensduurte enorm toene
men. Vooral dank zij BTW-verhogingen wordt de Inflatiekoorts, door 
de regering zelf, weer buitensporig aangewakkerd. 

Laatste beetje vitaliteit wordt weggezogen 
De staking van het overheids

personeel is syndikaal geëindigd 
zoals ze begonnen Is: het ACV 
was er als eerste bij om de „wilde 
staking" te erkennen en heeft 
ook als eerste het signaal gege
ven om terug aan het werk te 
gaan. Net als haast drie weken 
geleden zorgde Houthuys en zijn 
ACV-vrienden voor een ferme 
zet die bij het A B W dramatische 
gevolgen opleverde, vrijdag
avond. Hoewel ABW-leider Van-
denbroucke -speelde met de ge
dachte de voorbije week zelfs 
een nationale staking uit te roe
pen viel zijn nationaal komitee 
uiteen'in komp4ete verwarring. 
De staking heeft het A B W verre 
van deugd gedaan. Het ACV is er 

duchtig versterkt uitgekomen. 
De regering is uiteraard stilletjes 
blij dat de staking van het over
heidspersoneel ten einde is, 
maar anderzijds is er de toege
nomen syndikale druk van het 
ACV op de CVP-ministers. Waar
door de liberalen dan weer krib
bel rondlopen. 

Maandag werd het door een 
syndikalist treffend verwoord: 
„Het IS nu uitsluitend Houthuys die 
bepaalt hoe hoog de lat wordt 
gelegd." 

Waarmee duidelijk gezinspeeld 
werd op de grote gevaarlijke 
sprong die de regenng zal moeten 
nemen op de kabinetsraad van 
deze week vrijdag. 

Het ongenoegen over het gevoer
de sociaal-ekonomisch beleid is nu 
tot in de kabinetsraad binnengesij
peld 
De zogeheten ACV-ministers kun
nen niet langer ongestraft het gro
te ongenoegen miskennen dat bij 
de bevolking is gegroeid over het 
striemende ultra-liberaal beleid. 

Almaar vage beloftes 
En dit is voor het voortbestaan 
van de regering gevaarlijker dan 
een dagenlange trein- en poststa
king. 
Het ACV heeft begin deze week 
duidelijk laten weten aan de rege
ring dat het lopende sociaal over
leg, naar aanleiding van de uitwer

king van begrotingsmaatregelen 
voor volgend jaar, alles behalve 
bevredigende resultaten oplevert 
Met de liberale eis voor fiskale 
amnestie (vergoelijkend door De-
haene omgetoverd tot „fiskale ze
kerheid") en met het gefoefel inza
ke kapitaalbelastingen zijn we ver
re van de fiskale rechtvaardigheid. 
Daarentegen worden aan de 
zwakke groepen onverminderd 
extra-offers opgelegd. En het be
vorderen van de tewerkstelling is 
ook al zo'n grote foef. Zo werd op 
het sociaal overleg geëist dat een 
extra overlegronde spoedig dient 
plaats te grijpen voor de betere te
werkstelling van jongeren. 

De regering heeft weer vage be
loftes gedaan. Maar inmiddels 
wordt er toch maar voor een 
liberatoir spelletje gespeeld. Ver
plichtingen voor de kleine man. En 
het vrijuit gaan van de meest 
begoeden. Zo is er de aangekon
digde gigantische kapitaalverho
ging van Belgiës grootste holding, 
de Société Générale. Men blijkt 
daar in één klap met minder dan 
8 miljard vers geld te kunnen tove
ren. Maar de regenng heeft nog 
met de minste kik gegeven dat er 
door de Société verplichte inspan
ningen dienen opgebracht te wor
den om méér werkgelegenheid te 
scheppen 

En na veel mooie woorden voor 
een KMO-goedgezinde politiek 
duiken er dan nu weer plannen op 
om ook nog massaal veel midden
standers te kraken. Het laatste 
beetje slagkracht en vitaliteit 
dreigt de regering in dit land leeg 
te zuigen. 

Na de stoere taal van ABVV en 
vooral van syndikaal koploper 
ACV is het nu afwachten of de re
gering enigszins gaat inbinden. 
Dan wel of de vakbonden na het 
voorlopig wegebben van de socia
le straatberoering hun stoere taal 
weer inslikken, (hds) 

29 SEPTEMBER 1983 



m opinie 

Jef en Piet 

BBhJS ^EEN KMRTJE 
ÓTUREN 7 

tl ET OfJZE 
\}JE^/SEKJ I 

9^ 
LI 

Zwart 
wordt wit... 
Vrijdag zou de regenng pKDgen 
eensgezindheid te bereiken over 
de fiskale amnestie en de zoge
naamde liberatoire roerende voor
heffing. 
Wit wassen van zwart geld lijkt nu 

door toedoen van ACV-minister 
Dehaene „fiskale zekerheid" te he
ten. Maar het blijft welke oogver
blindende formule ook uitgedok
terd wordt, een kaakslag in het 
gezicht van de niet-kapitaalkrachti-
ge burgers. 

Ook de liberatoire kapitaaltaks, 
zo hebben deskundigen uitgere
kend, is een bestraffing van kleine 
spaarders die door niet-aangifte 

van kleine kapitaalopbrengsten 
zich bezondigden aan kleine frau
de... Terwijl de grote fraudeurs 
door dezelfde regeermaatregel 
een aanzienlijke belastingvermin
dering cadeau krijgen. 

Zonder enige verplichting initiatie
ven voor tewerkstelling te nemen. 
Het is de meest immorele daad die 
Martens V tot op heden presteer
de. 

„Circulitis" 
Minister van Onderwijs Daniel 
Coens wil duidelijk de geschiede
nis ingaan als een man die iets ge
daan heeft Wat en hoe is hier nu 
niet aan de orde. 
Maar, net zoals zijn voorgangers, 
heeft Coens last van „birculitis", dit 
is een vreemd verschijnsel dat 
nogal wat onderwijsministers 
overvalt en dat zich symptoma
tisch uit in het schrijven van circu
laires over dit en dat De schooldi-
rekties worden erdoor overstelpt 
en meestal zijn de aanvallen van 
circulitis bij ministers het hevigst 
bij de aanvang van het schooljaar. 
Soms reeds tijdens de zomerva
kantie, wat genoegzaam bekend is 
als de „coups de vacances". 
Sinds 1 september heerst in vele 
katolieke scholen ongerustheid 
over één der jongste brieven van 
Coens. De „extra-muros"-aktivitei-
ten worden hierdoor zeer streng 
gereglementeerd. Zo erg zelfs dat 
de jaarlijkse bezinningsdagen of 
„retraites" verboden dreigen te 
worden. 

Het „Nationaal Sekretariaat van 
het Katoliek Onderwijs" vindt dat 
de minister zijn bevoegdheid ver 
te buiten gaat als hij op dergelijke 
wijze de interne organizatie van 
het vrij onderwijs wil reglemente
ren. 
He t kabinet van de minister gaf on
dertussen grif toe dat er „schoon-
heidsfouten" in deze circulaire ste
ken. 
Een gevaarlijke ziekte, die circuli
tis. Bijna zo erg als die andere 
kwaal- „Goede Vrijdagbenoe-
mingszucht". 

Goed nieuws 
voor Voeren 
Dat bestaat ook nog. Tijdens de 
vorige zitting van de Vlaamse 
Regering werden, o.m. na lang 

aandringen van VU-gemeen-
schapsminister Schiltz, een aan
tal konkrete aktiepunten uitge
werkt ter ondersteuning van het 
toerisme te Voeren. 
Iedereen herinnert zich nog wel 
het ophefmakende bezoek van 

Hugo Schiltz in het begin van dit 
jaar. Tijdens deze werkvergade
ring werden aan hem tal van 
suggesties overgemaakt Schiltz 
beloofde toen zich in te spannen 
teneinde aan deze reeks ver
zuchtingen van de Vlaamse Voe
renaars tegemoet te komen. Eén 
van deze zaken betrof de stimu
lering van het toerisme. 
Als konkrete aktiepunten werden 
genoteerd (en zullen thans uitge
voerd worden): de verspreiding 
van foto's van het prachtige Voe
ren aan pers en buitenland, 
500.000 frank betoelaging voor 
de brochure „Geotoerisme", en 
het samenstellen van onthaalpa-
ketten voor toeristen, een artikel 
over Voeren via het Kommissa-
riaat Generaal voor Toerisme la
ten verspreiden, een BRT-uitzen-
ding over Voeren, enkele aanko
pen i.v.m. de toeristische infra-
struktuur, het voeren van een 
kampagne voor het geotoeris
m e . Het is een verheugende 
vaststell ing dat men op het kabi
net van Poma eindelijk schijnt 
wakker geschoten te zijn. Wi j 
kunnen ons slechts verheugen 
over de voorgestelde initiatie
ven. 

Gok Staatsraden in politiek spervuur 
Een tijd geleden werd door de Nederlandstali
ge Kamer van de Raad van State advies 
uitgebracht in verband met het taalgebruik in 
de randgemeenten. Het advies werd aange
vraagd door gewezen minister Gramme, na 
aandringen van kamerlid Willy Kuijpers. 
Inmiddels deed ook de afdeling-administratie, 
bij wege van arresten, uitspraak in gelijkaardi
ge aangelegenheden. Deze rechtspraak is niet 
naar de zin van de Franstaligen en ze kan niet 
objektief zijn omdat ze werd uitgebracht door 
een Nederlandstalige Kamer, hoewel telkens 
de Nederlandstalige Kamer bevoegd was. Zo 
heet het in de politieke polemiek. Blijkbaar zijn 
de Staatsraden van de Nederlandse Kamer 
onbevoegd omdat zij — zo werd het althans in 
de Senaat uitgesproken — niet de bekwaam
heid hebben van de Franstalige Staatsraden. 
Op een lager niveau, namelijk voor de straf-
rechtbanken, schieten Franstalige burgers op 
Vlaamse wandelaars in de Voerstreek en ze 
maken hen levenslang invalide of brengen 
zware kwetsuren toe aan Vlamingen. Ander
zijds schieten Franstalige rijkswachters bij 
een betoging in Komen op Vlaamse betogers 
vanop het grondgebied van Wervik De slach
toffers worden zwaar gekwetst en ontsnappen 
op het nippertje aan de dood. 
In beide gevallen vragen de beroepschutters 
de verwijzing naar een Franstalige rechtbank 
omdat zij het Nederlands niet begrijpen. 
In het eerste geval, nl. in de Voerstreek, 
worden de beroepsschutters vrijgesproken 
omdat zij gehandeld hebben „in staat van 
wettige zelfverdediging'. 
In het tweede geval, in Komen, kan men er 
maar niet achterkomen wie van de rijkswach

ters de schade heeft toegebracht Omdat bij 
nader onderzoek is gebleken dat men niet 
heeft kunnen vaststellen uit wiens geweer de 
kogels zijn gekomen die de kwetsuren hebben 
toegebracht Het gevolg is: de vrijspraak van 
de schutters. 

Is dit een serene rechtspraak waarnaar moet 
gestreefd worden.? 

Of is het anderzijds al evenzeer ongeoorloofd 
dat een Nederlandstalige Kamer van de Raad 
van State de taalwet in bestuurszaken toepast 
bij het taalgebruik in de gemeenteraden van 
de Vlaamse taalgrens- en randgemeenten en 
hierover adviezen uitbrengt en arresten velt? 

„Dus moet de wet maar veranderd worden die 
het mogelijk maakt dat Franstalige Staatsra
den zich komen mengen in het Nederlands 
taalgebied en op het territorium van de Vlaam
se Gemeenschap'-

Men begint met de wet van 13 juni 1979 op een 
nog onschuldige wijze door de Eerste Voorzit
ter bevoegd te maken om zaken naar de 
Verenigde Kamers van de afdeling te verwij
zen wanneer de adviesaanvraag een probleem 
doet rijzen in verband met de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat de gemeenschap
pen of de gewesten (art 85 bis van de 
gekoördineerde wetten op de Raad van State). 

Minister Charles-Ferdinand Nothomb was 
evenwel niet tevreden. In strijd met de kies
wetgeving en met de taalwet zond hij, naar 
aanleiding van de jongste gemeenteraadsver
kiezingen, een ministeriële circulaire naar de 
randgemeenten waarbij hij meedeelt dat het 
niet verboden is een N. of een F. te plaatsen 
achter de naam van de inwoners van de 
randgemeenten, zonder dat de inwoners daar 
maar zelfs iets van afweten. In funktie van die 
F. of die N. ontvangen zij de oproepingsbrief in 
het Nederlands of het Frans. 

De minister voelde geen tegenwind bij de 
Vlaamse ministers en dus ging hij verder. Op 8 
maart 1983 vraagt hij aan het Ministerkomitee 
voor Institutionele Hervormingen een wijzi
ging van de gekoördineerde wetten op de 
Raad van State; in die zin dat er bij de afdeling 
Administratie in Verenigde Kamers zou wor
den voorzien die uitspraak zouden doen of 
een advies uitbrengen over zaken die betrek
king hebben op de nationale wetgeving, over 
het gebruik der talen in bestuurszaken, en op 
andere aangelegenheden welke invloed kun
nen hebben op de betrekkingen tussen de ge
meenschappen en de gewesten. 

Na mijn interpellatie in de Senaat kreeg ik 

geen verhelderende ministeriële toelichting. 
Integendeel, de regering bleek nog te volhar
den in de boosheid en nog verder te gaan. Op 
die manier wordt een zaak niet meer volgens 
objektieve maatstaven behandeld, maar wordt 
de ministerraad en niet meer de wet meester 
van de taal van de procedure. 
Dit alles moet dan ook dienen om de Franstali
ge Staatsraden hun zeg te laten hebben; ook 
in de Vlaamse aangelegenheden. Hoe is het 
mogelijk dat men op zo een verschrikkelijke 
wijze solt met de rechtsstaat en de beginselen 
die er aan ten grondslag liggen? 
Enkele maanden geleden hebben kollege Nel
ly Maes en ikzelf de „Goede Vrijdagbenoemin
gen' aan de kaak gesteld. In de kranten 
verschenen artikels over de flagrante inbreuk 
op de rechtstaat door aan de wetgevende 
macht voor te stellen de door de Raad van 
State vernietigde onwettige benoemingen on
gedaan te maken. Al onze inspanningen moch
ten niet baten. De meerderheid zou met de 
dood in het hart en voor de laatste maal de 
ongelukswet stemmen. 
Gaat men nu na de dure eden te hebben ge
zworen bij de regularizering van de Goede 
Vrijdagbenoemingen opnieuw een aanslag 
plegen op de rechtsstaat? 
Gaat de wetgever de zeer strenge beginselen 
verloochenen die bepaald worden in de artike
len 30 tot 32 van het rechtsplegingsbesluit op 
de Raad van State om een zaak naar de 
Verenigde Kamers te verwijzen en gaat men 
dit laten vervangen door zuiver politieke nor
men? 

Rob Vandezande, 
Senator-Questor. 
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Onze wereld 

Frankrijk: 
dröle de changement.., 
President Mitterrand heeft op 15 september in een anderhalf uur 
durend TF-1 uitzending „L'enjeu" zijn toekomstig sociaal-ekonomisch 
beleid uiteengezet Stri jd legen de inflatie, snoeien in de uitgaven, 
inleveren, zuurstof voor de bedrijven, kortom: een jargon dat de term 
„klassenstri jd" naar de geschiedenisboeken verwijst. De „Prins der 
dubbelzinnigheid" zoals hij zo graag door de rechtse Le Figaro wordt 
genoemd, heeft echter in niet mis te verstane termen zijn beleid voor 
de komende jaren vastgelegd en dat gaat zeker niet de weg op van 
het bureaukratisch egalitarisme. 

m 

De socialist Mitterrand heeft aan 
den lijve moeten ondervinden dat 
macht uitoefenen vandaag bete
kent de krisis beheren En de krisis 
van het kapitalisme beheren is nu 
niet precies iets w/aar een socialis-
tisch-kommunistisch kabinet zich 
met wellust op gooit Voor Mitter
rand impliceerde dat een nieuw 
revolutionair denken zich in de 
kapitalistisch ingerichte maat
schappij storten en daarin de fei
ten te lijf gaan eerder dan de 
zuiver kollektivistische toer op te 
gaan Frankrijk zit met een grote 
buitenlandse schuld, een verou
derd produktieapparaat en een 
enorm begrotingsdeficit De logi
sche slagwoorden terugbetaling 
van de schuld, snoeien in de be
groting, diepte-investeringen om 
de industrie weer kompetitief te 
maken Het lijkt inderdaad logisch, 
maar daarmee liggen de oplossin
gen nog met te grabbel, zijn de be
slissingen nog met genomen, ze
ker niet wanneer je al twintig jaar 
keiharde socialistische oppositie 
voert 

Knoop der knopen... 
Links in Frankrijk zal tegen zijn 
eigen slogans moeten vechten zo 
zal men moeten inzien dat het „laat 
de rijken de krisis betalen" geen 
remedie is de grote meerderheid 
van de bevolking zal moeten mee
betalen, inspanningen doen Gena-
tionalizeerde bedrijven zullen 
even kompetitief moeten zijn als 
pnvé-bedrijven „men beheert het 
kapitalisme met tegen het kapi
talisme" 

Mitterrand zei duidelijk dat de enig 
fundamentele oplossing voor de 
werkloosheid het goed draaien 
van de ekonomie is, want zij levert 
de inkomsten Winst maken is 
geen vies woord voor de presi
dent Het klinkt inderdaad logisch 

de bedoeling is met de rijken te 
verarmen maar de armen te ver
rijken 
Maar hier zitten we dan op de 
knoop der knopen in dit debat 
Hoe moeten de sociale korrekties 
aan de liberale wetten aange
bracht worden en hoe moeten 
deze wetten gericht en omgebo
gen worden naar de politieke doel
einden die hij zich stelf? 
De remedie van Mitterrand doet 
bijna Thatcher- of Reagamaans 
aan drastische inkrimping van de 
konsumptie om de prijsbeheer-
sing in de hand te werken De 
fiskale lasten van werknemers 
worden verhoogd, de loonsverho
ging wordt geplafonneerd op 6 % 
(met een inflatievoet van 9,7 % in 
1982 IS dat een reële verminde
ring) en een stijging op korte 
termijn van de werkloosheid hoort 
tot de vooruitzichten Uiteindelijk 
doel IS dan de ruimte te krijgen 
ernstige investeringen in de (tech
nologische) modernizering van de 
bedrijven te doen, de staatsuitga
ven in het gareel te houden en de 
terugdraai van de inflatie Het kabi
net verwacht de eerste resultaten 
al voor 1985 

Zware gok 
Mitterrand heeft een gok aange
gaan voor wat de aangewende 
middelen betreft, een gok die voor 
hem dubbel zwaar aankomt, om
dat hij ideologische grendels heeft 
moeten doen springen het ideolo
gisch exces van het links kabinet 
IS ermee weggevaagd Alles zal nu 
moeten gezet worden op de nieu
we dialoog die de „changement" 
zal moeten brengen het nieuwe 
overleg dat werknemers, werkge
vers en overheid samenbrengt om 
oplossingen te zoeken in de be
drijven Nu niet meer tegenover 
mekaar staan in termen van klas
sentegenstellingen, maar van part-

Vreemde NAVO-maneuvers... 
„Het zal niet meer gebeuren i" verklaarde de woordvoerder van het 
Amerikaanse leger nadat in de Duitse Bondsrepubliek de pers nogal 
heftig te keer was gegaan tegen een eerder nooit getraind deel van 
NAVO-oefeningen het aanleggen van massagraven 
VS-militairen hadden namelijk de opdracht gekregen kuilen op mensen
maat te graven om er hun gesneuvelden van een gewapend konflikt zo 
oorlogsgetrouw mogelijk te behandelen 
Hef IS begrijpelijk dat in landen waar de herinnering aan massagraven 
nog levendig is dergelijke wansmakelijke schijnvertoningen bij de 
publieke opinie angst en verzet oproepen 
Meer dan waarschijnlijk hebben de acht echte doden bij botsingen met 
militaire voertuigen dit verzet nog meer kracht gegeven (foto upi) 

De „Prins van de dubbelzinnigheid" en Thatcher, vanuit een andere hoek de knsis met dezelfde middelen be
strijden"^ 

ners die sociale vooruitgang 
beogen in het kader van de ekono-
mische noden Dit impliceert voor 
de werknemers én voor de werk
gevers tijdelijk offers Hoe ver 
deze samenhongheid zal lopen en 
hoe groot het geduld zal zijn van 
hen die het meest moeten afzien 
om door de tunnel te geraken, 
weet niemand Het is de grote 
uitdaging waarvoor Mitterrand 
staat, een uitdaging die hij, om het 
met ridderlijke termen te zeggen, 
met open vizier aangaat Vraag is 
of de basis hem zal volgen, of 
deze met spontaan in beweging 
zal komen zoals bij ons de sindi-
katen zouden ook wel eens ver
plicht kunnen worden hun basis 
achterna te hollen 
Het IS allemaal zo vreemd in Frank
rijk van na mei '81, vreemd voor 
wie op 10 mei dat jaar juichend 
door de straten van Parijs liep, in 

de overtuiging dat Je dromen 
voor een rechtvaardige prettige 
open demokratische samenleving 
eindelijk in werkelijkheid zouden 
kunnen omgezet worden Intussen 
zijn er echter drie devaluaties ge
weest, IS er zijn onderwijsp>olitiek 
die rechts achter de barrikaden in 
Nanterre heeft doen postvatten, 
werden de Fransen omzeggens 
verplicht vakantie in eigen land 
door te brengen, is er een groot 
kerncentraleprogramma, wordt er 
zwaar in defensie geïnvesteerd en 
juicht links de plaatsing van de 
Euroraketten toe, wordt de kul-
tuurpolitiek teruggeschroefd en 
de regionalizenng vertraagd 
Buitenlands raakte Frankrijk in 
Tchaad en Libanon in een konflikt 
verstrengeld aan de zijde van de 
VS en nog geen twee jaar geleden 
werd Regis Debray binnenge
haald die nog aan de zijde van Che 

had gevochten Zou het dan toch 
waar zijn dat er alleen een kon-
sumptiesocialisme bestaat, dat het 
socialisme weliswaar zijn geld en 
liefst zo veel mogelijk anders be
steedt, maar dat het hoe dan ook 
op dezelfde wijze en volgens 
dezelfde wetten moet verdiend 
worden? 
Het IS alleen uit de Franse ervaring 
dat we lessen zullen kunnen leren 
In een ander land was er al lang 
een andere regering, maar in het 
strenge regime van de Vde Repu
bliek zou dat de knsis van het 
regime betekenen En rechts wil 
dat ook niet, integendeel, nu al 
vraagt men zich af of het mogelijk 
zal zijn dat Mitterrand in 1986 met 
een rechtse meerderheid in het 
Parlement verderregeert Chirac 
heeft reeds volmondig „ja" 
gezegd 

Herman Vanheirstraeten 

Friezen naar het Hof 
in Straatsburg? 

-„en ze zouden nog eens kunnen gelijk krijgen 
oo^ " betitelde de Nederlandse pers de hele zaak. 
In Friesland worden er kleine taaloorlogjes ge
voerd. Motor achter al die zaken: De Frysk Nasjo-
nale Partij, zusterpartij van de Volksunie, ook 
sociaal en federaal Het jongste incident dreigt 
echter uitgevochten te worden ver buiten de 
grenzen van deze Nederlandse provincie. 
De aanleiding is het indienen van kieslijsten bij de 
kiesraad: deze had de FNP in het Fries gesteld en 
op grond daarvan werden die geweigerd door de 
Nederlandse kiesraad. De FNP tekende tegen 
deze beslissing verzet aan bij de Raad van State, 
steeds in het Fries en weer op grond daarvan werd 
de eis onontvankelijk verklaard. Het spelletje van 
kat en muis was begonnen en niemand is van zins 
een duimbreed toe te geven. Op 4 oktober volgt de 
laatste beslissing. Krijgt de FNP geen gelijk, dan 
rest haar één ding. het Hof van de F1«chten van de 
Mens te Straatsburg. Fries is officieel erkend en 
niet erkend: een redelijk dubbelzinnige situatie. Er 
bestaat een nota Fries in het officieel verkeer, 
maar de wet zelf voorziet alleen in het Nederlands 
De letter en de geest dus. Voor de Nederlanders is 
het de letter, tot grote ergernis (terecht) van de 
Friezen. 

Het is niet de eerste keer dat de FNP zo in konflikt 
komt met een Nederlandse overheid. Verleden jaar 
vroeg de FNP politieke zendtijd en de minister ant
woordde koudweg dat hij hun brief wel wilde 
beantwoorden wanneer hij in het Nederlands zou 
gesteld zijn. Veel verhaal is daar niet tegen. Jaak 
Vandemeulebroucke stelde toen wel een paar 
parlementaire vragen in het Europees Parlement, 

schreef brieven naar de Nederlandse minister, 
maar veel aarde aan de administratieve dijk bracht 
dat niet Wel aan de publiciteit: de FNP kwam in 
Friesland al aardig wat in het nieuws, niet in het 
minst door de regelmatige akties die de Volksunie 
vanuit het Europees Parlement onderneemt: parle
mentaire aktiviteiten, maar ook persmoties, het 
ondernemen van een enquête, het geven van 
perskonferenties in Leeuwarden, het houden van 
een EVA-vergadering in Leeuwarden Vandemeu
lebroucke IS in Friesland het meest geciteerde 
Europarlementslid-

De Friezen hebben in hun land vaak dezelfde si
tuaties te slikken als de Vlaamse Brusselaars, met 
het verschil echter dat zij niet zoals de Brusse
laars de stevige ruggesteun van het „hinterland" 
hebben Het is daar nog vechten voor onderwijs 
van de moedertaal op school, m het openbare ver
keer, voor steun van kulturele aktiviteiten. Het 
komt er soms nog tot groteske situaties, zoals re
centelijk met het Fries woordenboek: er mag een 
Fries woordenboek komen maar de verklaring van 
de woorden moet in het Nederlands gesteld. 

Beeldt u zich al een Van Dale in met Franse uitleg? 
Al deze kleine en grotere taalperikelen dreigen nu 
uit te monden in een arrest van het Hof van 
Straatsburg. Het is een gok die alleszins grote ge
volgen zal hebben voor de politieke aktle. Wan
neer de Friezen in Straatsburg hun eis voor 
tweetaligheid in Friesland en erkenning daarvan 
door de Nederlandse overheid halen zal er een 
grote stap gezet worden. Wordt die eis afgewezen, 
dan wordt het voor de FNP een moeilijke ti jd. 
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Ondanks TreinTramBus-initiatief 

Bezorgdheid om 
„klein stationneke" 
blijft 
De treintrambusdag van zondag a.s. is een verheugende zaak. Tal van 
initiatieven in de rand van dit gebeuren zullen deze dag opfleyren en 
zinvol maken. 
Het initiatief mag echter niet doen vergeten dat daarmee de 
openbaar-vervoer-kous nog niet af is. Boven dit alles hangt de drei
ging van de afschaf van zo 'n 250 stations. 

Door deze maatregel zullen onge- trein en bus wel steeds efficiënt 
veer 12.000 treinreizigers naar een 
ander vervoermiddel moeten zoe
ken. 
Vooral vele pendelaars van het 
platteland worden nu zwaar ge
troffen. Bovendien dreigen onge
veer 1.250 personeelsleden van 
de NMBS hierdoor hun werk te 
verliezen. 
In vele dorpen zijn „Aktiegroepen 
voor de stop-treln" op)gericht Die 
verzetten zich tegen de massale 
afschaffing van stations en stop
plaatsen. Ze vragen dat de plan
nen zouden hierzien worden, reke
ning houdende met de belangen 
van alle treingebruikers. 

Wie zijn de getroffenen? 
Vooral „rand- en dorpsbewoners" 
worden extra zwaar getroffen 
door de hervorrningsplannen van 
de NMBS. De geplande sluitingen 
zullen hun sociaal, kultureel, pro
fessioneel en ekonomisch isole
ment nog vergroten. Daarenbo
ven worden treinreizigers uit afge
legen en kleine lokaliteiten het 
zwaarst afgestraft, alhoewel zij 
niettegenstaande allerlei moeilijke 
omstandigheden de trein steeds 
trouw zijn gebleven. Alhoewel die 
reizigers het in hun „stationneke" 
vaak moeten stellen zonder par
king, zonder fietsstalling, zonder 
zitbankjes in de veel te kleine 
schuilhokjes, zonder verwarming, 
zonder w.c, enz... zijn zij toch 
vaste klanten van de NMBS ge
bleven, desnoods op harde ban
ken in ouderwetse wagons. 
Er wordt de reizigers beloofd, dat 
het openbaar vervoer per bus zal 
verbeterd worden, maar wat 
wordt bedoeld met „verbeteren"? 
Het is toch geweten dat het bus
vervoer meer aan verkeerstechni
sche storingen en andere vertra
gingen onderhevig Is dan de trein. 
Bussen zijn trouwens ook erg 
milieuvervuilend en milieuhinder
lijk. Daarenboven twijfelt men er 
sterk aan, of de beloofde verbin
dingen en aansluitingen tussen 

en rimpelloos zullen verlopen. Zul
len de intercity-treinen wel wach
ten op een bus die vertraging 
heeft opgelopen, en omgekeerd? 
Sommige bussen zitten nu reeds 
ellendig vol en wanneer dan meer 
bussen moeten ingelegd worden, 
zal ook dat veel geld en veel 
energie opslorpen. 
Het gevaar is dus niet denkbeeldig 
dat de huidige treingebruikers die 
hun stoptrein zien verdwijnen en 
die door de vervangende bussen 
niet naar behoren worden ge
diend, noodgedwongen gebruik 
zullen maken van de (eigen) wa
gen om zich naar het werk te 
begeven. 

De grootste slachtoffers van het 
opdoeken van heel wat stoptrei
nen zijn niet alleen de burgers die 
naar hun werk rijden, maar ook en 
vooral honderden schoolkinderen. 
Het „tellen" van het aantal reizigers 
zou niet op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze gebeurd zijn. 
Enkele losse steekproeven be
perkt tot een miniem aantal dagen 
en ritten en georganizeerd door 
mensen en diensten die reeds 
vooraf van mening waren dat er 
zoveel mogelijk stoptreinen moes
ten verdwijnen, volstaan niet voor 
het opmaken van ernstige statis
tieken en voor het trekken van 
verantwoorde konklusies. Bedoel
de steekproeven werden al te 
eenzijdig met negatieve bedoelin
gen gepland en uitgevoerd, aldus 
de aktievoerders. 
Daarom stelt het aktiekomitee en
kele vragen: 
— Heeft men er bij het tellen aan 
gedacht dat sommige haltes zich 
bevinden in een woongebied-in-
volle-expansie (nieuwbouw en 
verkavelingen), zodat daar in de 
nabije toekosmt veel nieuwe po
tentiële klanten voor de NMBS 
voorhanden zijn? 
— Heeft men eraan gedacht, dat 
men door het oordeelkundig ver
smelten van twee dicht bij elkaar 
gelegen stopplaatsen althans één 

RED DE STOPTREK^ 

M^ Leefmilieu 

van beiden gemakkelijk aan 200 
reizigers per dag zou kunnen hel
pen? 
— Heeft men eraan gedacht, dat 
het aanleggen van een autopar-
king, van een fietsenstalling of van 
andere faciliteiten het aantal trein
reizigers in sommige stopplaatsen 
aanzienlijk zou kunnen verhogen? 
— Werd naast het tellen van 
reizigers ook wel gedacht aan het 
tellen van de vervoerde goede
ren? 
Tot slot van al deze beschouwin
gen en vragen stelt het aktiekomi
tee de minister zes duidelijke ei
sen. 
Het komitee vraagt dat het af
schaffen van treinhaltes tot een 
strikt minimum zou herleid worden 

en dit met inachtneming van de so
ciale, professionele, ekonomische 
en kulturele belangen van de trein
gebruikers. 
Dat er — naast het verdwijnen 
van sommige haltes — ook zou 
gedacht worden aan het aanleg
gen van nieuwe stopplaatsen, 
waar dit in het kader van nieuwe 
woonkernen, verkavelingen en in
dustriezones verantwoord is. 

Dat de norm „200 reizigers per 
station" in gemeenschappelijk 
overleg zou worden herzien en 
aangevuld met ook andre normen 
i.v.m. goederenverkeer, demogra
fische evolutie, toerisme, nabijheid 
van scholen, industrie, woonker
nen in expansie, aftand tussen de 
haltes onderling, enz... 

Dat een eventueel nieuwe kombi-
natie bus-trein voor de reizigers 
geen extra ongemakken mag ver
oorzaken zoals langere wachttij
den, extra kosten, enz... 
Dat er zou rekening gehouden 
worden met de belangen van alle 
treinreizigers: schoolgaande 
jeugd, mensen op weg naar hun 
werk, toeristen, goederenverkeer. 
Dat elke vernieuwing in het kader 
van het openbaar treinverkeer 
steeds zou gebeuren in overleg 
met alle betrokken partijen, dus 
ook in overleg met de reizigers 
zelf. 
De „Verenigde Aktiegroepen 
voor stoptreinen" Blankenber-
gestraat 74 te 9000 Gent (091-
21.11.48). 

VU-senator Guido Van In over de TreinTramBusdag: 

„Het wordt niet wat 
we ervan verwacht hadden... rr 

Precies de werkstaking bij het openbaar vervoer heeft de „TreinTram
Busdag" van zondag 2 oktober as. lelijk in last gebracht 
Hoewel, na 14 dagen staking moet nu wel Iedereen beseffen dat 
zonder openbaar vervoer de ekonomische aktivlteit van dit land ge
woonweg stilvalt Aan senator Guido Van In die (mede) aan de basis 
ligt van dit „openbaar" initiatief vroegen wij naar het waarom van 
deze dag. 

Na de „auto-arme" zondag van 
14 november 1982 werden veel 
goede voornemens gemaakt Aan 
de voornaamste initiatiefnemer 
(de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen) is in elk geval uitdruk
kelijk gevraagd het niet bij één 
experiment te laten. Ook op het 
departement van Verkeerswezen 
leek men (eindelijk) gewonnen om 
met meer eigentijdse promotie-
middelen voor het openbaar ver
voer uit te pakken. 
Guido Van In: „Het was vooral de 
Vlaamse radio en televisie die 
sinds 1982 ging militeren voor een 
mondig openbaar vervoer: afge
zien van enkele direkte akties 
wordt via het maandblad „Rij maar 
an..." een poging gedaan om ons 
openbaar vervoer kritisch door te 
lichten en de gebruiker van het 
openbaar vervoer tot meer mon
digheid te brengen. Terwijl we in 
de Senaat de weg vrij kregen om 

ninstens éénmaal per jaar het 
openbaar vervoer gratis of tegen 
iiterst gereduceerde prijzen be-
-ichikbaar te krijgen, heeft de BRT-
ploeg de TreinTramBusdag opge
zet." 
Guido Van In: „De promotiedag 
voor het openbaar vervoer wordt 
niet helemaal wat we erven had

den verwacht Om te beginnen is 
de sensibitizering van de bevol
king te laat gestart In vele Vlaam
se steden schijnt men trouwens 
niet eens te beseffen dat zo'n dag 
wordt ingericht Nochtans zijn de 
gemeentebestuurders de meest 
direkte gesprekspartners van de 
diensten voor stadsvervoer Dit 
stadsvervoer werkt trouwens wat 
Antwerpen, Gent en Brussel be
treft, met interkommunale vereni

gingen. Maar ook buiten deze ste-
deijke agglomeraties zijn grote de
len van het openbaar vervoer ste
delijk georganizeerd. Er bestaan 
zelfs raadgevende kommissies 
voor het bevorderen en het koör-
dineren van het stedelijk en inter
stedelijk vervoer Helaas, het man
daat van de leden van deze kom
missie is sedert 1982 verlopen..." 

— Wat is er uiteindelijk van het 
voorstel geworden? 
Guido Van In: „ Voor zondag 2 ok
tober as. is voorzien dat men 
tegen een aanheidsprijs van 
200 fr. binnenslans op onbeperkte 
trajekten kan rijden. Ook dit beant
woordt niet helemaal aan wat we 
hadden voorgesteld want de eer
ste bedoeling was degene, die 
nooit of uiterst zelden van het 
openbaar vervoer gebruik maakt, 
te prikkelen om tegen een geringe 
vergoeding óók eens met trein, 
tram of bus te reizen, zelfs over 
beperkte afstanden." 

— Hoe moet de TreinTramBus
dag van zondag dan bekeken? 
Een maat voor niets? 
Guido Van In: „Het bestaan van 
het openbaar vervoer het beheer 
de organizatie en de vernieuwing 
ervan, de tewerkstelling die ermee 
gemoeid is, dit alles en nog veel 
meer vraagt om echt van dichtbij 
te worden gevolgd. De aktie van 
2 oktober as. kan dus slechts een 
begin zijn. Want het openbaar 
vervoer is te belangrijk om het 
uitsluitend aan de „naamloze be
heerders" over te laten." 

<-, 
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Een éénmalige, unieke wonderbare reeks over Vlaanderen: 

VLAANDERENS GLORIE 
Bibliofiele uitgave 

Groot luxe-formaat 
25 X 21 cm 

Goudstempeling op 
gewatteerd Balacron 
kunstledér 

Leeslint in elk boek 

Kapitaalband en gedrukt 
op houtvrij, duurzaam 
editiepapier 

DE LEEUW VAN VLAANDEREN 
Hendrik Conscience 

PLEZANTE MANNEN IN 
EEN PLEZANTE STAD 
Edward Poffé 

HET MASKER VAN DE WERELD 
AFGETROKKEN 

Adriaan Poirters 

VOLKSVERHALEN UIT BRUSSEL 
Victor Devogel 

GEUS TEGEN ALVA 
Charles De Coster 

ORANJE IN DE KEMPEN 
Dr. August Snieders 

DE ZINNELOZEN TE GEEL 
Dr. Renier Snieders en 
Dr. J.A. Peeters 

DE BOSGEUZEN TE OUDENAARDE 
Joseph Ronsse 

MARIA VAN BRABANT, 
VORSTIN VAN FRANKRIJK 
M. Huibrechts 

VESALIUS EN ZUN VIJANDEN 
Domien Sleeckx 

ARM VLAANDEREN(2 delen) 
Teirlinck-Stijns 

DE KERELS VAN VLAANDEREN 
Hendrik Conscience 

HENDRIK CONSCIENCE 
EN ONS VOLKSLEVEN 

A. Van Hageland 
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HET VERHEUGT ME ZEER 

dat ik na « Vlaamse Volksboeken» een 
nieuwe serie mag begroeten met de vol
komen verantwoorde naam « Vlaande
rens Glorie». 

Het werd hoog tijd dat vroeger zo druk 
gelezen auteurs aan nieuwe generaties 
werden voorgesteld en wel op de zeer 
moderne wijze, die onze tijd past. 

De samenstellers bewijzen aan ons 
volk een kulturele en artistieke dienst, 
die niet genoeg kan geprezen en... ge
bruikt worden. Ze streven hoogst ver
dienstelijk mee naar VLAANDE
RENS GLORIE. 
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JOZEF VAN OVERSTRAETEN 
Stichter - Erevoorzitter V. T.B. 

DE BRUID VAN VLAANDEREN 
OF HET VERRAAD VAN 

DE IJSLANDVAARDER(2 delen) 
Willem Verriest 

HARD LABEUR 
Reimond Stijns 

DE BOERENKRUG 
Hendrik Conscience 

EER VLAANDEREN VERGAAT 
Jozef Simons 

IWEIN, HEER VAN AALST 
Dr. Is. Bauwens 

DE VLAAMSE REUZEN 
Renaat van der Linden 

JACOB VAN ARTEVELDE 
Hendrik Conscience 

ERNEST CLAES EN 
ONS VOLKSLEVEN 

A. Van Hageland 

TUSSEN TWEE WERELDOORLOGEN 
Ernest Claes 

Nu bij intekening het eerste deel 
De Leeuw van Vlaanderen volledig gratis!! 

RESERVERINGSKAART «VLAANDERENS GLORIE» 
Stuur mij meteen GRATIS het 
meesterwerk van Hendrik 
Conscience «DE LEEUW VAN 
VLAANDEREN». 
Ik abonneer mij op de overige 23 
delen van de luxe-serie 
«VLAANDERENS GLORIE» 
aan de voordeelprijs van 595 F 
per deel (+ port). 
Prijs per boek afzonderlijk: 895 F 
Ik ontvang twee boeken per twee 
maanden. Ik regel slechts nè 
goede ontvangst. 

Indien ik niet tevreden ben, zend 
ik U de eerste twee boeken 
binnen de zeven dagen na 
ontvangst terug in de originele 
verpakking. Ik heb dan verder 
geen verplichtingen meer. 

NAAM VOORN. 

STRAAT, nr 

PLAATS 

TELEFOON HANDTEKENING 

Terug te zenden onder omslag aan: 
VLAAMS BOEKENFONDS n.v. 
Antwerpsesteenweg 61 
2630 Aartselaar, tel. 03/887.21.11 
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10 TV-programma's m 
Zaterdag 

OKTOBER 

BRT 
14.00 Open school - 16.00 Enge
len in het stadion (film). — 1800 
Quaquao. — 18 05 Medina (jeugd-
feuilleton). — 1830 Het verhalen-
boek (sprookje) — 18.55 Weet je 
nog. - 19.45 Nieuws. - 2010 
Kunst-Zaken — 20.15 Zanger si, 
zanger la: 'k voel me goed. — 21.05 
Terioops - 21.50 S.O.S. Titanic 
(tv-film) — 23.40 Sport op zater-
dag. — 23.55 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2028 Televizier 
Magazine. — 21.10 Ryan's daugh
ter (film) - 22.50 Nieuws. - 22.55 
Ryan's daughter (vervolg van de 
film). 

NED 2 
18.20 Paspoort - 18.30 Sesam
straat — 1845 Toeristische tips 
- 1900 Nieuws - 19.12 Pisa. -
19.52 Vraag 't de Vara (vragen-
spel). - 20.48 McCloud (fJ. -
22.30 Nieuws. - 22.45 Voetbal '80. 
— 23.45 Simon Carmiggelt — 
23.55 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 Le jardin 
extraordinaire (natuurmag.). — 
20.30 Aéroport (h^-fiim). - 21.45 
Cinéclip (superhits). - 2240 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas (f J. 
— 21J25 Droit de réponse. — 22.50 
Nieuws. — 22.55 Etoiles et toües 
(filmmagJ. — 23.40 Nieuws. 

A 2 
2000 Nieuws. - 20.35 Champs 
Elysées (variété). - 22.05 Les en
fants du rock (popmagJ. — 23.20 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.35 Agatha Christie (tv-speD. 
- 21.30 Merci Bernard. - 22.00 
Nieuws. — 2220 Cksnfrontations. 
- 22.35 Nieuws. - 22.50 Musi-
Qub. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Roberto. — 
21.45 Nieuws. — 22.05 Bonnie und 
Clyde (film). - 23.55 Nieuws. 

ZDF 
19 00 Nieuws. — 19.30 Gestern bei 
Mullers (2). - 20.15 Black Jack, 
der Galgenvogel (film). - 22.00 
Nieuws. — 22.05 Das aktuelle 
Sport-Studio. — 23.20 Serpico. -
0.55 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Presidentië
le toespraak. — 2050 Reiz der 
Extreme. — 21.05 Gott und die 
Welt - 21.35 Rückblende. -
2150 Das verlorene Wochenende 
(film). — 23.25 John Neumeiers 
(balleO. — 025 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.45 D'hier a 
aujourd'hui. — 20.00 Le grand na
tional (film). - 22.05 Flash-back 
(spel). — 22.35 Rendez-vous de 
julllet (film). 

Zondag 
OKTOBER 

BRT 

11.00 Konfrontatie. - 14.00 Tenu-
to: kOncerten met jonge virtuozen 
(Philippe Descamps). — 14.50 
Voor boer en tuinder (Open 
School). - 15.20 Jukebox. -
15.35 Goddank is het vrijdag (film). 
— 17.00Treintrambusdag. — 18.00 

Quaquao. — 18.05 Liegebeest — 
18.20 Treintrambusdag. — 1945 
Nieuws. — 20.05 Sportweekend 
— 20.35 Afspraak in Rangoon. — 
2100 Transport - 2205 „Er ligt 
een videocassette in de soep" — 
23.10 Nieuws 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2010 Panora-
miek. — 20.40 Humanistisch ver
bond. - 20.45 S.OS. Titanic (tv-
film) - 2305 Nieuws. 

NED 2 
19 00 Nieuws. — 19 05 Nederland 
Muziekland Gala - 20.10 Mag
num (il — 21 00 Infospecial- het 
oog van de ooriog — 21 45 Ham
mer House of Horror (griezelver
halen) - 2230 R.UR. - 23.15 
Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point (politiek debat). 
- 13 00 Nieuws - 13.05 Concer-
tissimo. — 14.00 Sept artistes con
temporains (dokJ. — 1430 Visa 
pour le monde — 16.20 Flamingo 
Road. — 1715 Palmares (variété). 
- 17.45 Fraggle rock - 18.40 
Sportweekend — 19.30 Nieuws 
- 20.10 Zygomaticorama. — 
2125 Monsieur Jo (film). - 23.00 
Nieuws. 

F 1 
20.35 La bataille de Midway (film). 
- 22.50 Nieuws. - 22.55 Sports 
dimanche. — 23.40 Nieuws. 

F 2 
- 20.00 Nieuws - 20.35 La chas-
se aux trésors (spel). — 21.40 
MCEurs en direct (magJ. - 22.30 
Désirs des arts (kunstmagJ. — 
23.00 Nieuws. 

F3 
20.00 Benny Hill. - 20.35 A la 
recherche du temps présent 
(dokJ. — 21.35 Les producteurs. 
- 22.10 Nieuws. - 22.30 Chaines 
conjugales (film). — 010 Prélude a 
la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Presidentië
le toespraak. — 2020 Die Zauber-
flöte (opera). — 21.35 Nieuws. — 
21.40 Hundert Meisterwerke. — 
21.50 Die Zauberflote (vervolg). — 
2325 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30PresWentië-
le toespraak. — 1935 Wagner urxd 
Hitler (dokJ. - 20.20 Wolke sind 
überall (film). — 21.55 Nieuws. — 
22.10 Nana — 23.35 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuwa — 20.15 Abenteuer 
Science Fctkjn. — 21.00 Auslands-
studio. — 21.45 Der Schiedsmann 
(tv-speD. — 23.00 Pep & Ckympany. 
- 23.30 Tips für Leser. 

LUX. 

19.55 RLT-flash. - 20.00 La fille de 
Ryan (film). - 21.30 RTL le monde. 
- 21.50 Paris si tu veux. - 2220 
Einstein & Co. — 22.50 La joie de 
lire. 

Maandag 

NED 1 

OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie - 17.00 
Schooltelevisie. — 18.00 Quaquao. 
— 1805 Rondomons (golven) — 
18 30 Rooien en blauwen (de goo
chelaar). — 1835 Take it easy 
(Open School) - 1900 Open 
School (lanceerprogramma) — 
1910 Het vrije woord. — 19.45 
Nieuws. — 20.20 Onder de Zuider
keerkring. — 21.10 Wikken en we
gen (konsurnentenmag.). — 22.00 
Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.15 Extra-time. 
- 22.00 Elektron. 

20.00 Nieuws. - 20,28 Kwistig met 
muziek — 21 30 Hier en nu — 
22.10 Operatie V-1 - 2300 Kerk 
vandaag. — 2330 Nieuws. 

NED 2 
1830 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19,00 Nieuws. — 
19.12 Hints. - 19 50 Lou Grant (f J. 
— 20.40 Sport op maandag. — 
21.25 Op de markt van het leven 
(dok) - 2230 Nieuws - 22.45 
Den Haag Vandaag - 23.00 So-
cutera. — 23.10 Nieuws 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Le beau-
pére (film). — 23.15 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 La cuisine 
des anges (film). — 2215 Nieuws. 
— 22.20 Saga (wetenschappelijk 
magJ. — 2320 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 L'heure de 
vérité. — 21,50 Prague, mille qua-
tre-vingt quatorze kilometres (een
akter). — 22.10 Passage de Fland-
re (dokJ. — 23.00 Nieuws 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.35 Compartiment tueurs 
(film). - 22.05 Nieuws. - 2225 
Thalassa (magJ. — 23.10 Prélude a 
la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws - 20.15 Glanz und 
Elend der Kurtisanen. — 21.15 Mo-
saik statt „Melting Pot, (reportage). 
— 22.00 „Der Nachste, bitte!" -
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die 
Wut von Albert Pinto (film). - 0.50 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws — 19.30 Eins, zwei, 
viertel vor drei — 20.15 Raumfahrt 
International. — 21 00 Heute-jour-
nal. - 21 20 Nana - 22.50 Zeu
gen des Jahrhunderts. — 23.50 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Gesucht -
Gefunden (magJ. — 21.45 Landes-
spiegel (Dortmund). — 22.15 In der 
Weissen Stadt (tv-film). - 0.00 
Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. — 19.45 D'hier a 
aujourd'hui. — 19.53 Cinémagina-
tion (spel). - 20.00 Chips (f J. -
21.00 La fille de Ryan (film). -
22.30 La joie de lire. 

Dinsdag 

[ 4 OKTOBER ] 
BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 17.00 
Schooltelevisie. — 18.00 Quaquao. 
— 18.05 Klein, klein kleutertje. — 
1820 Er was eens... - 18.30 Tele-
kommunikatie (Open School). — 
19.00 Tijdrover; lieve plantjes. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Kunst-Za
ken, - 20.15 IQ. (kwis). - 20.45 
Transport — 21.35 Kijk mensen: 
het slachtoffer. — 2225 Weduwen 
(fj - 23.15 Nieuws 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.10 Kunst-Za
ken. — 20.15 Steek-er-wat-van-op-
show (Open School) - 21.15 De 
sprong in de leegte (film). 

NED 1 
20.00 Nieuws - 2028 Transport 
(f J — 21 20 Achter het nieuws. -
22.00 Pisa. - 2215 Sonja op dins-
dag - 2320 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal. — 19 00 Nieuws. — 
19.12 EO Kinderkrant - 19.45 
Ronduit (magJ. — 20.35 Op expe

ditie in Venezuela (natuurfilm). — 
21 20 Metterdaad. - 21.35 Tens
lotte. — 21.40 Omnibus (kunstkro
niek). - 22.30 Nieuws. - 22.45 
Den Haag Vandaag - 2300 
Nieuws. 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2005 Les bnga-
des du tigre (fJ. - 21 00 Video
gram — 21.45 Écriture (literair 
magJ. - 22.35 Nieuws. - 2250 
Tnbune économique et sociale (de 
FGTB). 

RTB 2 
19.30 Nieuws — 20.00 Le point de 
la médecine spéciale (medicijnen in 
Tsjaad). — 21 00 L'homme de nulle 
part (film). 

F 1 
20.00 Nieuws, - 20,30 D'accord, 
pas d'accord (verbruikersmagO. — 

20.35 Un canapé-lit (toneel). — 
22.30 Claude Lelouch. - 23.30 
Nieuws. 

A 2 
2000 Nieuws. - 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 Nimitz, re
tour vers l'enfer (tv-film). — 23.15 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20 30 D'accord, pas d'accord. — 
20.35 La derniére séance. — 20.50 
Le retour de Frank James (film). — 
22.20 La derniére séance. — 22.45 
Nieuws — 23.00 Le village des 
damnés (film). — 0.25 Prélude a la 
nuit 

ARD 
20.00 Nieuws, — 20.15 Bananas. 
- 21.00 Report. - 21.45 Dallas 
(f). — 22.30 Tagesthemen. -
23.00 Spatzunder. — 0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Wie 
damals (toneel). - 21 00 
Journal. - 21.20 Die Bonni 
de. - 22,20 Nana — 
Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Tier 
(Arche 2000) - 21 00 Fornr 
— 21.45 Landesspiegel F 
Noord-Rijnland - Westfalen 
tage). — 22.15 Deutscher 
— 23,00 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws. - 1945 C 
aujourd'hui. — 1953 Cinéi 
tion (spel). - 2000 Les un 
autres (fJ. - 21.00 A vi 
choisir. Filmkeuzeprogrami 
vre pour vivre of Larry le 
Mary lagarce. - 2230 La 
lire 

Z A T E R D A G (1 okt.) — zanger si, zanger ia \s de 
eerste van drie uitzendingen waarin Johan Vernninnen 
zijn nnuzikale vrienden uitnodigt In deze aflevering zijn 
dat o.a. Raymond van het Groenewoud, Wannes Van 
de Velde, Jo Lemaire, Thijs van Leer, Kurt van Eeghem, 
Wim De Craene, Oscar Benton. (BRT 1). — Wie van 
rannpenfilnns houdt kan deze week twee keer kijken 
naar SOS. Titanic, het getrouwe relaas van de onder
gang (15 april 1912) van 's werelds meest luxueuze 
passagiersschip, die hoogmoedig „Titanic" geheten 
werd. Van de 2.206 opvarenden overleefden slechts 
706 vrouwen en kinderen en enkele mannen de ramp. 
(Vanavond op BRT, morgen op Ned. 1, Avro). — De 
edukatieve omroep RVU start vanmiddag een zesdelige 
reeks over angsten, vijandbeelden, belangen en de 
(on)macht van de publieke opinie. (Programma van 
Bange Mensen, Ned. 1). — De Engelse speelfilm Ryan's 
daughter van David Lean (1970) speelt rond liefde en 
verraad en stoelt op realiteitsbeelden uit de Ierse 
armoe- en haatjaren na de beruchte Paasopstand van 
de leren tegen de Engelse bezetters (1916). De Wereld
oorlog raast over Europa, Ierland is in diepe armoe ge
dompeld, de bevolking is over de aanwezigheid van de 
Britse bezetters verscheurd. In die sfeer trouwt in een 
Iers plattelandsdorpje de zachtmoedige onderwijzer 
Charles Shaughnessy met de 20 jaar jongere levenslus
tige en wispelturige Rosie Ryan, dochter van de lokale 
kroegbaas. De jonge vrouw voelt zich gevangen in het 
vreugdeloze grijze dorpje. Een aan het front gewonde 
Britse soldaat komt in het dorpje herstellen. Als hij gene
zen is zal hij het kommando over een Britse bezettings-
eenheid overnemen. Rosie wordt verliefd op de knappe 
officier (Avro, Ned. 1), (ook op RTL, morgen om 20.00). 

Z O N D A G (2 oktober) - BRT en Vara hebben 
hun samenwerking bij de reeks „Tussen wal en schip" 
voortgezet en zijn op de vaste grond gebleven met de 
nieuwe 9-delige reeks Transport die speelt in truckers
middens. BRT brengt een voorsmaakje van waarover 
het in de reeks haat: het lief en leed van truckers, hun 
families en de bedrijfsleiders. (Transport - Nulafleve
ring). — Veronica's Temaprogramma „Het oog van de 
oorlog" is een dokumentaire over het werk van camera
mensen die de oorlog verslaan. (Ned. 1). — De 
aflevering van Hammer house of Horror is een akelig 
gedoe: een jonge vrouw die beweert een heks te zijn 

die uit de handen van de Puntemse f 
vroege 17de eeuw, is weten te i 
opduiken op de verlaten boerderij vi 
Dat zij van vlees en bloed is, bewijst 
ZIJ na drie eeuwen seksuele ontberinc 
heeft, laat zij duidelijk blijken. (VOO, 
time). 

M A A N D A G o okt.) - oe u 
den, die wordt verzorgd door het I 
bond heeft de bewapeningswedlooi 
ties tot onderwerp. (BRT 1). — In zijr 
gazine Wikken en Wegen (BRT 1) be 
o a. Bankservice met een vraagteken 
Citroen BX. — Operatie VI is een sp 
Britse reeks (The Fourth Arm) over 
dat in de tweede Wereldoorlog op ( 
een lanceerbasis voor VI-bommen 
(NCRV, Ned. 1). - De KRO besteed' 
dokumentaire uitvoerig aandacht aar 
jodendom. iOp de markt van het k 

D I N S D A G (4 okt) - Na het V 
BRT zondag op z'n scherm bracht, sti 
Vara vanavond bijna gelijktijdig me 
reeks Transport Deze monsterpn 
voorbereidingsperiode van drie jaar 
men zelf hebben negen maanden ge 
ste aflevering „De beginner" is de h( 
die zijn rijbewijs C heeft gehaald en 
der wil beginnen. Vrij onverwacht k 
Om in de smaak van zijn baas te va 
bezetene. Op zijn tochten naar Rou 
Nederlands-Belgische grens het mei 
die in een truckstop werkt en daar \ 
een wagen van een kollega en ver; 
gedaan, in haar onschuld verraadt ^ 
Dat heeft aanzienlijke gevolgen. (BI 
— Als aanloop naar een nieuwe ree 
aflevenngen toont de Vara (Ned. 1) 
drietal herhalingen van aflevering 
seizoen. — Sonja Barend is in het me 
opnieuw van de partij. Haar praats 
naar dinsdagavond en heet meteer 
(Vara, Ned. 1). Naar ze beweert w( 
omzeggens niets gewijzigd, alleer 
schaafd. 

Sylvia Millecam en Thom Hoffman in Transport. (Zondag op BRT 1 om 21 u.; dinsdac 
om 20 u. 45 en op Ned. 1 (Vara) om 20 u. 28). 
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v& TV-programma's 11 

— 19.30 Wie war es 
il). - 21.00 Heute-
20 Die Bonner Run-
I Nana - 23.50 

— 2015 Tier-Report 
— 21.00 Forme! Eins. 
desspiegel Filmland 
i - Westfalen (repor-
5 Deutscher Alitag. 

. - 19.45 D'hier a 
• 19.53 Cinémagina-
20.00 Les uns et les 

21.00 A vous de 
ïuzeprogramma: Vi-
! of Larry Ie dingue, 

- 22.30 La joie de 

Woensdag 
OKTOBER 

BRT 1 
17.00 Telekommunikatie COpen 
School). - 17.30 Beifi en Üllibit -
17.55 Schooltelevisie. - 18.00 
Quaquao. — 18.05 Merlina. — 
18.30 Waard om te weten. — 18.40 
Silas (D. - 19.05 Foo Foo. -
19.10 Kerkwerf-aktualiteiten. — 
19.45 Nieuws. — 20.20 Gered door 
de gong (D. — 20.50 Rigoletto 
(magJ. — 21.35 Première-magazi
ne. - 22.25 Nieuws. - 22.50 Tele-
vox (enkel voor Belgen 'in Duits
land). 

BRT 2 
19.10 Portret van een legende 

(Roy Orbison). — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Festival van Vlaanderen. — 
20.45 Festival van Vlaanderen 
1958-1983. - 21.15 Festival van 
Vlaanderen. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.33 De lijn. -
21.11 La jument vapeur (film). — 
22.45 Psycha (kortfilm). - 23.00 
Teleac. - 23.20 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
1-9.12 Politieke partijen (PPR.). -
1922 Van gewest tot gewest — 
20.10 You arè the Cream in my 
Coffee (televisiefilm). - 21.45 Ci-
nevisie (filmmag.). — 22.30 Nieuws. 
— 22.45 Den Haag vandaag. — 
23.00 Studio Sport. - 23.25 
Nieuws. 

Puriteinse heksenjagers in de 
weten te ontsnappen, komt 
boerderij van een jonge boer. 
i is, bewijst zij terstond en dat 
:1e ontbering, wensen In die zin 
<en. (VOO, Ned. 2). (Witching 

t.) — De Uitzending door Der
door het Humanistisch Ver-

ngswedloop en de vredesak-
1). — In zijn konsumentenma-
) (BRT 1) behandelt Miei Louw 
vraagteken; de brievenbus; de 
VI is een spannende 12-delige 
Arm) over een sabotageteam 
loorlog op Frans grondgebied 
'1-bommen moet vernietigen. 
^O besteedt in een uitgebreide 
andacht aan het hedendaagse 
t van het leven, Ned. 2). 

— Na het voorsmaakje dat de 
Tl bracht, starten de BRT en de 
lijktijdig met de co-produktie-
monsterproduktie heeft een 
an drie jaar gekend. De opna-
naanden geduurd. In deze eer
ier" is de hoofdpersoon Henk, 
gehaald en als vrachtwagenrij-
iverwacht kan hij aan de slag. 
I baas te vallen rijdt hij als een 
m naar Rouen leert hij aan de 
ens het meisje Marion kennen 
kt en daar weg wil. Henk ramt 
ega en verzwijgt wat hij heeft 
i verraadt Marion hem echter, 
ïvolgen. (BRT 1, Vara-Ned. 1). 
nieuwe reeks Zeg eens AAA-
ira (Ned. 1) de eerste van een 

afleveringen uit het vorige 
i is in het nieuwe winterseizoen 
Haar praatshow werd verlegd 
leet meteen Sonja op dinsdag 
beweert werd aan de formule 
izigd, alleen maar wat bijge-

u.; dinsdag op BRT 1 

W O E N S D A G (5 okt.) - In Roland Lommé's 
f ilmmagazine Première Magazine zitten twee onderwer
pen: een reportage over de tekenfilm „Jan zonder 
Vrees" van Jef Cassiers en een interview met Sigour-
ney Weaver (Alien; Eye Witness; The Year of Living 
Dangerously" (BRT 1). — BRT 2 is grotendeels gewijd 
aan het Festival van Vlaanderen, met o.a. een recht
streekse uitzending van de muzikale happening in de 
Bijloke te Gent. — In Sanne, een 9-delige eigen 
jeugdreeks van de kleine zendgemachtigde IKON, gaat 
de 17-jarige Sanne op ontdekkingstocht in de grote
mensenwereld. (Ned. 1). — Joyce Bufïuel, schoondoch
ter van de bekende regisseur Luis Bunuel is de 
regisseur van La Jument Vapeur (1978), een film over 
een jonge getrouwde huisvrouw die voelt dat het leven 
aan haar voorbijgaat en aan de sleur een einde wil 
stellen. Hierdoor komt zij in een krisissituatie terecht 
(VPRO, Ned. 1). — You are the cream in my coffee, een 
Brits TV-spel van de bekende auteur Dennis Potter, is 
een sfeertekening rond een al ouder echtpaar dat nog 
eens terugkeert naar het hotel en de badplaats waar ze 
bijna veertig jaar geleden, als verliefd stelletje naartoe 
trokken. Ondertussen is echter alles veranderd. Ook zij 
zijn veranderd... (Nos, Ned. 2) (Kreeg de Italia-prijs in de 
afdeling Drama). 

D O N D E R D A G (6 ok t ) - De fans van Jac
ques Brei worden door BRT 2 in de gelegenheid gesteld 
om hun idool uitgebreid te bewonderen in de Franse 
dokumentaire Nous les Artistes: Jacques Brei die wordt 
uitgezonden n.a.v. de 5de verjaardag van zijn overlijden. 
— Tekenfilms en stripverhalen nemen een grote plaats 
in in het leven van vooral kinderen. De Avro brengt 
vanaf vanavond een 13-delige reeks magazines waarin 
alles kan wat met tekenfilms en stripverhalen te maken 
heeft. iWordt Vervolgd. Avro, ned. 1). — Niets om aan 
te trekken is de tegenstrijdige titel van een Duitse pro-
duktie over de mode 1983-1984 zoals die in Parijs door 
de bekendste modehuizen werd getoond. (Avro, Ned. 
1). — The Deer Hunter, een pakkende film over de 
verschrikkingen van de Vietnam-oorlog was enkele 
weken terug op de BRT. (Avro, Ned. 1). 

V R I J D A G (7 okt.) — De hippies zijn uitgestorven. 
De muzikale film Hair (1979) van Milos Forman naar de 
musical, mag dan ook als een weergave van een 
afgesloten periode beschouwd worden. Het verhaal: de 
boerenzoon Claude Hooper uit een verloren gat in Okla
homa komt naar New York, om er zijn legerdienst te 
doen. In Central Park ontmoet hij hippies die hem op de 
onzin en verstarring van onze samenleving wijzen. Hij 
wordt verliefd op het hippie-meisje Sheila. Maar hij moet 
weg, naar zijn legerplaats Nevada om klaargestoomd te 
worden voor Vietnam. De hippies en Sheila komen hem 
daar bezoeken. (BRT 1). — In het filmmagazine van Jo 
Röpcke Première extra zitten filmfragmenten en inter
views met regiseurs, akteurs e.a. (Flash Dance; Zware 
jongens; Internationaal Filmgebeuren van Vlaanderen 
(14-27 okt ) ; Attention, une femme peut en cacher une 
autre; Brandende Liefde). — De reeks De vrouw in het 
w/f is gebaseerd op het gelijknamige boek van Wilkie 
Collins uit de vorige eeuw, een boek dat zou geïnspi
reerd zijn op autentieke gebeurtenissen. Het verhaal 
over de in wit gehulde Anne Catherick, die op de vlucht 
was voor haar kwaadaardige echtgenoot. Collins ver
schafte Caroline en haar dochtertje Lizzie toen onder
dak. (KRO, Ned. 1). — In Ik hou van jou brengt een 
KRO-team reakties van willekeurige Nederlanders op 
het tema liefde. (KRO, Ned. 1). 

RTB 1 

19.30 Nieuws.— 20.00 Risquons 
tout (historisch spel). — 21.00 Les 
fils d'Abraham (dokJ. - 21.55 Les 
péchés originaux. — 22.50 
Nieuws.— 23.05 Un autre regard. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les mer-
credis de l'information. — 21.40 
Ballet — 22.35 Giorgio de Chirico. 
— 23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les enquê
tes du commissaire Maigret (f J. — 
22.10 Cinéma-cinémas (flmmagJ. 
- 23.10 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.35 Le fauteuil a bascule 
(toneelsü. — 21.55 Nieuws. — 
22.15 La hesta. — 23.15 Prélude è 
la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Unterneh-
men Arche Noah (tv-spel). — 22.00 
Globus - Die Welt von der wir 
leben (magJ. - 22.30 Tagesthe-

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Der Sport-
Spiegel (tumlessen op film). — 
20.15 ZDF-Magazin. - 21.00 Heu-
te-Joumal. — 21.25 Der Denver
clan (fJ. — 22.10 Ein Sonntag im 
Oktober (film). - 23.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 Auslandsreporter (bo
men tijdens de herfsO. — 22.15 Die 
Bienenköningin (film). — 23.40 
Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.45 D'hier a 
aujourd'hui. — 19.53 Cinémagina-
tion (spel). — 20.00 La chambre 
des dames. — 21.00 Les hommes 
d'argent (film). — 22.30 La joie de 
lire. 

Donderdag 
OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 16.50 Te
letekst voor iedereen. — 17.00 
Schooltelevisie. — ©.00 Quaquao. 
- 18.05 Galactica 1980 (S.F.-fJ. -
18.50 Tijdrover: bridge stap voor 
stap. — 19.00 Spectacular Meca-
nk: (korte film). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Kunst-Zaken. - 20.15 Ho-
ger-Lager (spel). — 21.05 Panora
ma — 21.55 McKenzie (fJ. — 
22.45 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.10 Kunst-Za
ken. — 20.15 Wikken en Wegen 
(konsumentenmagJ. — 20.55 Is 
there one who understands me 
(dok). 

NED 1 
20.00 Nieuws. — 2028 Niets om 
aan te trekken (mode 1983-1984). 
— 21.00 The deer Hunter (film). — 
0.00 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjoumaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Revofestival 1983 (pop- en 
gospelfestival). — 19.55 Zo moe
der, zo dochter (spel). - 20.20 
Mary Benjamin (fJ. - 21.10 Maar
ten Luther (dokj. - 21.30 Denk
beeld (de binnenkant van de kri-
si's). - 22.30 Nieuws. - 22.45 Den 
Haag Vandaag. - 23.00 Het laby-
rint van de macht — 23.55 Nieuwre. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Autant sa-
voir (reportagemagJ. — 20.25 La 
femme d'a c6té (film). - 22.10 Le 
carrousel aux images. — 22.55 
Nieuws. — 23.10 La pensee socia-
liste. 

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 
gebruiken TV-EKSPRES. 

^ TV-EKSPRES weet alles over tv. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Disparu le 
7octobre (tv-film). - 22.10 Ren
contres au jardin des musiciens. — 
23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Masada (tv-
reeks). — 22.05 Resistances 
(magJ. - 23.05 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.35 Le refus (tv-film). - 22.15 
Nieuws. — 22.35 Boite aux lettres 
Oiterair magJ. — 23.35 Agenda 3 
(kuituur). — 23.40 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 lm Brenn-
punkt (aktualiteirenrubriek: 300 
jaar Duitsers in Amerika). — 21.00 
Das kleine Kino an der Ecke. — 
22.00 Mustkladen. - 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Genmerica (dok). 
— 23.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Sing mit 
Uns (groot wenskoncert). — 21.00 
HeuteOoumal. — 21.10 Oiachaji -
Mein ehrenwerter Onke) (dokJ. — 
22.05 5 nach 10. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Liebling, 
zum Diktat (film). — 21.45 Landes-
spiegel. — 22.15 Nachtschalter fli-
teratuur in de Nederlanden). — 
23.40 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuvira. - 19.45 D'hier a 
aujourd'hui. — 19.53 Cinémagina-
tion (spel). — 22.00 La chambre 
des dames. — 21.00 Dallas (f J. -
22.00 RTL-plus. 

Vrijdag 
OKTOBER 

BRT 1 
12.30Televox. - 14.00 Schooltele
visie. — 17.50 Teletekst voor ieder
een. - 18.00 Quaquao. - 18.05 
Klein, klein kleutertje. - 18.15 Er 
was een keer... — 18.25 Jukebox. 
— 18.30 Loon naar werken (Open 
School). - 19.45 Nieuws. - 20.20 
Hair (film). - 22.20 Premiére-extra. 
- 23.20 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 PVBA-elektron. - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Gezondheidsma-
gazine. — 20.50 Proms '83. — 
21.40 Schooltelevisie. 

NED 1 

in het wit (f J. — 21.20 Brandpunt in 
de markt — 2220 Alle zege komt 
van twven (f J. — 22.45 Ik hou van 
jou. — 23.35 Nieuwa 

NED 2 
1820 Paspoort - 18.30 Sesam-
straat — 18.45 Jeugdjoumaal. — 
19.00 Nieuws. - 19.12 Je ziet 
maar (magJ. - 19.52 De Willem 
Ruis Lotto Show. — 20.32 Fame 
(fJ. - 2120 Haagse bluf. - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Humanistisch 
Verbond. — 2320 Goliath and the 
Barbarians (avonturenfilm). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Au nom de 
la loi (magJ. - 21.15 Maman a 100 
ans (film. — 22.50 Nieuws. 

RTB 2 
19.30 Nieuwa - 20.00 Contacta 
— 20.05 La petite hutte (toneel). — 
22.00 L'Europe a table. 

F 1 
20.00 Nieuwa - 20.35 Si tu étais le 
bon Dieu: „Jacques Brei" (variété). 
— 21.40 Les uns et les autres. — 
22.45 Bravos. — 23.35 NieuvKS. 

A 2 
20.00 Nieuwa — 20.35 Les briga
des du tigre. — 21.40 Apostrophes 
(literair magJ. — 22.55 Nieuws. — 
23.05 Faisons un rêve (film). 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 D'accord, pas d'accord 
(magJ. - 20.35 Vendredi. - 21.30 
Nieuws. — 21.50 Art Zoyd (kon-
cert). - 22.45 Prélude a la nuit 

ARD 
20.15 Die Frau nebenan (film). — 
22.00 Plusminua - 2230 Tages-
themen. — 23.00 Benjamin - Aus 
dem Tagebuch einder mannltefien 
Jungfrau (film). — 0.40 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa — 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Aktenzechen: 
XY_ ungelöst — 21.15 Actwn. — 
22.00 Heute-Joumal. - 2220 As-
pekte (kuituur). - 22.50 Sport am 
Freitag. — 23.10 Aktenzeichen: 
XY... ungelöst - 23.30 Shaft (de
tectivefilm). — 1.05 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuwa - 20.15 Schul-Zeit 
- 21.15 EFF-EFF. - 21.45 Landes-
spiegel (disko, flippers, enz). — 
22.15 Der Doktor und das liebe 
Vieh. - 23.00 Rockpalast - 0.00 
Nieuwa 

LUX. 

20.00 Nieuws. — 2028 De vrouw 

19.15 Nieuwa - 19.45 D'hier a 
aujourd'hui. — 19.53 Cinèmagiia-
tion (speD. - 20.00 Starsky et 
Hutch. - 21.00 Dynastie (fJ. — 
22.00 La cannéra de l'étrange. — 
22.30 Tristana (film). 
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Conscience-kenner Emiel Willekens 

De gloed van 
„de Leeuw" 
is niet verouderd 

Emiel Willekens (61) is geboren in de Antwerpse Seefhoek. Hij ging 
naar de Lagere échool van de Oranjestraat, vandaar naar het 
ateneum, in de oorlogsjaren studeerde hij te Gent de Germaanse 
filologie (die toen het Nederlands, het Engels en het Duits nog niet in 
specializaties opdeelde, zodat die talen bij hem „in evenwicht" 
bleven). Hij kwam na zijn legerdienst als adjunkt-konservator bij het 
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in dienst van de 
Stad Antwerpen. In een tijd, zegt hij, toen het er op aankwam met fris
se moed de stad terug een sterke positie te bezorgen en er ook wat 
kuituur betrof, een groeipool van te maken. 

m Kritisch bekeken 

in 1963 werd hij dan direkteur 
van de Stedelijke Biblioteken. Hij 
is lid van diverse geleerde ge
nootschappen, komitees en re-
dakties. In 1982 ging hij met 
pensioen. Hij interesseert zich 
voor toneel en beweegt zich als 
auteur op uiteenlopende gebie
den. Hij publiceerde twee dicht
bundels („Fotogrammen" en „De 
archaïsche glimlach"), vertaalde 
Strindberg en Ibsen, werkte mee 
aan een Noors leerboek, zorgde 
door tekstedities voor een nieu
we belangstelling voor Lode Zie
lens, schreef een boek over Hen
drik Conscience „Hij leerde zijn 
volk lezen", stelde met „Schrij-
venderwijs" de geschiedenis van 
de Vereniging van Vlaamse Let
terkundigen te boek, werkte mee 
aan verschillende verzamelwer
ken, zoals „Twintig eeuwen 
Vlaanderen', „Encyclopedie van 
de Vlaamse Beweging" e.a.m. 

In zijn w^onlng aan de Mlnderbroe-
dersrui te Antwerpen word je 
steeds gul ontvangen. Je moet 
enkel ultikijken dat je niet over de 
boeken struikelt want die vullen 
bijna alle kasten en muren en 
soms ook nog de vloer. Dame 
Willekens schenkt een stevige 
kop koffie en serveert er koek bl] 
en als je geluk hebt, hoor je ook 
nog de jongste zoon musiceren. 
WIJ: Op woensdag 31 maart 
1982 ging je officieel op pen
sioen en reeds de volgende dag, 
opende je, recht over de deur van 
het huis waar je jaren direkteur 
was geweest, een tentoonstel
ling. Het ging om portretten van 
Nic van Bruggen door Jetty 
Roels als ik me goed herinner. 
Sindsdien ben je een zéér bezig 
baasje. Blij om op pensioen te 
zijn? 

Willekens: „Blij is beslist niet het 
goeie woord. Echt waar, ik heb 
moeten op de tanden bijten toen 
ik, na die lange jaren, de deur 
achter mij heb dichtgetrokken. 
Een bedrijf loslaten, als de Stedelij
ke Biblioteken van Antwerpen, na
dat ge er in dagelijkse zorg gron
dig mee vergroeid waart, afscheid 
nemen van de mensen die in vrien-
schappelijke samenwerking op u 
rekenden, en waar gij zelf ook op 
kond rekenen, dat valt zo maar 
niet mee. Ineens geen deel meer 
uitmaken van een kultureel bedrijf 
dat in onze stad en in het land toch 
iets te betekenen heeft, nee dat is 
geen reden voor blijdschap. Ik wil 
toegeven dat ik mij wel wat be
haaglijker voel, omdat ik nu geen 
tijd meer moet besteden aan 
ambtsplichten, maar welaan wat ik 
bescfjouw als de plichten van 

staat voor een werker op het 
kultureel vlak — zelfs al is hij met 
pensioen — meewerken in allerlei 
organizaties, schrijven, en zoals ge 
zelf zegt, al eens een tentoonstel
ling openen (en er ook weleens op 
touw zetten, wat wel wat moeilij
ker is). Ik ben niet aan 't vereenza
men, ik draai lustig mee. En ik ben 
Jetty Roels dankbaar dat ze me 
met haar portretten over die eer
ste dag heengeholpen heeft, al 
wist ze dat zelf niet En nu tien ik 
juist terug van De Brakke Grond: 
praten over Conscience, voor de 
Amsterdammers". 

WIJ: Dit jaar verscheen van jou 
„Profiel van Hendrik Conscience 
1812-1883", en bij de opening van 
de tentoonstelling over Con
science, zal de kataioog „Con
science en zijn tijd" ook van jou 
hand zijn. Wat boeit jou in hem? 
Als ik eerlijk mag zijn, ik vind 
hem niet meer van deze tijd. 
Willekens: „Pas op, die kataioog is 
van de hand van Mare Somers en 
van Antoine van Ruyssevelt, ik 
heb de kroniek van Consciences 
leven opgesteld, die in datzelfde 
boekdeel gaat verschijnen. Het is 
de Stichting Mercator-Plantijn die 
dat mogelijk maakt in een tijd die, 
op zijn zachtst gezegd, voor uitge
vers niet gunstig is. Zo blijf ik ook 
de Stichting Hendrik Conscience 
en de uitgeverij Esco dankbaar 
omdat ze me de opdracht gaven 
voor dat Profiel en omdat ze daar 
zo'n pracht van een boek van 
hebtien gemaakt 
Conscience niet meer van deze 
tijd? Dat zé wel niet, hij is van de 
19de eeuw en zowel de taalvorm 
die hij hanteert als de maatschap
pelijke toestanden die hij in zijn ro
mans afschildert zijn kompleert 
verouderd. Maar de vaderlandse 
gloed, die hij met zijn Leeuw van 
Vlaanderen in vele generaties 
achter elkaar heeft aangestoken, 
is misschien iets minder verou
derd. Oké, ik vind het jammer dat 
hij niet van tijd tot tijd toch een 
maagd deed blozen, ik vind het 
jammer dat hij zo'n aartskonserva-
tiefis geweest die voor de honger, 
de ziekte en de barre rmod van 
zijn tijdgenoten — die door de 
kapitalisten zonder verpinken wer
den geëxploiteerd — geen ttetere 
oplossing voorstelde dan medelij
den en liefdadigheid. Ik vind het 
jammer dat hij zijn lezers een 
idyllische wereld heeft voorgeto-
verd waarin alles wel terechtkomt, 
als we maar braaf wezen. Hij wist 
dat het anders was en zijn lezers 
wisten het ook, maar zij lazen hem 
toch veel liever dan de naturalis
ten die de echte, meedogenloze 
wereld op papier zetten. Cyriel 

Buysse bijvoort)eeld, 'n beter au
teur, kreeg geen tiende van de 
populariteit die Conscience wél 
heeft gekregen. Als ik op mijn 
beurt eerlijk mag zijn is het meer 
de mens dan de schrijver Con
science die mij txieit; de prijs van 
de roem, ziet ge, die is bij hem bie-
zonder hoog geweest". 
WIJ: Wat moeten we geloven van 
„hij leerde zijn volk lezen"? Was 
hij geen broodschrijver zoals 
veel anderen in die tijd? 
Willekens: „Daar moet ge ge
woon alles van geloven. Hij ver
schafte de mensen iets wat zij in 
geen eeuwen hadden gekend: lek-
tuur, tioeken op hun eigen niveau 
en daardoor het begrip voor hun 
autenticiteit, hun eigenheid, de 
grootheid van hun verleden, de 
waardigheid van het menselijk be
staan. Is dat geen verdienste? Is 
dat geen standbeeld waard? Stel 
u een ogenblik voor dat Conscien
ce dat niet gedaan had. Misschien 
hadden we dan in heel Vlaanderen 
dezelfde toestand als nu in Brus
sel.. Wat Stuiveling heeft geschre
ven is juist: in plaats van te scham
pen dat Conscience halfweg is 
blijven steken, moeten we dank
baar zijn dat hij al zo ver gekomen 
was. Hij was de grootste weldaad 
die ons, juist op tijd, kon overko-

Concience-
zoektocht 
De Vlaamse Aktie en Kul-
tuurgemeanschap richt van 
1 tot 19 oktober een Con-
science-zoektocht in door
heen oud-Antwerpen, met 
uitschieters naar Borger
hout en Schoonselhof. 

Dank zij de medewerking 
van tal van bedrijven is er 
een prijzenaanbod van meer 
dan 100.000 fr. 

Deeinemingsformulieren 
zijn te verkrijgen tegen de 
prijs van 20 fr. op volgende 
adressen: 
• - Century-Center, de Key-
seHei 58-60 (kelderverdie
ping) te Antwerpen. 
— Koen Pauli, Augustijnen-
straat 13, S)00 Antwerpen 
(na 17 uur). 
— Jules Moens, Alfred 
Coolsstraat 33 te 2020 Ant
werpen. 

Veel zoekgenotl 

men. En dan maar afgeven op de 
„broodschrijver", dankbare jon
gens zijn we niet en ons geheugen 
is danig kort. 

WIJ: Voor de Vereniging van 
Vlaamse Letterkundigen schreef 
je in „Schrijvenderwijs" over de 
periode 1907-1945 soms heel ge-
engageerde stukken in verband 
met de Vlaamse Beweging, eerlij
ke verontwaardiging? 
Willekens: „Ja dat was een op
dracht die ik als het ware met 
gretigheid heb aangepakt En ik 
heb getracht dat objektief te doen, 
zoals een serieus historicus be
taamt Het is dus niet onwaar
schijnlijk dat daar als vanzelf een 
stuk verontwaardiging is meege
komen: de geschiedenis van de 
VVL is uiteraard een stuk van de 
Vlaamse Beweging — en niet het 
kleinste — en daar blijkt dus auto
matisch de tergend-langzame op
gang van die beweging uit, en nog 
één zaak die ik van belang acht: de 
VVL heeft bewezen, en bewijst 
dat het mogelijk is (niet altijd reali-
zeerbaar, maar tenminste moge
lijk) om als artiesten, als geestelijk 
geëngageerde mensen, gemeen
schappelijk, samen, pluralistisch 
op te treden. Keer op keer, ook 
toen het moeilijk was. De VVL is 
een klein hoopje, maar meteen 
een grote Hoop. Een hoop voor 
verdraagzaamheid, die in onze ge
meenschap zo lastig te realizeren 
schijnt, eigenlijk is dat mijn groot
ste verontwaardiging." 

WIJ: Ik heb me laten vertellen dat 
je net een huzarenstukje achter 
de rug hebt met de „Kroniek van 
Camilla Huysmans", waarvoor je 
op dit ogenblik nog geen uitge
ver hebt Was de man dan zo 
boeiend". 
Willekens: „Eerder een geduld-
werk, ik heb daar in Ulo tempore 
mijn zondagen aan besteed en ik 
was allang de verbittering voorbij 
toen ik dan ontdekte dat voor de 
kroniek van een zo boeiend leven 
geen uitgever te vinden is. Hij heeft 
ooit gezegd dat hij Vlaming was 
omdat hij socialist was en de Wa
len hebben dat toegejuicht Met 
de leeuwevlag heeft hij nooit ge
zwaaid, maar zijn vlaamsgezind-
heid zit in het Staatsblad. Interna
tionale figuur, Vlaming, Limburger, 
Antwerpenaar, verdraagzaam en 
strijdbaar; nee, niet iedere genera
tie heeft zo'n figuur". 
WIJ: Uit wat ik hiervoor hoor lijkt 
me bij jou een bewuste Vlaams-
gezindlieid en een diepgewortel
de socialistische visie hand in 
hand te gaan. 

Willekens: „Die twee gezindhe
den heb ik van huize uit en wat ik 
in de wereld gezien en ondervon

den heb, heeft mij in die dubbele 
optie alleen maar versterkt Voor 
mij is de sociaal-demokratie als 
etiek en als politiek stelsel in een 
ver verschiet, de uitkomst van 
deze dolgedraaide wereld. Ik heb 
vrienden in alle partijen en van 
vele wat men zo noemt filozofi-
sche overtuigingen en zij weten 
waar ik sta. Zij weten ook dat ik op 
mijn beurt hun meningen respek-
teer, als zij maar niet komen vertel
len dat socialisme en flamingantis
me aan elkaar voorbijgegaan zijn". 
WIJ: „Jij bent ook dichter, een 
goeie, maar deze discipline lijkt 
zeer dikwijls op de achtergrond 
te moeten voor de dokumenta-
rist vindt ge dat soms niet spij
tig? 

Willekens: „Merci. Ik ben inder
daad méér bezig met navorsings-
werk dan met poëzie, al komt die 
mij soms onweerstaanbaar over
vallen. Gevoelens, emoties, enz. 
genoeg, maar voor het vers heb ik 
een sereniteit nodig, die de dag 
met zijn taken en zorgen zonder 
oardon opzij schuift Ik ben dan 
ook al lang tevreden met de kwali-
fikatie van zuinige gelegenheids-
dichter-in-de-goede-zin die men 
mij al eens heeft toegeschreven. 
Eigenlijk schrijf ik in hoofdzaak 
voor mijn kinderen, opdat ze 't nog 
eens zouden lezen, misschien, la
ter... Voor mij is poëzie geen fran
je, geen bijkomstigheid, maar eer
der een misschien te zeldzame 
bevlieging, die ik dan probeer uit te 
schrijven. Het type dichter dat 
gelijk Rilke, al zijn gedachten, ont
moetingen, zijn reizen, en zonder 
naar een broodwinning om te zien, 
in de dienst stelt van een gedicht 
dat zal komen of niet zal komen, 
deze soort komplete literaat acht 
ik in deze tijd niet meer zo auten-
tiek. Is het een vloek wanneer ik 
zeg dat het resultaat van navor-
singswerk mij innerlijk evengoed 
bevredigt als een gedicht dat ik 
min of meer geslaagd vind? Met 
dit verschil dat de poëzie nooit 
afgesloten geraakt je kan daar 
nooit — als na het voltooien van 
een bepaalde studie — een punt 
achter zetten. Maar die twee za
ken kunnen rustig naast elkaar in 
parallelsporen blijven lopen, daar 
zie ik geen splitsing in". 
Dit gesprek met Emiel Willekens 
werd gehouden naar aanleiding 
van de Conscience-zoektocht 
ingericht door de Vlaamse Aktie-
Kultuurgemeenschap te Antwer
pen, waarvoor hij de volledige 
vragenlijst opstelde en eveneens 
ter gelegenheid van de uitreiking 
op 8 oktober van de Trap-Prijs, 
voor zijn dichtbundel „De Archaï
sche Glimlach". 

iLaagvlleger 
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Mechels Miniatuurteater zet reeks door 

Vierde festival van het Vlaamse chanson 
Na het sukses van drie vorige 
uitgaven is het Mechels Miniatuur 
Teater alweer aan een nieuwe 
chanson-reeks toe. Vorig jaar was 
met Johan Verminnen, Erik van 
Neygen en Wim De Craene de 
Polderpop of „elektrische klem-
kunst" aan beurt naast Willem 
Vermandere, die er zijn trouwe 
publiek verwendde. Dit-jaar even
eens gevestigde namen. Ann 
Christy zet op 7,8 en 9 november 
de reeks in met haar volavondpro
gramma, Miek en Roel en Urba-
nus van Anus die respektievelijk 
van 5 tot 7 maart en 2 tot 4 april in 
het MMT optreden en de reeks 
besluiten. Tussendoor drie bij ons 
niet zo bekende namen: begin 
december de Nederlandse Liselo-

re Gerritsen die niet op goedkoop 
sukses mikt maar ernaar streeft 
het „betere lied" een kans te ge
ven. Haar begeleider is niemand 
minder dan gitarist Jan Akkerman, 
bekend ook van groep Focus be
gin zeventig. Het geheel wordt 
omlijst door „Harlekijndans", de 
balletgroep die door Herman van 
Veen werd opgericht Astr id 
Nijgh, vrouw van tekstschrijver 
Lenard Nijgh (die samen met Bou-
dewijn de Groot de grootste suk-
sessen scoorde) is op haar beurt 
de chansontoer opgegaan na haar 
hitsingel „Ik doe wat ik doe". Op
merkelijk te noemen was ook haar 
elpee vol zeemansliederen die bij 
WEA in '78 verscheen en waarop 
ze bewees uit het goede hout te 

zijn gesneden. Begin februari laat 
Astrid Nijgh dan ook haar twee 
muzikale gezichten zien tijdens 
haar volavond-optreden. En dan is 
er ook Kurt van Eeghem, het 
„enfant terrible" van de Vlaamse 
televisie die op schalkse dandyma
nier jeugd- en andere program
ma's voorstelde, en zijn teaterver-
leden indachtig nu met een eigen 
show de baan opgaat. Vorig jaar 
was het nog uitproberen in kleine
re zaaltjes, nu neemt hij zijn kans 
om begin januari dne dagen zijn 
artistieke veelzijdigheid te bewij
zen. Zes optredens die ons alvast 
beloftevol lijken en waarvoor een 
abonnement slechts 1.050 frank 
kost. Voor studenten, CJP, 3-t-
pas en mindervaliden 900 frank, te 

bestellen onder gefrankeerde om
slag MMT, Dienst abonnementen. 
Hanswijkstraat 63 te 2800 Meche-
len, of via overschrijving met ver
melding „abonnement Vlaams 
chanson" op P.R. 000-0404090-85 
van het MMT 

Als festival-buitenbeentje komt 
Fons Jansen in de grote zaal van 
het MMT op 3, 4 en 5 oktober e.k 
zijn uniek kabaret „Zullen we 
handhaven?" voorstellen, en de 
houders van voornoemd abonne
ment krijgen meteen ook een fikse 
korting op de inkomprijs: slechts 
350 in plaats van 450 frank. Kaar
ten kunnen ook samen worden 
aangevraagd. 

Sergjus 

De zanger die men „de prins van het 
Vlaamse lied' noemde zal niet meer 
zingen. Jan Verbraeken overleed 
eind vorige week te Antwerpen. Hij 
bracht als eerste het lied van Armand 
Preud'homme „Op de purperen hei", 
nog streeds een graaggezongen 
nummer bij tal van gelegenheden.. 

Notities uit het kunstleven voor u bij felkaar geschreven door Nic van Bruggen 

Casino 
Sinds Antwerpen intramuros over een teater-
supermarkt beschikt staat de oude KNS er 
maar wat zorgelijk bij. De stad noch ons 
ministerie van Kuituur weten er goed weg mee 
en het ding is nu eenmaal onherroepelijk geklas
seerd. O ja, het Ballet van Vlaanderen zou er 
een definitieve thuishaven vinden, maar elke 
weldenkende straatjongen weet dat dit waanzin 
is. Maar er moet toch iets gebeuren want de 
vallende stenen beginnen pijn te doen. En, als de 
nood het hoogst is., komt de redding uit de 
hoofdstad. 
Een groep Brusselse zakenlui diende een voor
stel in om — na de nakende legalizering van 
roulette, black jack, baccara, etc. — van het ge
bouw (althans van de foyer en de belendende 
percelen) een casino te maken, met tenlaste van 
haar heel wat restauratiekost Goed gezien van 
die jongens, velen zullen er wel bij varen, zelfs 
de fiskus... behalve de spelers dan. Maar er geldt 
toch wel iets anders dan geld, dachten we. De 
bouw van de stadsschouwburg, of opera, werd 
in 1829 aangevangen naar plannen van stads
bouwmeester Bourla, maar omwille van vertra
gingen wegens de revolutie pas in 1834 vol
tooid. Met geleend geld, want de stad zat ook 
toen diep in de schulden. Het werd een fraai 
neoklassiek pronkstuk dat ook omwille van zijn 
toneeltechnische kwaliteiten Europese faam ge
noot Er werd natuurlijk uitsluitend in het Frans 
geakteerd en gezongen. Pas in 1934, een eeuw 
later dus, zou de vervlaamsing een feit worden. 
En nu dus staat de degradatie tot speelhol 
letterlijk en figuurlijk op de planken.- terwijl er . 
aanvankelijk toch beloofd was er een hoogno
dig Vlaams Teatermuseum van te maken. Het 
ongelooflijke is dat de Brusselse spekulanten 
niet meteen ronduit afgewimpeld werden, maar 
nog gehoor krijgen bij het stadsbestuur en de 
minister ook. Waarom niet? Zo hebben we nog 
een paar konjunktuun/riendelijke voorstellen: 
een parking in de katedraal en een bowling in de 
huidige Opera 

Pianobeest 
De Koningin Elisabeth Wedstrijd is natuuriijk 
een prestigieus concours, en pianobeest Pierre-
Alaln Volondat kan beslist heeriijk op het ivoor 
roffelen. Maar dat een eerste laureaat meteen 
Vlaanderen en enkele andere provincies van 
het koninkrijk plat gaat spelen, is een uitzonde
ring. Misschien omdat hij nu thuis niet meer bin
nen mag, zo leerden we uit een vraaggesprek in 
de Volkskrant „Ik ben in Frankrijk op een koude 
douche onthaald. De nrtensen uit het milieu 
hebben mij duidelijk niet of veri<eerd begrepen. 
Ze hebben mij niet eens hun respekt betoond: 
nu ja, ik verwachtte eigenlijk niets anders. Alles 
wel beschouwd is het niet eens belangrijk, want 

het interesseert me niet om in Frankrijk camère 
te maken. Mijn vorige pianoleraar heeft me aan 
de deur gezet Eerst had hij me afgeraden aan 
de Elisabeth-wedstrijd deel te nemen; door te 
winnen heb ik hem natuuriijk voor schut gezet 
Sedertdien heeft hij me geen blik meer gegund. 
Maar hij heeft wel van de publiciteit rond mijn 
naam geprofiteerd. Ik ben razend geweest, op 
het randje van de woede, toen ik vernam dat hij 
achter mijn rug mijn sukses uitbuitte. Vergeet 
niet dat die man aan de Franse joernalisten 
ronduit veri<laard heeft dat ik gek was. Soit". Zo 
heeft Volondat nog wel een reeks ontluisterin
gen in petto (aan het conservatorium studeren, 
de heilige interpretatie, het instuderen b.v J en zo 
zien we maar dat de grote Franse kunstwereld 
een even dorpse bedoening is als de grote „K" 
kunst hier. 

Terreur 
Vele inrichters van Vlaamse kermissen en stu
dentikoze TD's kennen uit bittere ervaring de op 
poen beluste, overal rondzwervende terreur-
bendes van SABAM (nog altijd een eentalige, 
dus franstalige naam, hoewel driekwart van de 
buit uit Vlaamse fondsen komt). Als niet aange
sloten artiest ken je de maffia-praktijken ook. 
Vanuit een onaantastbare monopolie^xisitie int 
Sabam je auteursrechten» maar je krijgt er 
geen cent van, want je bent geen lid. Door de 
wet (?) beschermde diefstal, zo simpel is dat 
Maar ja, Sabam is dan ook een héél bevoegde 
instantie. Zo wilde onlangs een niet onbekend 
kultureel centrum auteursrecht betalen, omdat 
het centnjm in een affiche, verwerkt in zijn em
bleem, een figment uit een kunsthistorisch 
genoegzaam bekend weri< van de baanbreken

de avant-garde schikter Piet Mondriaan On 1872 
in Amersfoort geboren, in 1944 in New York ge
storven) gebruikt had. En wat bleek nu, Sabam 
kende geen grafisch ontwerper van die naam 
(de designer was trouwens Herbert Binneweg), 
maar Ret zal natuuriijk recht geschiedea We 
zullen zien, zei de blinde. 

Blanco 
In de Académie fran;alse werden zopas twee 
nieuwe onsterfelijken gekozen, de Senegalese 
ex-president dichter en kampioen van de Afii-
kaanse franciteit Leopold Sedar Senghor, en 
de eminente etnokxjg, specialist in précdum-
biaanse beschavingen, Jacques Soustelle, met 
enkele hardnekkige referenties naar de OAS, 
en door sommige acadèmiciens beschuldigd 
van een wat te nadrukkelijke briefwisselingcam-
pagne. Maar het grote spijt van velen ging toch 
naar het feit dat Senghor eigenlijk wat te weinig 
stemmen achter zijn naam verzameld had. Ja, 
de hertogin de La Rochefoucauld bleek een har
dere kandidate te zijn dan oorspronkelijk voor
zien was. Zij snoepte Senghor 10 stemmen af. 
.Afsnoepen", zegt men dan weer, „moest zij niet 
opgekomen zijn, zouden die tien eerbiedwaardi-
gen dan „blank" gestemd hebben?" Zo zie je 
maar, hoe sommigen in Frankrijk over de „thuis
landen" denken. 

Beroemd 
Zopas verscheen van de hand van Andrew 
Field bij Seeker & Warburg een uitvoerige en 
dure biografie over de in 1892 te New Yori< ge
boren dichteres, ook auteur van toneelwerk en 
de in 1936 verschenen roman „Nightwood", 
Djuna Barnes, die vorig jaar op 18 juni in de 

Newyorkse artiestenbuurt Greenwich Village 
overieed als een tenjggekomen zonderiinge, die 
geen mens nog wou ontmoeten maar nog 
steeds hardnekkig aan het werk was (vaak 
verscheidene dagen wroetend op 4 dichtre
gels). Djuna Barnes, in de jaren twintig een zeer 
mooie en opmerkelijke verschijning in de New-
yori<se literaire jet-set en de exclusieve Parijse 
salons, werd en wordt door velen op de haxlen 
gedragen als een van de grote figuren in de An
gelsaksische experimentele literatuur Maar in 
njimere kring werd ze nooit bekend, waarover 
een van haar vriendinnen Natalie Oifford Bar
ney, zelf houdster wan een gerenommeerde 
Parijse saton waar Jiet snedige woord en 
antwoord" hoogtij viesrden, zei „beroemd zijn 
komt er op neer dat je gekerxi wordt door men
sen die jij volstrekt niet zou willen kennen". Dju-
na's biograaf zag het minder simpel waar hij 
schrijft: „Dat te allen tijde een deel van haar 
weri< niets betekent bedoekj is om niets te be
tekenen". Het kan zijn, maar wat is hier de bete
kenis van „niets betekenen?" Djuna Bames 
mocht tot haar fervente bewonderaars noch
tans namen rekenen als deze van Peggy Gug
genheim, T.S. Biot en Samuel Becket Alleszins 
niet zonder betekenis. 

isadorable 
De Amerikaanse profetische danseres Isadora 
Duncan vond in 1927 aan de Azurenkust de 
dood in een ongewoon auto-ongeval waarbij 
haar sjaal verward geraakte in de spaken van 
een Bugatti. Duncan geldt als een van de 
hemieuwsters van de danskunst waarbij ze 
zich baseerde op de zogezegd antieke Griekse 
dansen. De dans die zij in het begin van de eeuw 
bracht betekende een vernieuwing door zijn 
spontaniteit glijdende ronde bewegingen vol 
romantische expressie en estetische gaafheid. 
Na haar tragisch overiijden zetten een aantal 
van haar leeriingen haar werk verder, maar na 

. de Tweede Wereldooriog geraakte de Duncan-
stijl toch fel in de verdrukking. Wellicht mede 
door de geweldige bloei die de danskunst in het 
algemeen nu kent is Duncan opnieuw in de be
langstelling gekomen. Zo werd onlangs aan de 
Sorbonne nog een colloquium aan haar werk 
gewijd. Een van de weinige, dus reeds bejaarde 
„Isadorables" (oorspronkelijke volgelingen van 
Isadora) die nog leeft én danst is Madeleine Lyt-
ton. Eeriang komt zij in het centrum voor dans 
en beweging d' Oude Kapel te Gent een 
demonstratie weekeinde-kursus geven. Belang
stellenden kunnen schriftelijk meer inirchtingen 
vragen bij het centrum: Sint-Kwintensberg 84, 
9000 Gent 

Isadorables aan het werk (archief Isadora Duncan Dancing SchooO 
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SK Beveren doet van zich spreken. 

Ze 
klauwen 
weer... 
De leeuwen van SK Beveren-
Waas klauwen weer. De nationa
le ploeg van Vlaanderen leidt de 
voetbalkompetitie. Veertien pun
ten op z«stien en een gave voor
sprong op het kransje van de 
ongenaakbaren. Anderlecht, 
Standard en Club Brugge schie
ten voorlopig duidelijk tekort en 
niets wijst erop dat daarin spoe
dig verandering zal komen. In 
Beveren wil men nog niet over de 
titel praten, dat zou inderdaad 
onverstandig zijn, maar in stilte 
denkt men al terug aan het glorie
jaar 78-79. Wij vinden geen re
den waarom dit Beveren geen 
tweede keer kampioen zou kun
nen worden. Integendeel zelfs. 
De ploeg bezit talent én ervaring, 
organizatie én mentaliteit. 
De spelerskern zou onvoldoende 
ruim zijn om onvermijdelijke 
kwetsuren op te vangen. Moge
lijk. Maar er is geen klub in dit 
land die gemakkelijker begaafde 
jongeren van eigen kweek naar 
de eerste ploeg versast. Neen, 
met Beveren heeft men nog niet 
afgerekend. 
Is het overigens niet onwaar
schijnlijk dat de meeste klubs nu 
al jarenlang de fouten begaan die 
men in het Waasland angstvallig 
vermijdt? Beveren is geen vaste 
bezoeker van de transfermarkt. 
Het verkoopt enkel die spelers 
die het zelf niet meer kan betalen 
zonder de toekomst van de klub 
in het gedrang te brengen en het 
koopt alleen maar knapen die in 

het slechtste geval zonder ver
lies kunnen worden doorver
kocht Bovendien betrouwt ze 
steevast op spelers met een lan
ge staat van verdienste. In 1979 
waren Jean Janssens, Freddy 
Buyl en Pol Vangenechten hef
bomen naar het onverhoopte 
sukses. Vijf jaar later staan 
Schönberger en Albert, toevallig 
twee Duitsers die aan de waarne
ming van de „talentscouts" van 
de voorbestemde topklubs ont
snapten, nog pal overeind. 
Indien Beveren de onmogelijke 
stunt moest kunnen herhalen — 
wat een zalige vooruitzichten — 
stellen we voor dat haar bestuur
ders een „school voor voetbaldi
rigenten" openen. Daarin kuntien 
ze dan hun kollega's van andere 
klubs onderwijzen over de ma
nier waarop een sterke vereni
ging kan worden opgebouwd 
zonder miljoenenputten te gra
ven. Een vereniging bovendien 
die nog steeds stoelt op een 
brede volkse basis van de eigen, 
weliswaar aanzienlijk verruimde, 
gemeente. En dat laatste is in ons 
voetbal wel een grote zeldzaam
heid geworden. 

Geef toe, Beveren is een heerlij
ke klub. De leeuwen zijn welis
waar nog geen kampioen en mis
schien worden ze dat ook niet 
maar intussen hebben zij het 
kompetitiegebeuren opnieuw vol 
leven geblazen. Een verdienste 
die ze alvast niet meer kan wor
den ontnomen. 

mi 

Een Amerikaan, wereldkampioen, een Zweed won Parijs-Brussel. Waar staan (rijden) wij? 

Van Parijs-Brussel 
naar... Kooiskamp 

Beroepsrenners storen zich blijkbaar aan niets meer. Parijs-Brussel, 
eens een klassieker die Brabant overhoop zette, eindigde vorige 
week in de grootste onverschilligheid. Weliswaar nog steeds een 
koers die enig prestige afstraalt maar die de renners daarom nog niet 
tot strijdlust kan inspireren. 

Tommy Prim, Rolf Hofeditz, Frits 
Van Bindsbergen en Daniël Ros
se! — geef toe dat je met zo 'n affi
che geen vijf toeschouwers naar 
een kermiskoers kunt lokken — 
beheersen de wedstrijd van start 
tot aankomst Het zegt niet alles-
maar wel veel. Het is inderdaad 
erg gesteld met Vlaanderland 
Wielerland. Als onze renners ook 
in de Herfstprijs en de Ronde van 
Lombardije naast de prijzen grij
pen — en wie verwacht eigenlijk 
anders — vestigen zij een histo
risch rekord; dan winnen ze één 
seizoen lang geen Internationale 
eendagsrit met enig allure-
Een pijnlijk verschil met de archief

beelden van Kooiskamp, van 
oudsher de pleisterplaats voor het 

" eens zo begeerde kampioenschap 
van Vlaanderen, die vorige maan
dag in „Extra Time" werden ge
toond. Daaruit bleek nog maar 
eens hoezeer de wielersport met 
ons volksleven is verbonden maar 
terzelfder tijd mocht de vraag wor
den gesteld hoe de huidige neer
gang in de prestaties kan worden 
verklaard. Is „ons veloke" niet aan 
weelde stuk gegaan? Kooiskamp 
zag zwart van het volk en de 
overwinning werd er door elke 
renner begeerd. De oude gloriën 
blonken van geluk toen ze hun 
heldendaden nog even mochten 
oproefjen. Maar toen kwamen ze: 
de weddenschappjen. Aanvanke
lijk verliep alles nog proper. Maar 
met het sukses en de wenkende 
winsten kwam de verleiding. De 
bookmakers — in dit geval wel 
een te groot woord — grepen in in 
het resultaat Ze speelden onder 
één hoedje met de renners. Ze 

legden het resultaat vooraf vast 
Dat spelletje kun je een tijdje 
spelen maar het publiek, wij heb
ben het tot onze tevredenheid al 
zo vaak mogen vaststellen, is niet 
zo dom als men gemakkelijkheids-
halve veronderstelt De mensen 
bleven weg en de renners beza
ten niet langer het karakter en het 
plichtsgevoel om orde op zaken te 
stellen. Het wedervaren van 
Kooiskamp — hoe ijverig en be
zielend de organizator zijn wed
strijd ook probeert te verdedigen 
— is symptomatisch. De renners 
hebben hun kip met gouden eie
ren zelf geslacht Het valt moeilijk 
te bepalen wanneer de huidige 
neergang precies is begonnen. 
Niet gisteren en zelfs niet eergiste
ren. Merckx en De Vlaeminck heb
ben de malaise jarenlang met hun 
talent en hun persoonlijkheid ver
stopt Maar ze is nu in alle hevig
heid zichtbaér geworden. Een oor
zaak aanwijzen is gemakkelijk. Het 
samenspel tussen de verschillen
de oorzaken onderkennen wordt 
moeilijker en we vragen ons af wie 
de moed en de wijsheid zal op
brengen om er het mes in te 
zetten om desnoods helemaal van 
vooraf aan opnieuw te beginnen... 

Met een dergelijke reklame op de trui moet Beveren wel aan de top staan.. 

Niet konsekwent 
Scheidsrechter Cocaiko fluit zich 
blijkbaar graag in de belangstel
ling. Vorige week werd hij door de 
Westvlamingen aangewezen als 
de verantwoordelijke voor de 
zware nederlaag van Club Brugge 
op Anderlecht De uitsluiting van 
Spelb>os werd hem zwaar aange
rekend. Naar ons gevoel ten on
rechte. Omdat de Nederlandse 
verdediger inderdaad de man 
speelde en de bal als volkomen bij
komstig beschouwde. Over der
gelijke tussenkomsten laat het re
glement inderdaad geen twijfel be
staan: buiten. 

Maar Cocaiko moet begrijpen dat 
hij kwaad bloed zet en ongeloof
waardig overkomt wanneer hij 
één week later een nog zwaarde
re overtreding door de vingers 

ziet.. In de wedstrijd RWDM — 
Cercle Brugge nam de uitlopende 
doelman Deleu de doorgebroken 
Brouckaert voor de bal... Delen 
kwam er met een boeking van af 
en... voorkwam een zeker doel
punt Zoiets kan natuurlijk niet 
Publiek noch spelers zullen met de 
tijd wijs geraken uit de „soorten" 
arbitrage. Op die manier ook haalt 
men de kontroverse binnen de 
stadions en komt er gegarandeerd 
nooit rust op en rond de velden. 
Betekenisvol Is (misschien) wel 
dat steeds meer betrokkenen — 
spelers en trainers — de hardere 
aanpak van de scheidsrechters 
bijtreden. Dat verheugt ons. Goe
de voetballers hoeven strenge re
ferees immers niet te vrezen. De 
enen zijn er immers om de ande
ren te beschermen. 
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Na zes maand werking 

Boeiende WM-werkvergadering in Sint-Niklaas 
O p z o n d a g 25 s e p t e m b e r II o n t m o e t t e n de l eden van de d i v e r s e 
a r r o n d i s s e m e n t e l e W M - w e r k g r o e p e n e l kaa r m S m t - N i k l a a s v o o r 
e e n w e r k v e r g a d e r i n g N a ie ts meer d a n een ha l f j aa r w e r k i n g 
o o r d e e l d e W M - n a t i o n a a l de t i j d g e k o m e n v o o r e e n eva lua t i e v a n de 
v o o r b i j e a k t i v i t e i t e n en een u i t w i s s e l i n g v a n d e o p g e d a n e e r v a r i n g e n 

Volksvertegenwoordiger Jaak Ga
briels opende de vergadering en 
schetste de bedoeling van de bijeen
komst Na een verdere toelichting door 
VNS-direkteur Gilbert Vanoverschel-
de kwamen de vertegenwoordigers 
van de diverse arrondissementen aan 
het woord om hun werking tijdens de 
voorbije maanden toe te lichten het 
aantal en de aard van de aktiviteiten 
de belangstelling van de mandatans-
sen de werking en samenstelling van 
de arr VVM-groep Ook werden de 
problemen belicht van enkele V V M -
groepen die het ietwat moeilijker had
den bij het organizeren van aktiviteiten 
In een gemoedelijke sfeer werden 
daarbij heel wat plannen en voorne
mens kenbaar gemaakt 
Hierna werd het evaluatiegedeelde af 
gesloten Gilbert Vanoverschelde 
leidde daarna het tweede gedeelte in 
de planning voor het komende werk
jaar uitgaande van de vraag Wat 
moeten wij onze mandatarissen aan
b ieden ' Een door VVM-nationaal 
voorbereide nota diende als uitgangs
punt voor een gesprek in twee groe
pen rond dit onderwerp Via een heel 
vernjkend gesprek werden een aantal 
temas vooropgesteld die voor het 
komende werkjaar voorrang moeten 
krijgen De vertegenwoordigers van 
de VVM-stuurgroepen waren van me
ning dat vooral aan de volgende tema s 
aandacht moet besteed worden 

Openbaarheid van bestuur -
inspraak - participatie 
Konsekwent met ons verkiezingspro
gramma moeten we onze mandatans 
sen begeleiden bij de verwerving van 
de techniek rond deze matene 
Anderzijds was het volgens de aanwe
zigen ook aangewezen de toepassing 
van onze principes i v m openbaarheid 
inspraak enz binnenkort te evalueren 
via de V V M stuurgroepen 

Interkommunales 
Er werd gesteld dat onze mandatans-
sen eerst en vooral goed op de hoogte 
moeten zijn van de werking het nut (of 
overbodigheid') enz van deze inter 
kommunales 
Het mag ook met zo evolueren dat 
onze vertegenwoordigers eens aan
geduid aan hun lot overgelaten wor 
den Is er genoeg overleg tussen onze 
vertegenwoordigers in de diverse ge 

meenten ' Ook rond dit onderwerp 
willen de WM-stuurgroepen in de 
toekomst nuttig werk leveren 

Depolitizering van het 
gemeentelijk beleid 
Essentieel in ons programma n av de 
gemeenteraadsverkiezingen stond de 
idee van de dep>olitizering van het 
gemeentelijk beleid Ook daarrond ne
men de VVM-stuurgroepen zich voor 
de mandatarissen te begeleiden De 
benoemingspolitiek alleen al kan vol
gens de aanwezigen zoveel eenvormi
ger gebeuren en vooral meer in over
eenstemming met het partijprogram 
ma 

Pers en politiek 
Hoe omgaan met de p e r s ' Wat wenst 
de pers van onze mandatanssen enz 
Ook dit wordt voor de VVM-groepen 
stof tot initiatieven in de toekomst 

Milieubeleid 
Volgens de aanwezigen is ook hier 
werk aan de winkel Wat omvat milieu 
be le id ' Hoe een gemeentelijk milieu 
beleid voe ren ' Hoe samenwerken met 
akt iegroepen' Iedereen ging akkoord 
dat ook rond deze problematiek onze 
mandatarissen in het komende werk
jaar de nodige steun moeten knjgen 

Financieel beleid 
Hoe besparen ' Waar snoe ien ' Wat 
met belast ingen' Het zoeken naar 
alternatieve metoden om de gemeen 
tef inancien aan te zuiveren bleek voor 
de medewerkers van de stuurgroepen 
zinvol genoeg om er een vormingsakti-
viteit rond op te zetten 
Verder kwamen nog aan bod de 
automatizering van het gemeentelijk 
apparaat gehandicaptenbeleid aktief 
gemeentelijk kultuurbeleid stads- en 
dorpsherwaardenng enz 
Daarmee werd zowat de planning voor 
het komende werkjaar vastgesteld 
Vaak werd herhaald dat deze vorming 
voor onze mandatanssen uiterst be
langrijk IS en dat in feite geen enkele 
mandatans zich de luxe kan veroorlo
ven zich aan dergelijke vorming te 
onttrekken 

Algemeen V U sekretaris Wil ly De 
Saeger beklemtoonde tot slot nog 
eens extra de bezorgdheid en de 
inspanningen van de partij om de 
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Het 
VU-strijdfonds 
'83-'84 

De Vlamingen in Komen de Voer Brussel en de Vlaamse gemeenten rond 
Brussel - bevinden zich nog steeds in een stri jdposit ie Zi j mochten alti jd op 
onze biezondere sympatie rekenen Voor hen werd het Volksunie-Str i jdfonds' 
opgericht en werd de solidariteitszegel ingevoerd 
Met de oprichting van dit str i jdfonds beoogt de Volksunie een band van 
sol idantei l tussen de VU-leden in het veilige Hinterland" en de leden daar 
waar het nog moeilijk is Verder wil de partij de afdelingen m deze bedreigde 
gebieden f inancieel- en dus ook moreel steunen Bij de hernieuwing van de l id-
kaarten 83-84 kan de zegel (50 f r ) op de rugzijde van de lidkaart aangebracht 
worden 

mandatarissen de nodige kansen te 
geven zich te vervolmaken Daarbij 
wees hij heel speciaal op het feit dat 
met alleen de technische vorming van 
belang is maar dat onze mandatans
sen niet uit het oog mogen verliezen 
dat ZIJ Vlaanns-nabonale mandatanssen 
zijn gebonden aan een partijprogranv 
ma dat geen papieren programma 
mag zijn maar een leidraad om het an
ders en beter te doen dan de anderen 
Hij wees daarbij terecht op de nood 

aan ideologische vorming Alles bij 
elkaar een geslaagde ontmoetingsdag 
die ons hoopvol stemt voor de toe
komst 
W I J wensen de VVM-verantwoordeli j-
ken die zich met veel goede wil inspan
nen om onze mandatanssen die ver
schillende soorten vorming aan te bie
den veel werkkracht en danken hen op 
voorhand in naam van onze bijna 
duizend mandatanssen! 

Gilbert Vanoverschald» 

Nu provincieraden 
opnieuw samenkomen 

WM-stuurgroep 
an'. Gent 
De arr stuurgroep Gent organizeert m 
de maand oktober twee vorrmngsdtti-
viteiten voor mandatarissen en be
stuursleden 

• op dinsdag 4 oktober om 20 a in 
de zaal Veldbloem te Ertvekje spreekt 
Koen Baert over de externe begrotin
gen en hun invloed op de gemeentebe
groting, 

• op dmsdag 18 oktober maakt 
volksvertegenwoordiger Willy Kuij-
pers de balans van 1 jaar scfiepen-
ambt Ook deze avond vindt plaats om 
20 a in de zaal Veldbloem te Ertvelde 

Zaterdag lU 10 september, heeft de 
VU-parti jraad een rustige en, naar 
ons gevoelen, opbouwende bespre
king gewijd aan de tzak en positie 
van het Volksunie-provincieraadslid 

Taak en positie 

van het 

VU-provincleraadslld 

Deze aanpak komt zeker met te vroeg 
Men zal zich hennneren dat de huidige 
CVP-PVV-regenng al door de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers een 
wetswijziging heeft laten goedkeuren 
waardoor althans enige verandenng 
zou gebracht in de manier waarop de 
provincieraden worden samengeroe
pen en hun agenda vastleggen Deze 
nieuwe teksten moeten nog door de 
Senaat besprokea Het behoeft hier 
wel geen betoog dat enige verbetenng 
in de oubollige vergadertechniek waar
mee de provincieraden thans opge
scheept zitten met raakt aan veel 
fundamenteler vragen zoals de zin van 
de provinciale raden als niveau van 
intermediair beleid en daarmee slechts 
ten dele samenhangend de samenstel
ling en bevoegdheden van de Besten
dige Deputaties 

Uit de verslaggeving die aan de 
leden van de VU-partijraad werd gege
ven zijn volgende punten duidelijk 
geworden 

1 in elke Vlaamse provincie be
schikt de Volksunie over een staf van 
plichtsgetrouwe hardwerkende en be
voegde provincieraadsleden Elk van 
deze kernen is bereid om zonder enig 
vooroordeel over de toekomst van de 
provincie als orgaan van politiek beleid 
na te denken en er de wending aan te 
geven die het best aan de Vlaamse au 
tonomie ten goede komt 

2 in elke Vlaamse provincieraad 
zorgt de Volksunie voor een opbou 
wende oppositionele stem In de soms 
met onbelangrijke organen (interkom 
munales e a ) die van de provinciera
den afhangen wordt deze stem door 
de meerderheid doelbewust ge
smoord 

3 de Brabantse provincieraad leeft 
in volle dubbelzinnigheid en staat mo
del voor la Belgique anno 1830 Deze 
toestand is zelfs van aard om de al zo 

manke staatsfiervorming totaal te ndi-
kulizeren 

4 op 1 oktober a s houden de 
provincieraden hun „gewone" zitt jd 
Dit gegeven zal voor elk bestuursni
veau binnen de Volksunie een dankba
re gelegenheid vormen om ruimer aan 
dacht te schenken aan de betrokken
heid en de inzet van elk individueel 
provinaeraadslid. 

De VU-studiedienst ( t n v de h G 
Van Overschelde Bamkadenplein 12 
10QO Brussel) zet samen met de Ver
eniging voor Vlaamse Mandatanssen 
(VVM) de inspanningen verder tot 
koordinatae van de werking in de ver
schillende provincieraadsfrakties 

G Van In 
voorzitter Partiiraad 

PS op de partijraad van 8 oktober as 
zal een bespreking gewijd worden aan 
de positie en toekomst van vrouwen 
en jongeren binnen de Volksunie 

VU-staaldossier 
voor wie de 
waarheid wil 
Volgens regeringswoordvoer
ders IS het zogeheten Staalpakt 
een weldaad voor Vlaanderen 

De regionalizertng van de natio
nale sektoren zou aldus f inan
cieel een feit zijn, Vlaanderen 
zou zijn r istomo's zelf kunnen 
aanwenden, de Walen zouden 
hun staal zelf betalen, de ge
westschulden zouden uit de na
tionale kas gedelgd worden 

Het kl inkt als een sprookje 
Maar de waarheid is anders ' 
Vraag dit opzienbare dokument 
op het Volksume-Sekretanaat 
Barrlkadenpfein 12, 1000 Brus
sel (02-2194930) 

Vlaamsnationale Omroep op TV 2 

Het v o o r 15 s e p t e m b e r aange 
k o n d i g d e V N G S - p r o g r a m m a 
w e r d w e g e n s de s t a k i n g naar 
m o r g e n v r i j d a g 30 s e p t e m b e r 
v e r s c h o v e n O n s b l a d b r a c h t 
r eeds u i t v o e r i g m e l d i n g van de 
i n h o u d van d i t p r o g r a m m a . T o c h 
n o g even h e r i n n e r e n 

— een g e s p r e k me t v o o r m a l i g e 
w e r k n e m e r s van N o b e l s - P e e l -
man D e resu l t a ten z ie t U in de 
r e p o r t a g e „ W e r k l o o s z i jn da 's 
geen w e r k ' ' naas t een aanta l 
naam loze a r b e i d e r s en b e d i e n 
d e n w e r k e n M a r c e l B r a c k e (ex-
w e r k n e m e r ) , Roger S t a e s s e n s 
( A C V ) , Ro land P a n n o u c k e 
( A B V V ) , Leo Van H o e y l a n d t en 
Leo R o b b r e c h t ( o n d e r n e m i n g s 
raad) mee aan d i t p r o g r a m m a 

— V e r v o l g e n s een t w e e d e a f le 
v e r i n g in de reeks ,Europa '84" 
n a v de k o m e n d e E u r o v e r k i e z i n 
g e n Een v r a a g g e s p r e k me t ka
m e r l i d w i l l y K u i j p e r s 

— Tens lo t t e een r e p o r t a g e o v e r 
een O o s t v l a a m s a m b a c h t e l i j k 
bed r i j f w a a r m e n rozen k w e e k t 

He t V N G S - p r o g r a m m a l o o p t o p 
BRT 2 v n j d a g 30 s e p t e m b e r o m 
21 u 30 

rW^ 
en de buren 
B u u r m a n is een bes te v r i e n d 
maar h i j l ees t „ W I J " n i e t 

B u u r v r o u w va l t bes t mee 
maar een a b o n n e m e n t o p 
ons w e e k b l a d z i t e r v o o r l o 
p ig n o g n ie t in 
W a a r o m me t b e g i n n e n m e t 
een s y m p a t i e k g e b a a r ? 

U w ge lezen W I J kun je bes t 
aan hen d o o r g e v e n 

Een k le ine moe i t e en 't i s 
noo i t v e r l o r e n ! 
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16 H^ in de Volksunie 

Jazzoptreden voor 
Coremanskring te Antwerpen 
ANTWERPEN - Op donderdag 6 ok
tober '83, om 20 u. 30 in de „Rode Zaal" 
van het kultureel centrum „De Singel" 
(Desguinlei) is er een jazzoptreden dat 
beslist de moeite loont 

Milkshake Banana is een jonge groep 
Vlaamse jazzmuzikanten. In 76 won
nen ZIJ de wedstrijd in Linden en in 79 
behaalden zij de overwinning in het 
Internationaal Jazzconcours te Hoei-
laart 

Johan en Peter Vandendriessche be
spelen de saxen en fluiten, Koen Van
dendriessche zit achter het drumstel. 
Frank Michiels hanteert tal van per-
kussie-instrumenten, terwijl Michel Ar-
dui de ritmesektie leidt aan de toetsen 
Ferdinand Philipot ondersteunt het 
geheel op de elektrische bas. 

Belangrijke koncerten waren o.a. 
Gentse Feesten, Mallemunt, Brakke 
Grond (Amsterdam), Brusselement, 

Nacht van de Poëzie, Casino van 
Middelkerke en Blankenberge... 
Buitenlandse reizen brachten hen in 
Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zwit
serland, Griekenland, Tunesië en Tur
kije. Zij koncerteerden op festivals als 
Middelheim (Antwerpen), Leffinge, 
Festival van Vlaanderen (GenO, EBU-
festival (Denemarken), Festival van 
Montreux en in mei '82 traden zij 
tweemaal op in het Internationaal jazz
festival te Istanboei 
Hun eerste LP verscheen in 1980 
(Racoon Records 500/131). Een nieu
we single kwam op de markt in het be
gin van de maand juli '82. Zij traden op 
als begeleidingsgroep van de Deense 
zangeres Pemille Herleusen tijdens 
haar twee koncertreizen door België. 
Hun muziek varieert van de klassieke 
jazzstandards tot meer eigentijdse 
rock-jazz, funk en salsamuziek. Het 
programma bestaat uit eigen num-

Suksesvol verlopen 

Eerste gespreksavond over de 
Vlaamse beweging te Wijnegem 
Op uitnodiging van de plaatselijke 
VUJO-kern kwam Walter Luyten op 
20 sept. een eerste gespreksavond 
leiden in een reeks van 4 over de 
Vlaamse beweging. 
Zowel oud als jong waren aanwezig 
om iets bij te leren over deze uitgebrei
de materie Het eerste deel van de 
avond ging over de periode Middel
eeuwen tot aan de Belgische Omwen
teling van 1830. Naargelang we deze 
datum naderden werd Walter Luyten 
steeds maar heviger in zijn uiteenzet
ting. Het was soms alsof we het zelf 
opnieuw meemaakten 
Een korte pauze was nuttig om deze 
berg informatie even voorlopig te ver
werken Van toen af ging het iets 
rustiger vooruit zodat we in het twee
de deel van de avond de eerste helft 
van de negentiende eeuw behandeld 
zagen. 
Een werkelijk interessante avond voor 
degenen die nog iets willen bijleren 
over de geschiedenis van hun eigen 
volk. En dat zou elke Vlaming moeten 
zijn die het hart op de juiste plaats 
heeft. 
leder die toch nog zin moest hebben 
het vervolg mee te maken kan dat op 

t Frans 
Van Elsacker 
Op 10 september overleed In de 
kliniek te Jette de Antwerpse natio
nalist Frans Van Elsacker. Even te 
voren was hij op een Brabantse 
Broederbandaktiviteit onwel gewor
den, om na zijn overbrenging naar de 
kliniek te sterven. Hij werd op 
17 september te Deinze begraven. 
Frans Van Elsacker was de jongste 
jaren stellig geen vriend meer van de 
Volksunie. Zijn radikaie overtuiging 
had hem in het Vlaams-nationalisme 
gevoerd naar andere opvattingen en 
organizaties. Nochtans verdient hij, 
ten volle, dat hij ook in ons blad en 
door ons piëteitsvol gememoreerd 
wordL Van in zijn jeugd was hij een 
overtuigd nationalist Hij trok onder 
de oorlog naar het Oostfront en bleef 
een hele tijd in Russische gevangen
schap. 
Van zodra hij uit de gevangenis 
kwam, heeft hij iedere dag van zijn le
ven gewerkt voor de Vlaamse zaak,' 
op zijn rechtlijnige manier die ook 
bewondering afdwong bij wie het niet 
eens waren met zijn opvattingen. 
Hij was het prototype van de onbaat
zuchtige, eerlijke, diepbewogen mili
tant. Typisch voor hem was de wens 
die hij bij zijn leven had uitgespro
ken: „Als ik sterf, wil dat men mij be
graaft op een zaterdag. Want dan kan 
ook de kleine man komen'. 
Zo was Frans: een lastige, ingoede 
kleine man en daardoor een grote 
mijnheer. 

de volgende data 11 okt., 8 en 29 nov. 
telkens om 20 u in het Ontmoetings
centrum 't Gasthuis. Turnhoutsebaan 
199 te Wijnegem Van harte welkom" 
Op 11 oktober zal er gesproken wor
den over de Ijzertragedie, het Aktivis-
me, de Vlaamse doorbraak en de 
Vlaamse beweging tussen 1914 en 
1940. 
Op 8 november zullen de volgende 
onderwerpen aan bod komen, de nieu
we oorlogsramp '40-'45, kollaboratie, 
repressie, de koningskwestie en de 
schoolstrijd En ten slotte op 29 no
vember worden volgende punten be
handeld de nieuwe Vlaamse opgang 
van 1960, waar staan wij n u ' en 
mogelijke toekomstperspektieven. 

(PB) 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn - Kapellen 

Aanwerving op proef met de 
mogelijkheid van een benoe
ming in vast verband van 
twee plaatsen voor gezins- of 
bejaardenhelpster met volle
dige dagtaakbetrekking. 
Kandidaturen vergezeld van 
de nodige bewijsstukken die-

, nen per aangetekend schrij
ven verzonden te worden aan 
mevrouw C. Van Croonen-
borch-Standaert, voorzitter 
OCMW, Klein Heiken 298 te 
2070 Kapellen en dit uiterlijk 
op 25 oktober 1983. 
Voor bijkomende inlichtin
gen en benoemingsvoor
waarden zich wenden tot het 
OCMW-bureau, Chr. Palle-
mansstraat 74 te 2080 Kapel
len, tussen 9 en 12 u. (tel. 03-
664.89.89). 

(Adv. 118) 

Schilder 
Renaat Saey te 
Heist-op-den-Berg 
Renaat Saey stelt zijn recente schilder
werken tentoon van 1 oktober tot en 
met 16 oktober 1983 Vernissage en 
receptie op zaterdag 1 oktober om 
20 u 

Inleiding de heer Achilles Somers De 
tentoonstelling gaat door in Galerij 
Verlinden, Noordstraat 8 te 3100 Heist-
op-den-Berg 

Alle dagen open van 9 tot 12 en van 14 
tot 17 u ; zaterdag van 14 tot 17 u. en 
zondag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u. 
Atelier Renaat Saey, Veldekensstraat 
17A, 9210 Destelbergen (tel. 0 9 1 / 
51.69.79). 

mers, alsook arrangementen van num
mers van Crusaders, Didier Lock-
wood, Miles Davis, Spyro Gyra... 
Momenteel neemt Milkshake Banana 
haar tweede album op. Dit album bevat 
enkel eigen nummers. Toots Tielemans 
verleent aan deze LP zijn medewer
king en de produktie staat onder lei
ding van Kevin Mulligan USA. Deze 
tweede LP verschijnt begin september 
en heet „Up to the kissing gate". 
Kaarten voor dit optreden zijn te ver
krijgen op het sekretariaat van de 
Coremanskring, 03-238.82.08, J. Lies
straat 2 te 2000 Antwerpen. 

Koenraad de Meulder 

Stad Mechelen 
Conservatoriuin 

Volgende volstrekt tijdelijke 
betrekkingen zijn te begeven: 
— een ambt leraar-lerares 

viool en altviool 
ambt leraar-lerares een 

trompet 
een ambt 
gitaar 
een ambt 
fluit 
een ambt 
piano 
een ambt 

leraar-lerares 

leraar-lerares 

leraar-lerares 

leraar-lerares 
samenspel orkest 

— een ambt leraar-lerares 
slagwerk 

— een ambt leraar-lerares 
dictie 

De kandidaten moeten hou
der zijn van het vereiste di
ploma vastgesteld bij konink
lijk besluit van 26 januari 
1968, gewijzigd en aangevuld 
met koninklijk besluit van 18 
maart 1976 en tevens in het 
bezit zijn van een pedago
gisch getuigschrift in het te 
onderwijzen vak, behaald 
aan een koninklijk conserva
torium of aan het Lemmens-
instituut of hiervan vrijstel
ling hebben bekomen over
eenkomstig de wettelijke be
palingen. 
De kandidaturen dienen bin
nen de maand na het ver
schijnen van deze publikatie 
te worden gericht aan het 
Kollege van Burgemeester 
en Schepenen, stadhuis Me
chelen. 
Deze betrekkingen worden 
vacant gesteld ingevolge de 
maatregelen tot beperking 
van de kumulatie. 

(Adv. 115) 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
30 HOVE: Zangavond met Wim Verreycken en Pol Vandevoorde in 

het Gemeentelijk Kultureel Centrum de „Markgraaf" om 20 u. 
30 MECHELEN (Arr): VU-etentje in zaal Rubens, Dorpstraat 4 te 

Berlaar, om 20 u. 450 fr per persoon. 

OKTOBER 

1 LAAKDAL: VU-afdelingsbal in zaal „Dennenoord" te Eindhout 
om 19 u. 

1 SCHOTEN: Leeuwenbal in de feestzaal. Laaglandlei 20 om 
21 uur. Orkest „De Play-Mates". 

1 EDEGEM: Uitstap per autocar naar Diksmuide en Veurne. Bezoek 
aan de IJzertoren en Ijzervlakte. Vertrek om 9 u. aan „Drie Eiken". 
Onkosten: 300 fr. (drinkgeld chauffeur en gratis „drink" inbegre
pen). Inschrijven in ons lokaal. 

1 EKEREN: Sociaal dienstbetoon van Bart Vandermoere yan 13 u. 
30 tot 14 u. 30 in zaal „Den Boterham", Veltwijcklaan'23. 

1. HERENTHOUT: Vlaams dansfeest om 20 uur in zaal „Lux", Markt. 
Orkest: Enkavox-Ensemble. 

4 BERCHEM; Geleid bezoek aan James Ensortentoonsteling. Om 
13 u. 30 in de hal van het museum van Schone Kunsten, L. De 
Waelplaats, Antwerpen. 

4 STABROEK. HOEVENEN, PUTTE: FVV start met een lessen
reeks aerobic dance. Inl. 664.93.15 of 664.75.04. 

6 ANTWERPEN: jazzkoncert om 20 u. 30 door Milkshake Banana, 
in rode zaal Singel, Desguinlei. Org. Coremanskring. Inkom 200 fr. 
Kaarten Singel of VU-sekretariaat 238.82.08. 

6 ANTWERPEN: Optreden van Milkshake Banana, om 20 u. 30 in 
de Rode zaal. Singel, Desguinlei. Inkom 200 fr. Org.: Coremans
kring. 

7 EKEREN: Biljartwedstrijd VVK-BC Timiama in café „Den Boter
ham", Veltwijcklaan 23 Om 20 uur 

8 KONINGSHOOIKT: VU-ledenfeest in de parochiezaal, Mechel-
baan. 

5 EDEGEM: Eikenavond - gezellig babbelen onder ons met een 
pintje. Ingericht door VNSE. 

8 BOECHOUT-VREMDE: Leeuwenbal om 20 u. 30 in het Gilden-
huis te Boechout Orkest The Daltons. Inkom 100 fr. 

14 BRASSCHAAT: Het wakkere bal 2 vanaf 20 u. in Melkerij 
Peerdsbos. Inkom: 80 fr. Jongeren en 65-1-: 60 fr. 

14 EKEREN: Jaarlijks mosselfeest in lokaal „Den Boterham", om 20 
uur. Koude schotel: 250 fr. 

15 MORTSEL: 10de Herfstbladerenbal om 20 u. 30 in zaal Ekkart, 
Drabstraat 62. D.J. Hupsaké. VNJ-leden 60 fr., andere 100 fr. 
Kaarten te bekomen bij JSK-leden. 

15 EDEGEM: Kaartavond om 20 u. 15 in lokaal Drie Eiken. Inschrij
ven op voorhand 

19 EDEGEM : Gespreksavond over „borstkanker" door dhr. Eyskens 
om'20 u 15 in Drie Eiken. Ingericht door het FVV. J 

Gemeente Lint 
Bericht 

Het gemeentebestuur van 
Lint maakt bekend dat vol
gende betrekking te begeven 
iS : 

— geschoolde A-schilder 
(man of vrouw) 

De aanwervings- en benoe
mingsvoorwaarden zijn te 
verkrijgen in het gemeente-
sekretariaat, tel. 455.20.01. 
De schriftelijke aanvragen 
zijn te richten aan: Het Kolle
ge van burgemeester en 
schepenen. Gemeentehuis te 
2548 Lint, bij een ten laatste 
op 18 oktober 1983 ter post 
aangetekend schrijven. 

Lint, 22 september 1983. 
lAdv. 119) 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn 
van Wommelgem 

Een betrekking van maatschap
pelijk werkers, halftijds, op de 
proef, is te begeven. 
De kandidaturen dienen verge
zeld van de vereiste bewijsstuk
ken, bij aangetekend schrijven 
en uiterlijk op 7 oktober 1983 toe 
te komen bij de heer voorzitter 
van het OCMW van en te 2220 
Wommelgem. 
Benoemingsvoorwaarden en 
verdere inlichtingen zijn te beko
men op het sekretariaat, Kerk-
plaats 28 te 2220 Wommelgem of 
telefonisch op het nummer 03-
353.04.58, elke werkdag van de 
week van 9 u. tot 12 u. 

(Adv.117) 

*"' LJBES Een belangrijke schakel in 
de energiebevoorradmg van ons land 

• Elektncileitsproduktie met kernenergie 
• Diversificatie van de brandstoffen m polyvalente centrales 
• Omschakeling van oliecentrales op steenkool 

Zoveel actieve bijdragen tot een meer olie-onafhankelijke economie 
Meteen geeft Ebes een positief steuntje aan de betalings 

balans en verzekert zij een veilige elektriciteitsbevoorrading 

De individuele verbruiker en de industrie 
kan op EBES rekenen 

EBES Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen - Tel. 03/28.00.211 
(Adv. 44} 
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Wij in de Volksunie 

VU-arr. St-Niklaas: 
verzet tegen Grote Ring blijft 

m 17 

De arrondissementsraad van de 
Volksunie, in vergadenng te Sint-Ni-
klaas, op 13 september 1983, sluit zich 
aan bij de algemene tevredenheid in 
de streek over de beslissing van de re-
genng over te gaan tot de aanleg van 
de üefkenshoektunnel en meent dat 

de tunnel ook voor spoorvervoer moet 
worden uitgerust De VU-arr raad 
hoopt dat de gekozen financienngs- en 
beheersvorm (inning van tolgelden) 
geen aanleiding zal worden om druk uit 
te oefenen op de overheid ivm de 
aanleg van de Grote Ring, meer be-

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

Aalst 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad 
Aalst, heeft de hiernavolgende funktie opengesteld 
— een voltijdse funktie van geneesheer-specialist 

in de heelkunde. 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
bnef worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40 te 9300 Aalst, en dienen 
met de bewijsstukken uiterlijk tegen 21 oktober 1983 

' ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 4 81978, ge
naamd anti-knsiswet, zijn de opengestelde funkties 
toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het 
uitdrukkelijk anders is voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen (de heer P Coppens, direkteur wnd ziekenhuis, 
tel 053-212393, binnenpost 102) 

(Adv. 116) 

SK Meyers opende 
nieuw gebouw 
Te Aartselaar werden onder zeer 
grote belangstelling van tal van 
hoogwaardigheidskleders e a de 
nieuwe gebouwen van Succes 
Kleding Meyers (SKM) geopend 
De heer Redy Meyers wees er in 
zijn toespraak op hoe moeilijk 
het was vanwege de overheid de 
toelating te verwerven om zijn 
plannen te verwezenlijken 
Op 1 maand na is het een zes jaar 
lange strijd geweest De zaak
voerder maakte van de gelegen
heid gebruik om tweemaal 50000 
fr te schenken aan de Antwerpse 
provinciale stichting voor gehan
dicaptenzorg en het Antwerpse 
sociale werk „Sana De Mick" en 
tweemaal 10000 fr aan Aartse-
laarse muziekverenigingen 
Uit de toespraak van de heer 
Meyers graag volgend citaat 
„Natuurlijk vraagt zo'n bedrijf in
vesteringen, het vraagt kapitaal, 
het vraagt vakmanschap, het 
vraagt inzet En het meest van al 
vraagt het een stevige verbon
denheid van direktie en mede
werkers, om samen naar éen 
doel te streven 

SKM heeft de jongste maanden 
miljoenen geïnvesteerd We heb
ben vandaag 12 nieuwe arbeids
plaatsen gecreëerd Wij trachten 
jonge mensen op te leiden, ze 
vakkundig te maken en ze te 
motiveren voor ons beroep 
SKM brengt dit najaar een kol-
lektie van ruim 5000 damesman
tels, van de voordeligste tot de 
mooiste luxe-mantel U hoeft ge
woon de koUektie kleedjes eens 
te bekijken, en we zijn beslist de 
enige zaak in België, die vandaag 
nog een komplete koUektie wol

len winterjassen voor heren 
toont 
SKM tracht een modelbednjf te 
zijn We zijn perfektionisten Zo
wel onze kleermakers en naai
sters op het atelier, als onze ver
kopers en verkoopsters Wij wil
len absoluut de beste publiciteit 
voeren Maar het is ook onze 
grootste betrachting, dat onze 
klant het beste produkt met de 
beste service aan de beste prijs 
aangeboden krijgt" 
BIJ deze bieden wij de heer Redy 
Meyers en zijn personeel onze 
hartelijkste wensen bij deze 
prachtige verwezenlijking' 

(medegedeeld) 

VOS-St.-Niklaasfeest 
Om het nieuwe werkjaar op een aan
gename manier in te luiden, houden de 
Sint-Niklase VOSsen op zaterdag 
1 oktober e k een mosselfeestmaal in 
cafe Hemelrijck op de Grote Markt te 
Sint-Niklaas Aanvang om 19 u 30 
Aan een demokratische prijs (250 fr) 
kan je er mosselen met bruin brood 
smullen naar hartelust Daarna is er 
gelegenheid tot gezellig samenzijn In
schrijven bij VOS-voorzitter Piet Ver
meulen, Zamanstraat 36 te Sint-Ni-
klaas (tel 03-7760735) 

CMnegAdAAlHl 

VERZEKERINGSKANTOOR 

Jos MERGEAY 
Ophovenstraat 103 

3670 MAASEIK 
(Neeroeteren) 

Tel. 011-86.42.92 

Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolaties 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

paald tussen de expressweg en de E3 
te Haasdonk de arrondissementsraad 
blijft immers bij zijn stelling dat de 
verbinding van de nieuwe tunnel met 
het autowegennet vanaf de express
weg dient te verlopen via de bestaan
de infrastrukturen Verder meent de 
VU dat de aanleg van dit overbodig 
stuk nieuwe autosnelweg met enkel 
een overbodige miljardenuitgave bete
kent maar bovendien een onduldbare 
aanslag vormt op een der weinige 
open ruimten in het Waasland een 
landschappelijk onding dat fauna en 
flora bedreigt en een nieuwe bi on van 
onophoudelijke lawaaihinder wordt 

Het onvermijdelijk verlies van land
bouwgronden en de verotonng van 
het ruimtelijk patroon betekent een 
zwaar mateneel verlies voor alle be
trokkenen en een schaalvernietiging 
waarvan de schade moeilijk kan ge
raamd worden 

De Volksunie is dan ook van mening 
dat onvoldoende redenen voorhanden 
zijn voor de aanleg van dit stuk Grote 
Ring 

ZIJ meent dat diverse alternatieven 
verdienen bestudeerd te worden, bijv 
de verbinding met de E3 via de ex
pressweg en de verkeerswisselaar op 
de Linkeroever of de duurdere oplos
sing via een uitrustng van de express
weg als autostrade en de verbinding 
met Noord-Franknjk via de Kennedy-
laan in de Kanaalzone 

De Volksunie verheugt er zich over 
dat uiteindelijk alle politeke middens in 
het Waasland zich geschaard hebben 
achter het verzet tegen de Grote Ring 
dat de Volksunie steeds en onder 
andere nav het gewestplan tot uiting 
heeft gebracht in 1976 

Sociaal 
dienstbetoon 
senator 
Nelly Maes 
Elke maand 
1 ste maandag (3 okL), om 18 u Belse-
le, bij OCMW-lid Arnold Vandermeu-
len, Belseledorp 90, 9180 Belsele, tel 
7724060 
1ste zaterdag (10 okt), om 14 u 30 
Scheldekant Kruibeke, bij raadslid Ka-
miel Van Mieghem, Bazelstraat 89, 
2760 Knjibeke, tel 7741647 Om 
15 u 30 Bazel, bij burgemeester An-
toine Denert Rupelmondestraat 90 te 
2768 Bazel, tel 7742017 Om 16u 
Temse, cafe Cambnnus, Markt te 
2690 Temse, tel 771 0525 
2de dinsdag (11 okt), om 11 u Beve-
ren, Vlaamse Mutualiteit Waasland, 
Oude Zandstraal 14, 2750 Beveren, 
tel 7756666 
2de zaterdag (8 okt), om 10 u Kiel-
drecht-Verrebroek-Doel, bij raadslid 
Boudewijn Vlegels Tragel 53 te 2790 
Kieldrecht tel 7735129 Om 11 u 
Melsele-Beveren, bij raadslid Ghisleen 
Van Vossel, Gaverlandstraat 16, te 
2740 Melsele, tel 7759507 
3de zaterdag (15 okt), om 11 u Tielro-
de, bij Herman Kogels, Antwerpse
steenweg 105A te Tielrode, tel 
771 2013 Om 14 u Stekene Vlaamse 
Mutualiteit Waasland, Oosteinde 8bis 
te Stekene Om 15 u Kemzeke bij 
raadslid Walter Drumont Voorhout 5, 
Kemzeke tel 7797707 Om 16 u Sint-
Gillis, bij Albert Van Wiele Stations
straat 159 St-Gillis, tel 7706578 Om 
17 u De Klinge-Meerdonk bij 
OCMW-lid Enk Maes Oude Molen
straat 71 te De Klinge tel 7705924 
4de zaterdag (22 okt), om 15 u Loke-
ren, in De Groene Poorte, Markt 72, 
Lokeren tel 091-461778 Om 16 u 
Sinaai, bij Georges Maes, Vleeshou
werstraat 24 te Sinaai, tel 77231 79 

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

OOST-VLMNDEREN 
OKTOBER 

1 

11 

12 

GENT-MUIDE, GENT BRUGSE POORT. VU-bal in zaal Kwalidra, 
Mimostraat 149 te Gent 
BRAKEL Anti-knsisbal om 20 u in zaal Ceres met stuif-in-show 
Radio-West Voorverkoop 60 fr inkom 80 fr 
GENT „In memonam Karel Hegmans" om 20 uur in Roeland 
Aansluitend dia-reportage over Turkije vertoont door zijn doch
ter Inr Vnendenknng Sneyssens 
GROOT-NINOVE Bal van de Volksunie vanaf 20 u in zaal „De 
Jachthoorn Kerkstraat te Lebbeke-Outer Muzikale animatie 
„Radio Verona's Showtrein" met veel Vlaamse hits en gezellig
heid 
DE PINTE, ZEVERGEM optreden van Jef Eibers om 20 u in zaal 
Blankatony Baron de Gieylaan 161, De Pinte Inkom lOOfr, -I- 3 
pas 50 fr Inr IJzert>edevaartwerkgroep en VOS 
LEDE jaarlijks bal van schepen Jules Hendenckx om 21 u in „De 
Club" Rosselstraat te Lede Met Ray Franky en orkest 
GENT-CENTRUM wandelzoektocht in onze stad Vertrek vanuit 
lokalen Ziekenfonds Flandna, Holstraat 21 Aanvang om 14u 
Voonntekenpnjs 200 fr kinderen onder de 12 j 100 fr P^JSUltre^ 
king in lokaal Roeland met kaas- en wijnavond 
BEVEREN debat over „Atoomwapens de oplossing'" Sprekers 
A De Gendt vertegenw VAKA en Kol SBH Everaert van het 
nat Defensiecentrum en G Annemans als moderator Om 20 u 
op het kasteel Ojrtewalle Org A Verbruggenknng Inkom 50 fr 
LATEM-DEURLE WVG-herfstwandeling door bossen en dre
ven van Deurle met bezoek aan het Museum D'Hondt-Dhaenens. 
Samenkomst om 14 u 30, Dorpsplein te Deurle 

Vlaggefeest te Deinze 
Het vlaggefeest van de VU-afdeling 
Deinze is een sukses geworden zowel 
wat de aanwezigheid betrof als wat 
stijl en stemming aangaat Voorzitter 
Wim Maes verwelkomde de tainjke 
aanwezigen, stelde de nieuwe be
stuursleden voor aan de leden en 
kondigde aan dat de vlag van de 
afdehng zou binnengebracht worden 
een mooie leeuwevlag met in de bo
venhoek het wapenschild van de stad 
Deinze 
VU-voorzitter Vic Anciaux nam dan 
het woord om op het belang te wijzen 
van de afdelingen in het geheel van de 
VU-werking Hij overhandigde een er-
kentelijkheidsplakket van de partij aan 
Robrecht Rijckbosch Maunts Onder-
beke en Herman Maes Namens deze 
dne nam dan Herman Maes het woord 
om te danken een dankwoord waarin 
hij ook mevr Decaluwe betrok 
Na het officiële deel van de zittng 
werd dan een lekker stukje gegeten, 
het werd een gezellig samenzijn met 
stijl en allure Geert Beiriaen van Zulte 
trok met een Deinse hesp als winst 
naar huis 
We merkten de aanwezigheid op van 
Frans Baert, Oswald Van Ooteghem, 
dr Wannijn, Huguette De Bleeker, Gui-

VU-Merelbeke 
houdt barbecue 
en kiest 
nieuw bestuur 
Op zaterdag 27 augustus organizeer-
de VU-Merelbeke een barbecue voor 
leden en sympaüzanten ter gelegen
heid van de bestuursverkiezing 
Gezien het de eerste maal was dat 
dergelijk initiatief door onze afdeling 
werd genomen, mag de opkomst van 
120 mensen zeker een sukses ge
noemd worden Mede dank zij het 
mooie weer werd het een gezellige 
avond waarop iedereen naar hartelust 
kon smullen en bij het licht van fakkels 
en lampions aangenaam kon keuvelen 
met vrienden, bekenden en minder 
bekenden Naast de aanwezigheid van 
alle gemeentelijke VU-mandatarissen 
mochten we tevens senator Oswald 
Van Oothegem en zijn echtgenote in 
ons midden verwelkomen 

Later op de avond werd de verkie
zingsuitslag bekendgemaakt Het nieu
we afdelingsbestuur ziet er uit als 
volgt Julien Maeyens (voorzitter) Wil
lem De Bruyker (ondervoorzitter) 
Koen Van Caimere (sekretans), Mar
cel Versteirt (penningmeester) Guido 
De Munter (organizabe) Jan Martens 
(propaganda) Rik Depaepe Karel De 
Smet Paul Martens (schepen), Geor
ges Van Gysegem (schepen) Paul De 
Belie (schepen) Roger Meysman 
(OCMW-voorzitter), Leon Van Durme 
(OCMW-raadslid) 

Koen Van Caimere 

do Van de Kerckhove, Elie Peirs, 
Omaar Mortier en_ een dankbaar en 
entoesiast Deins publiek. 
Met een verjongd en uitgebreid be
stuur, met een afdelingsvlag betaakJ 
met zitpenningen en gegeven door de 
oudere generatie aan de jonge, staat 
VU-Deinze er goed voor 

VU-Groot-Ninove 
danst zaterdag 
te Outer-Lebeke 
Naar jaarlijkse gewoonte rx:ht Volks
unie (iroot-Ninove bij het begii van de 
herfst een bal in De opbrengs' hiervan 
wordt gebruikt om de propaganda te 
betalen die, na beslissing van de Poli
tieke Raad, gemaakt wordt in Ninove-
Stad en de omfiggended gemeenten 
van Groot-Ninove Aangezien VU-
Groot-Ninove samengestetó e uit vijf 
afdelingen is dit bal een gezamenlijke 
organizatie Dit jaar wordt voor het 
eerst de muzikale omlijstng verzorgd 
door een discobar en wel door een 
deejay-tno van Radio Verona, een lo
kale radio met studio te Neigem-Nino-
ve En aangezien „Verona's Shovrtrem" 
een goede reputatie heeft wat betreft 
het op gang brengen en houden van 
een goede sfeer mag op dat gebied 
het beste verwacht worden Ate aan-
k>op naar het eigenlijk bal, dat uit de 
startblokken schiet om 21 uur, wordt 
vanaf 20 uur aangepaste Vlaamse mu
ziek gedraaid met een reeks Vlaama-
Nationale stnjdliederen ertnj om de 
mensen die dan reeds aanwezig zijn in 
de gewenste stemming te brengea 
Een reden te meer om rond 20 uur 
aanwezig te zijn in zaal „De Jacht
hoorn", Kerkstraat te Outer-Lebeke, 
die voor de gelegenheid voorzien 
wordt van de noodzakelijke Vlaams-
Nataonale bnten 
Tot zaterdag! 

• Heer, zoekt een woning in de 
omgeving van Berlaar voor een 
gezin van 6 personen, een gara
ge voor een vrachtwagen is no
dig, ref nr 885 
Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met Volksverte
genwoordiger Joos Somers via 
het Vlaams-Natonaal Centrum, 
Ontvoenngsplein 1 te 2800 Me-
chelen. tel 015-209514 Gelieve 
het referentienummer te vermel
den 

• 38-jange viertalige steno-dak-
tylo, met kennis van boekhouden 
en sociale wetgeving, met zeer 
ruime ervanng ook in de ver
koop zoekt een nieuwe betrek
king Voor ml tel Volksvertegen
woordiger Dr J Valkeniers, 
02-5691604 
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Gemeenteraad Scherpenheuvel-Zichem 

Sinterklaas voor schepenkollege 
niet voor kinderen 
Daar het tekort in de begroting van 
1983 rets minder dan 10 miljoen be
droeg, hebben de gemeentevaderen 
van Scherpenheuvel-Zichem — op 
vraag van de provincieraad — hun 
hutsw/erk moeten overdoen Als be-
spanng hebben ze het geld dat voor 
de kinderen als sinterklaasgeschenk 
uitgetrokken was van 150000 naar 
75000 frank gebracht, maar de burge
meester en schepenen hebben hun 
eigen gage „geïndexeerd" van 

2 400 000 naar 2 510 000 frank 
Dit en nog andere bespanngen en 
verhogingen waren de komponenten 
van de gemeenteraad van 22 septem
ber j l 
Om het tekort op de begroting te 
vereffenen werden de opcentiemen 
nog maar s verhoogd In 1982 bedroe
gen deze 644 begin '83 werden er het 
1 000 en nu al 1 500 Deze belasting-
vermeerdenng zal de gemeenteinwo-
ners ongeveer 12 miljoen frank kosten 

Taalklachtenbus neemt 
Brabantse provinciale 
scholen aan 
Door een regelmatige lezer van de 
taalklachtenbus die het goed voor 
heeft met de vernederlandsing van de 
laatste restanten van het franskiljonis-
me in Vlaanderen werd klacht inge
diend bij de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht Hij kloeg aan dat in de 
Gouden Gids de provinciale scholen 
zowel in het Nederlands als in het 
Frans werden opgenomen ongeacht 
het taairegime van de school De VKT 
heeft thans uitspraak gedaan en ge
zegd dat de onderwijsinstellingen 
slechts mogen vermeld worden in het 
Nederlands voor het Nederlandstalig 
onderwijs en in het Frans voor het 
Franstalige onderwijs Indien Pro-Me-
dia op eigen initiatief officiële instellin
gen opneemt in de Gouden Gids dient 
ZIJ zich te houden aan de taalverplich-
tingen die opgelegd zijn aan deze 
instellingen en desgevallend kontakt 
op te nemen met de verantwoordelijke 
instellingen 
W I J moeten onze regelmatige lezer 
feliciteren voor de volgehouden stnjd 
om het beeld in Vlaanderen te verne
derlandsen 
Het ging hier om de provinciale domei
nen van Huizingen, Het Vinne en Halve 
Maan te Diest alsook de Nederlandsta
lige scholen die eveneens in het Frans 
worden vermeld 
Dezelfde lezer diende klacht in tegen 
het opnemen in het telefoonboek van 
Brussel van eentalige scholen gelegen 
in het homogeen Nederlands taalge
bied maar die eveneens in het Frans 
werden opgenomen in de telefoongids 
Brussel De VKT stelde vast dat nu in 
het boek 1983-1984 voldoening werd 
gegeven aan de klager en dat de 
scholen alleen m de Nederlandse taal 
werden opgenomen in de telefoongids 
Brussel Voor Leuven en de Neder
landstalige provinciale scholen is dat 
reeds in orde in de telefoongids Brus
sel maar voor het arrondissement Hal-
le-Vilvoorde nog steeds met Ook daar 

Europa-avond 
te Wakken 
De vakantie is voorbij en misschien 
staan we voor een , warme" herfst en 
winter Een verkiezing staat echter al 
vast volgend jaar in mei moet het 
Europees Parlement in Straatsburg 
worden vernieuwd Uit een recent 
onderzoek is gebleken, dat de VU-
kiezers het meest afweten over wat er 
in .politiek Europa" gebeurt 
Ook onze afdeling wil daaraan iets 
doen en daarom hebben wi\ Jaak 
Vandemeulebroucke lid van het Euro
pees Parlement uitgenodigd om voor 
ons een uiteenzetting met dia-projektie 
te komen geven over , Straatsburg en 
het Europa der Volkderen", en wel op 
dinsdag 4 oktober om 20 u in het 
kultuurcentrum „Hondiuspark", Oost-
dreef te Wakken Wij vragen onze 
leden deze avond een ruime bekend
heid te willen geven, o m. bi) studenten 
en allen die belangstelling heben voor 
Europa en voor onze etgen Volksunie-
inbreng in het Parlement te Straats
burg 

werden klachten ingediend en we zul
len nu maar afwachten wat hierom
trent werd gezegd door de VKT 

R Vandezande senator kwestor 

Maar geen nood De lonen van het ge
meentepersoneel werden met 3,9 mil
joen frank opgetrokken, zodat sche
pen van financiën Van Gossum die 
zich op de gemeenteraad een realist 
noemde al dadelijk terug met een 
deficit te maken heeft 
Daarenboven heeft het schepenkolle
ge het nodig geoordeeld de subsidies 
voor de kulturele verenigingen met de 
helft te verminderen 
Onze raadsleden M Janssen en M 
Gemoets hebben uiteraard deze kaak
slag voor de belastingbetalende ge
meentenaren niet genomen en hebben 
voor deze begrotingsronde tegenge
stemd 
Nadat op de gemeenteraad van januan 
j I, tegen alle reglementen in, tweemaal 
werd gestemd voor het aanstellen van 
de OCMW-leden, zorgde deze ge
meenteraad alweer voor een pnmeur 
een 28ste lid in de gemeenteraad en 
de gemeentesekretaris die zich onge
vraagd in de diskussies mengde i 

RDF 

VAN HET GOEDE 
ZITMEUBEL 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubeien - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openincsuren: Di. 

Z o n d a c v a n 14 tot ia i 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-St2.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-cent rum) 

VUJO-aktie aan het station te Halle 
Tot besluit menen de Volksuniejonge-
ren van Groot-Halle dat het uiteindelijk 
de Vlaamse burger is die het slachtof
fer is van dit alles Die Vlaamse burger 
moet echter goed beseffen dat zijn 
kontestatie gericht is tegen de mensen 
die hij zelf gekozen heeft De drie 
traditionele partijen dragen een voor 
een voor het volle pond de verant
woordelijkheid 

De Volksuniejongeren van Groot-Halle 
hopen dat de kiezer dit voor ogen zal 
houden bij de volgende verkiezingen 

Dinsdagmorgen 27 september rond 
7 u hadden de Volksuniejongeren van 
Groot-Halle post gevat aan de ingan
gen van het station aldaar Een twee
duizendtal pamfletten werden aan de 
pendelaars die dagelijks de trein ne
men uitgedeeld Hienn klaagden de 
Volksuniejongeren de voorbije staking 
aan door de volle verantwoordelijkheid 
voor de stakingsgolf aan de regenng 
toe te schrijven In het pamflet klaagde 
men nog maar eens de geldstroom 
naar het Waalse bedrijf Cockenll-Sam-
bre aan 

BRABANT 
SEPTEMBER 
30 ROTSELAAR Gespreksavond ,Chinese Volksrepubliek vroeger 

en nu" b m 20 uur in de parochiezaal Rotselaar-Heikant Ingencht 
door vzw Vlaanderen morgen" 

OKTOBER 
1 TIENEN: VU-bal in de parochiezaal te Kumbch Eerste dans om 

21 u 
1 MERCHTEM Jaarlijks VU-bal in zaal Harmonie, Stoofstraat 
1 ST-MARTENS-BODEGEM Jaariijks Groot Bal van V U en 

VUJO in zaal Manna, Stationsstraat te St-Martens-Bodegem 
Deuren om 20 u 30 Discobar De Rijbel Inkom 100 fr 

1 DWORP Jaarlijks eetfestijn vanaf 17 uur in zaal Ons Huis Vroe-
nenbosstraat I A Ook op 2/10 vanaf 12 uur Menu mosselen, 
tomaat-garnaal hannglapjes biefstuk kindermenu 

2 ZAVENTEM-NOSSEGEM Geleide wandeling (10 km) door de 
deelgemeente Nossegem Vertrek om 14 uur aan het gemeente
huis te Nossegem (Leuvense steenweg) Deelneming 40 fr 
Organizabe VU-Vrouwen 

2 ST-KAT.-LOMBEEK. teerfeest met projektie in zaal Uilenspiegel 
Inschr 400 fr bij E Parmentier, 000-0428383-31 Org Broeder
band 

7 WEMMEL Haantjesfeest vanaf 18 u in zaal „Nachtegaal" aan de 
kerk Ook op 9-10 van 12 tot 16 u 

7 BEERSEL Gespreksavond onder het tema Hoe groen is het 
Volksnationalisme'" Gastspreker Daan Vervaet kamerlid Om 
20 uur in zaal Ons Huis te Dworp Organizatie VUJO Groot 

7 WEMMEL ook op 8/10 vanaf 18 uur 
15 JETTE Hobby-tentoonstelling' om 10 uur plechtige opening in 

het St-Pieterskollege Jette door J De Berlangeer 
15 LENNIK VU-dansavond om 20 u 30 in feestzaal ,Ons Huis', 

Markt Orkest Waltra" 
15 HALLE Bezoek aan het parlement o IV kwestor Willy Kuijpers 

Om 10 u afspraak aan de grote gang van penstylium, Natieplein 2 
(Wetstr tussen nrs 10 en 12) Org V I Studiekring Groot-Halle In-
schnjven bij J C Cornells, Stwg naar Ninove 558 1500 Halle 

,9 ANDERLECHT debatavond over kernenergie om 20 u in Tr©f-
centrum, Dapperheidsplem Org vzw Klimop m m v Mon van 
Dijck, de medici tegen kernwapens, de dokters van Anderlecht 
en de VOS 

WEST-VLMN DEREN 
OKTOBER 

2 BRUGGE-KERN om 20 u in het parochiaal centmm. St-Clara-
straat volksvergadenng over gesprek rond de problemen v d 
wijk St-Gillis 

3 BRUGGE-KERN Volksvergadering ..Gesprek rond de proble
men van de wijk St-Gillis Om 20 uur in het parochiecentrum St -
Clarastraat 

4 WAKKEN-MARKEGEM-OESELGEM-DENTERGEM. Uiteenzet
ting met dia's door Jaak Vandemeulebroucke over het Europees 
Parlement om 20 u , Hondius park, Oostdreef te Wakken 

8 IZEGEM vienng 25 jaar VU Izegem 

15 DIKSMUIDE Bezoek aan Brussel, parlement en weerkundig in
stituut Org Vlaamse Kulturele Vnendenknng 

Bij de voorstelling van de 
eerste St-Michiels kalender 

Vri jdag greep de voorstell ing van de eerse Sint-Michielse kalender 
plaats Dit Is een uitgave van de vzw Trefpunt Voorzit ter-senator 
Guido Van In hield de toespraak, waaruit wij graag citeren. Initiatief
nemer en VU-voorzi t ter Herman Gevaer t verdient trouwens alle lof 
met deze uitgave Onder de aanwezigen bemerkten wij ook arr. voor
zitter Erwin Van Driessche en O C M W - r a a d s l i d André Brauwers. 

De rangschikking van de „dagen" 
schijnt een van de oudste uitingen te 
zijn van menselijk besef Deze rang
schikking of kalender schijnt oorspron
kelijk te zijn uitgegaan van het meest 
mystsche gebeuren de evolutie van 
de maan. Dat was althans het geval 
voor de tijdrekening van Chaldea, Chi
na, Judea Alleen het oude Egypte zou 
zich van meetaf naar de zon hebben 
gencht om het verloop der dagen vast 
te leggen Aan Julius Caesar en, later, 
aan paus Gregonus danken we onze 
huidige kalender (met eventjes een 
Frans-revolutionaire schnkkelpenode 
tussen 1792 = het jaar 1, en 1806) 
Ongetwijfeld is de reprodukbe van een 
kalender-jaar eén van de eerste druk-
sels die bij het volk zijn doorgedron
gen Het laat dan ook geen twijfel dat 
godsdienstige, humoristische, profane, 
artistieke, pedagogische of koud-weg 
commerciële geesten van het kalen
der-fenomeen gebruik hebben ge
maakt om tot huis en haard door te 
dnngen 
Schilders, volksspreuken, monumen
ten en landschappen, veldslagen, ar
tiesten, hebben in het vóór-televisie-
tijdperk hun algemene bekendheid aan 
reprodukties op kalenders te danken 
Schone traditie die in Vlaanderen (an
ders dan bv in Duitsland of Engeland) 
ook dreigde verloren te gaan maar 
waaraan vandaag terug wordt bij aan
geknoopt 
Vandaag kunnen wij u aan de hand 
van een 24-bladige Sint-Michiels-kalen-
der op het handzame prentkaartfor-
maat een reeks voorleggen van monu
menten en landschappen uit de Brug
se stadsrand De voorstelling van de 
verdwenen of nog bestaande panden 
wordt dan vergezeld door een verkla
rende tekst of kritische noot 
Inventieve geest en samensteller Her
man Gevaert had, ter gelegenheid van 
de geïllustreerde uitgave „St-Michiels, 
een educatieve wandeling" in de nazo-
mer van 1982 al ondervonden dat de 
betrokkenheid bij het kleine lokale ge
beuren zich steeds sterker laat gevoe
len HIJ blijkt apoteker-heemkundige 
Gerard Francho (dokumentatie en ar
chief) en lay-outman Johan Mahieu 
(vormgeving en keuze van materialen) 
onmiddellijk bereid te hebben gevon

den met enkel deze Sint-Michiels-ka-
lender te helpen opzetten maar ook 
om voor verdere kalenderjaren plan
nen vaardig te maken_ 
Van meer nabij beschouwd is deze 
kalender eigenlijk een Trefpunt-ge
schenk aan de bevolking voor amper 
100 fr haalt men zich een nuttig, hand
zaam en verantwoord gebruiksvoor
werp in huis waarop verjaardagen, 
afspraken en tijdingen kunnen aange
streept en waarvoor elke huisgenoot 
of bezoeker de zure oprisping van 
kwalijke reklame-boodschappen met 
behoeft te vrezen 
We geloven dat dergelijke wandkalen-
der in zijn vorm en opvatting een 
pnmeur uitmaakt voor Brugge en zijn 
randgemeenten Daarom kan hij ook 
als relatie-geschenk nut bewijzen 
Voor de belichaming van de Trefpunt
opvatting „tegaar in traditie, toekomst 
en tolerantie" moge deze voorstelling 
voor de lokale Trefpuntvoorzitter, ijve
raar en inspirator Herman Gevaert 
een aansponng zijn om. samen met de 
dames en heren leden van zijn t>estuur, 
nog veel gelijkaardige imtateven te 
ontwikkelen en er de passende weer
klank voor te ontmoeten 
Men kan deze fraaie kalender bestel
len bij H Gevaert Park de Rode Poort 
21. 8200 St-Michiels en in de meeste 
Brugse boekhandels 

Diksmuide bezoekt 
Brussel 
De Vlaamse Kulturele Vnendenknng 
van Diksmuide organizeert op zater
dag 15 oktober een reis naar Brussel 
met een bezoek aan het Parlement 
Gids is kamerlid Willy Kuypers' Nadien 
een korte wandeling van de hoogstad 
naar de laagstad Middagmaal in de 
Graaf van Egmont lunchpakket mee
brengen of ter plaatse iets bestellen In 
de namiddag bezoek aan het Weer
kundig Instituut te Ukkel Daarna vrij 
wandelen en winkelen 
Vertrek 8 u aan het Vlaams Huis. 
IJzerlaan 
Inschnjving zelfde adres en bij de 
bestuursleden 
Pnjs volwassenen 250 fr, jongeren 
200 fr 
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Geslaagde VU-meeting te Neerpelt 
Dat de V o l k s u n i e géén par t i j is zoa ls de andere , w e r d n o g eens 
b e v e s t i g d d o o r het ta l r i j k o p g e k o m e n V l a a m s e p u b l i e k van ru im 
t w e e h o n d e r d en toes ias te V laams-na t i ona ï i s t en o p deze ee rs te p laat 
se l i j ke mee t ing . 
Deze dag mag v o o r z e k e r me t g o u d e n le t te rs in de anna len van de 
N e e r p e l t s e V U g e s c h r e v e n w o r d e n , g raag me t de v o e t n o t a : „ w o r d t 
v o o r t g e z e t r 

Na het zingen van de Vlaamse Leeuw, 
heette afdelingsvoorzitter, Jan Smol
ders, het publiek en beide gastspre
kers burgemeester-volksvertegen
woordiger J. Gabriels en nationaal 
voorzitter Vic Anciaux welkom. Am
per één jaar geleden werd te Neerpelt 
gestart om een volwaardige VU-lijst bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
1982 te kunnen voorleggen. Het resul
taat was overweldigend: 4 gemeente
raadsleden en 1 OCMW-raadslid dron
gen in de burcht van CVP-burgemees-
ter L Kelchtermans binnen! Na een 
half jaar oppositie mogen we zeggen 
dat de verovering binnen VU-bereik 
ligt Door hard werken zal de Volks
unie van Neerpelt via zijn aanwezig-
heidspolitiek de mensen Vlaamsbe
wuster maken en hun de doelstellin
gen van het Vlaams-nationalisme bij
brengen. Eerste .gastspreker was VU-
volksvertegenwoordiger J. Gabriels. 

De VU en Limburg. 
De Volksunie heeft in gans N.-Limburg 
bij de jongste gemeenteraadsverkie
zingen een grote vooruitgang geboekt 
Volgens spreker was dit te verklaren 
door het feit dat meer en meer mensen 
zich bewuster zijn gaan opstellen, om 
zo de hegemonie van de CVP te door
breken. Waar staan we momenteel in 
Limburg dankzij dit CVP-overwicht? 
Méér dan 25 % van de aktieve bevol
king is werkloos, dit is 6 % méér dan 
het nat gemiddelde. Wat echter nog 
verontrustender is, is het feit dat 35 % 
van deze werklozen jonger is dan 25 
jaar. Tot 1995 zal de beroepsbevolking 
in Limburg aangroeien met 6.000 een
heden per jaar. Reden te meer om 
Limburg uit te roepen tot noodgewest 
nummer 1. 
Wat doet de regering hieraan? Niets! 
Reeds jaren geleden heeft de Volks

unie op de barrikade gestaan om ons 
recht te eisen. In 1966, bij de sluiting 
van de mijnen in Zwartberg was de 
VU de énige partij die opkwam voor 
de rechten van de mijnwerkers, een ar
beidersklasse die sterk geminimali-
zeerd werd. 
De t)eweging van de opgang van de 
Volksunie is nauw verbonden met de 
sociaal-ekonomische toestanden in 
Limburg, die méér dan 150 jaar in 
handen zijn geweest van die éne partij, 
de CVP. De fout ligt niet alleen bij het 
Centrale Gezag, maar ook bij de verte
genwoordigers van de Umburgse be-
volking op diverse niveaus. Berusten 
bij de feiten is de toekomst afschrijven. 

Limburgse burgemeesters 
Met een zevental burgemeesters 
werd de „Vereniging van üburgse 
burgemeesters" opgericht Deze groei
de ondertussen uit tot 16 leden en in 
de toekomst zullen 't er zeker 20 
worden. Door het feit dat het initiatief 
bij de VU-burgemeesters lag, begon 
de CVP de zaak langs alle kanten te 
bekritizeren en verdacht te maken. 
Als tweede spreker trad VU-voorzitter 
Vic Anciaux op de voorgrond. Voor de 
vakantie heeft de VU een enquête 
gehouden bij haar leden. Volgens deze 
enquête waren de grootste bekom
mernissen bij de leden „een zelfstandig 
Vlaanderen" en „de werkloosheid"! De 
voorzitter verwees dan naar hetgene 
J. Gabriels hierover gezegd had. Ons 
land, eens één der welvarendste van 
Europa, is kwasi failliet 
Voor 1984 stelt men een t)egrotingste-
kort voorop van 503 miljard, maar we 
weten reeds dat dit uiteindelijk 600 
miljard zal zijn. Wie zal er voor deze 
schuldenlast dienen op te draaien? 
Wij, de belastingtietalers. Reeds voor 
Cockerill-Sambre alléén zal er tot het 

jaar 2010 terugbetaald worden, 60 % 
is voor rekening van de Vlamingen. De 
fout ligt hier bij de verdedigers en 
vertegenwoordigers van het algemeen 
belang, die hun verantwoordelijkheid 
hebben overgelaten aan de verdedi
gers en vertegenwoordigers van 
groepsbelangen. 
Reeds 'n paar jaar zitten we in een 
neo-liberale politiek die het geld van de 
mensen afschuimt en inleveren als een 
maatschappelijk doel vooropstelt Er is 
een uitkomst! In Vlaanderen is dit 
mogelijk! De oplossing ligt in een 
nieuw maatschappelijk kontrakt het 
„Vlaams-nationalisme". Maar dit is al
léén mogelijk in Vlaanderen, maar niét 
in België. Als Vlaams-nationalisten ei
sen we een Zelfstandig Vlaanderen en 
in dit eigen Vlaams zelfbestuur, met ei
gen financiële middelen zullen we de 
problemen oplossen. Elk volk heeft 
recht op zijn eigen beschikkingsrecht 
een essentieel deel van het Vlaams-na
tionalisme. Solidariteit natuurlijk! Maar 
in 'n tijd dat Vlaanderen afgeroomd 
word t is er eerst de solidariteit voor 
onze Vlaamse mensen. Met de werk
lust en samenhorigheid zal men de 
krisis in Vlaanderen aanpakken. Dat 
kan enkel met „Vlaamse toekomst in 
Vlaamse handen"! 
Verder feliciteerde spreker de Vereni
ging van Umburgse burgemeesters 
met haar aktie, en hoopt dat dit initiatief 
zou uitgroeien tot alle andere Vlaamse 
provincies. 
Door af te stappen van de korte-
termijnpolitiek en over te schakelen op 
de lange-termijnpolitiek moeten we de 
wereld van morgen aanpakken. 
Voorzitter Vic Anciaux besloot zijn 
uiteenzetting met volgende filozofi-
sche tekst héél toepasselijk voor deze 
ti jd: „We wensen ons eigen leven en 
het leven van de gemeenschap anders 
in te richten dan het vorig geslacht dit 
voor ons gedaan heeft Beter, zuiver
der, waarachtiger! Gebouwd op het 
t)ewustzijn van een levende gemeerv 
schap, op de grondvesten van een 
groot geloof en een hartstochtelijke 
liefde". 

LIMBURG 
VU-Meeuwen-Gruitrode, 
een jonge afdeling 
Na de stichtingsvergadering op 5 ja
nuari 1983, waar naar statutaire ge
woonte de voorzitter, sekretaris, pen
ningmeester en bestuursleden werden 
verkozen, bleef deze afdeling niet stil
zitten. 
Onder impuls van onze voorzitter 
R. Vandevorst werden verschillende 
aktiviteiten vooropgesteld en tot een 
goed einde gebracht 
— Vooreerst ledenwerving: een suk-
ses daar onze afdeling haast 100 leden 
telt en dit zeker nog niet de top is 
— Op 27 april ons eerste Vlaams 
lentebal wat meteen een onverhoopt 
sukses werd, 3 maanden na de start. 
— Op 3 juli kon voor de eerste maal in 
Meeuwen-Gruitrode een volgeladen 
autobus afreizen naar de jaariijkse 
IJzerbedevaart te Diksmuide. 
— Onze eigen Vlaamse feestdag op 
11 juli ging niet onopgemerkt voorbij 
zoals vele voorafgaande jaren. Door 
pater Deodaat van Tongeren werd 

een Vlaamse h. mis opgedragen, bijge
woond door een 80-tal mensen. Te
vens werd hierbij onze afdelingsvlag 
ingewijd. 
Op deze dag werden alle gesneuvel
den uit Meeuwen-Gruitrode herdacht 
door een bloemenkrans, neergelegd 
door onze verkozenen in de gemeen
teraad aan elk monument in de ver
schillende deelgemeenten. 
Tevens wapperden op deze dag tien
tallen klauwende leeuwen in onze ge
meente ten gevolge van onze sukses-
rijke vlaggenaktie. 
Deze feestdag werd besloten met een 
gezellig samenzijn bij „Café Til" te 
Soetebeek-Wijshagen. 
Hierbij willen wij tevens van de gele
genheid gebruik maken om onze se
kretaris, Paul Kooien en zijn echt
genote Karine veel geluk te wensen 
met hun huwelijk dat plaats vond op 
3 september jl. 

Rik Thys 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41 25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

TEL. 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 
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.^^'^'^ 

,o«o^^ 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-311376 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101. Ternat 

Tel 02-582.1312 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

• ^ uitgebreide keus beineubelde willa's - appart. • en studio's 
in alle priisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD ll-LAAN'.205 
i tSa OOSTDUINKERKE 
TEL. OM/ I I . 26 .29 
WOENSDAG GESLOTEN 

De pr i jsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
open van 10 tot 19 u 30 Zondag erTmaandag gesloten 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6. ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.1993 

Import - Export 

^ \ STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli jksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukker i j typK) - o f fse t 
fabr ikat ie omslagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 

tel. 052-42.3304 - 42.39.16 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21 08.96 

Kerkstraat 44. Antwerpen . 
Tel 03/235.65.75 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzfcttel . i jn "jfic brugye 
050/35/4 04 
baan biugge kortri jk 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 03/35370.39 

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 426.10J9 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21 3636 
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20 ^m Mensen van bij ons 

Jonge werkzoekende richtte bedrijf op met kantoren in Tokio, Manila, Bangkok... 
i4pW>><W#iMtiMlfiili»Wii(ii»jiii»iaii)l»^^ 

ANTWERPEN - Twee jaar 
geleden was hij werkloos; 
zoals nog teveel andere jon
ge licentiaten Toegepaste 
Ekonomische Wetenschap
pen. Vorig jaar was hij ook 
nog werkzoekend; alhoewel 
hij een eigen bedrijfje had 
opgericht Met 250.000 frank 
schulden. Ondernemend op 
zoek naar werk. Vandaag 
heeft het bedrijf PPA van 
Gunter Pauli zijn hoofdresi
dentie in Tokio. Pauli zelf 
vertoeft nog slechts 100 da
gen per jaar in ons land. De 
maatschappelijke zetel van 
Pauli's kleine onderneming 
is gevestigd in Berchem bij 
Antwerpen. In Waterloo 
wordt momenteel de PPA-

residentie als hoofdzetel in
gericht 
De nieuwbakken manager 
heeft inmiddels ook PPA-
bureaus geopend in Manila 
en Bangkok. 
En de hoofdbetrachting 
blijft: „een aantal KMO's van 
bij ons enorm betere groei
kansen geven door handels
relaties te ontwikkelen in 
die enkele landen (onze han-
delsfocus is Zuid-Oost 
Azië) waar wij operatief 
zijn-" 
Dezelde Gunter Pauli durft 
het vandaag zelfs aan Ame
rikaanse befaamde zogehe
ten „Consultingbureau's" zo
als McKinsey als „parasie
ten" de grond in te praten. 
Waarbij hij in éèn adem ook 

de politiek die jarenlang 
werd gevoerd door de Belgi
sche BDBH zwaar op de 
korrel neemt. 
Ons vraaggesprek met deze 
ambitieuze jonge self-made 
manager uit Antwerpen had 
plaats terwijl hij ook op dat
zelfde moment een Ameri
kaanse product-manager 
(die uitpakt met een innove
rend produkt voor vroegti j
dig opsporen van kanker) 
middels een „meeting" in 
kontakt bracht met de tech
nologie-spruit Meditek van 
het Vlaams Ekonomisch 
Verbond. En, ietwat later zat 
hij alweer op het vliegtuig. 
Voor een werkbijeenkomst 
van de Club van Rome in 
Boedapest» 

Gunter Pauli: 

„Frisse ideeën 
op (wereldjmariit gooien 

/ / 

Hoe komt zo 'n jongeman 
daarbij»? 

— En of uw dynamische aanpak 
een bestendig commercieel suk-
ses zal opleveren? 
Gunter Pauli: „Ik blijf zeer kwets
baar; dat besef ik maar al te goed. 
Maar voor het derde alternatief 
dat jonge mensen bij ons hebben 
— bij de pakken zitten en hoege
naamd niets ondernemen — kies 
ik niet En ook het tweede ver
moeiend alternatief is niet mijn 
keuze: namelijk uzelf te pletter 
schrijven met sollicitatiebrieven. 
Ik heb getracht — en ook de kans 
gehad — mezelf in persoonlijke 
konfrontaties met „grote figuren" 
op het zakelijk forum te gooien. 
Maar zulks gaat niet „zomaar" ui
teraard. Je moet ervoor je stoute 
schoenen aantrekken. En wat toe
vallig geluk hoort er inderdaad ook 
wel bij. 

Ik vind het wel triest dat aan de 
universiteit bijvoorbeeld nooit ge
sproken wordt over „hoe risico 
nemen", hoe zelf een bedrijf op
richten, of een zelfstandige aktivi-
teit ontwikkelen... Studenten — 
ekonomie worden nog immer 
door de proffen binnengeleid in 
een ekonometrische wereld; ze 
worden een denkwijze bijge
bracht om vooral krampachtig be
rekend elk risicQ te beperken. Zo 
krijg je nooit een nieuwe bedrijvig
heid van de grond. 
Mij intrigeerde het hoe toch nog 
enkele jonge ondernemers hun 
nieuwe onderneming opgericht 
hebben. Ik ben'hen gaan opzoe
ken. 

Maar dan zelf commercieel uitpak
ken is natuurlijk nog een ander 
paar mouwen. In mijn omgeving 
werd ik gek verklaard toen ik mij in 
de schulden stak. 250.000 frank 
kapitaal, dat ik niet had, in het 
commercieel avontuur gooien... 
Daar hoort duidelijk nog wat meer 
bij dan alleen maar lef hebben. Al 
zeg ik het zelf. 
Trouwens, niet alleen de universi
teiten en ook niet de overheid, 
maar zelfs de financiële wereld 
verzuimt gedegen steun aan jonge 
durvers. Bij een bank kan je duide
lijk geen geld lenen als je het echt 
nodig hebt Er moeten altijd zware 

waarborgen gegeven worden. En, 
jeugdig entoesiasme blijkt duide
lijk nog immer niet als goede waar
borg voor een startkapitaal aan
vaard te worden. 
— Om „het waar te maken"is u in 
feite ons land ontvlucht? Zelfs 
geen geloof in de gepropageerde 
DIRV-revolutie? 
Gunter Pauli: „Ik ben ons land 
hoegenaamd niet ontvlucht Mijn 
werkbasis blijft in Berchem en 
Waterloo liggen. Maar ik vind het 
wel triest dat er hier bij ons zo on
efficiënt gewerkt wordt 
En daarom ben ik dan ook in het 
buitenland mijn voelhorens gaan 
opsteken. 
Ik ben me gaan vereenzelvigen 
met dynamische en suksesrijke 
jonge ondernemers. En ik blijf er
van overtuigd dat met zo 'n hou
ding onze gemeenschap de toe
komst voor zich blijft hebben. Niet 
wachten op ergens een klein won
der of tot een helpend gebaar van 
de verzorgingsstaat mij weinig 
kreatief werk maar alleszins een, 
vaste job zou aanreiken... 
Op tien jaar tijd wijzigt de ekono
mische bedrijvigheid omzeggens 
fundamenteel Wie niet tracht met 
nieuwe ideeën voor de pinnen te 
komen, die geraakt hopeloos ach
terop. Dat is de grote dreiging die 
nu op onze gemeenschap weegt; 
een gemeenschap die een mach
tig kreatief potentieel jongeren 
werkloos houdt 

Konfidentieel rapport 
— Maar het is toch niet iedereen 
ggeven om zomaar aan te klop
pen aan de deur van een PDG en 
te zeggen: hier ben ik-
Gunter Pauli: „Allicht niet, maar te 
weinigen doen het En je moet 
natuurlijk nog meer te zeggen 
hebben dan „ik ben hier". Met 
nieuwe ideeën aankloppen. 
Waar je wel het deksel op de neus 
kan krijgen, dat is bij de overheid. 
Daar moet je niet teveel hoopvols 
gaan zoeken. 
— Gunter Pauli alludeert hierbij 
op een rapport dat hij maakte, na 
een Japanse ontdekkingsreis 
(dat hij overhandigde aan toen
malig minister van Buitenlandse 
Handel, Urbain). Dat rapport gaf 

zware kritiek op het beleid van 
„Buitenlandse Handel". Pauli 
mocht zijn bevindingen niet pu
bliek maken. Het rapport ligt nog 
altijd aan de Brusselse Quatre 
Brasstraat, met de stempel konfi
dentieel erop... 

Gunter Pauli: „Voor onze kleine 
en middelgrote ondernemingen 
liggen er nog enorme mogelijkhe
den in het buitenland. Voor onze 
export. Maar men gaat zo voor
beeldig onefficiënt te werk. Ik heb 
me voorgenomen om daar iets te 
gaan aan doen. En daarom ben ik 
nu bedrijvig met ons PPA-bedrijf 
Ik ken maar 150 bedrijven van bij 
ons enigszins goed. Maar ik ben er 
wel van overtuigd dat de meeste 
van hen veel beter kunnen preste
ren. 

Bijvoorbeeld in Japan. Zegt het de 
beleidvoerders niets dat wij drie 
keer zoveel invoeren uit Japan als 
dat wij èr verkopen ? 36 miljard te
genover 12 miljard. 
Ik ben ervan overtuigd dat zelfs de 
invoer vanuit Japan zeer oneffi
ciënt geschiedt Als we daar eens 
iets aan doen, dan is er meteen ex
tra werk voor zoveel jonge men
sen. 

Mijn bedrijvigheid is viervoudig: 
zoeken naar middelen om de 
markten in een vreemd land te 
penetreren. Behoorlijke mogelijk
heden voor technologische sa
menwerking vinden. Nagaan hoe 
vvg van ginds efficiënt kunnen 
inkopen. En vooral ook uiteindelijk 
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de middelen zoeken om op hun 
thuismarkt te gaan konkurreren of 
met innovaties voor de pinnen te 
komen. Wat niet wegneemt dat ik 
bij gelegenheid ook bijvoorbeeld 
een Amerikaans bedrijf met een 
nieuw produkt in kontakt tracht te 
brengen met ondernemingen van 
bij ons. 

— Toch geeft Gunter Pauli toe 
dat hij bij ons weggevlucht is. 
Gunter Pauli: „Als u aandringt 
Mijn residentie, en die van ons 
bedrijf is gevestigd in Tokio. 
Je moet werken daar waar je je op 
je gemak voelt En inderdaad, met 
de Belgische fiskus is het alles 
behalve stimulerend samen te 
werken! 

Zuid-Oost Azië is het zwaartepunt 
van mijn bedrijvigheid. Tokio aller
eerst maar we hebben ook een 
PPA-bureau in Manila en Bangkok. 
Er werken momenteel 11 mensen 
voor PPA, waarvan 3 in België. En 
ik zoek nog een gedegen (vooral 
meertalige) direktiesekretaresse 
voor ons bureau in Waterloo. 
Uiteraard is dit een jonge onderne
ming; de oudste medewerker is 37 
jaar. En het zal u wel niet verwon
deren dat ik er de voorkeur aan 
geef een werkloze in dienst te 
nemen." 

Navelstaarders 
Het leven is aan de durvers. Zeg 
dat wel. 
Het beste dat je kan verwezenlij
ken is wat je droomt, zegt be-

AIENSEN 

drijfsleider Pauli (ex-werkloze). 
Waar een wil is is er een weg; de 
weg van je dromen-

Gunter Pauli: „We hebfDen niet 
alleen behoefte aan innovaties in 
de KMO-wereld. Er zijn ook nog 
zoveel mankementen in de gehan
dicaptenzorg. Het gevangeniswe
zen. De kinderopvang. Projekten 
voor ontwikkelingshulp. Weet je, 
wat dit laatste betreft zijn er alleen 
reeds in Frankrijk 200.000 voor
beelden. 

Ik vind het evenwel jammer dat we 
in Vlaanderen nog te veel navel
staarders vinden. Voor het Forum 
Humanum (dat werkt in de schoot 
van de Club van Rome) zocht ik 
medewerking om een rapport op 
te stellen over de „Onderneming 
van Morgen". In Vlaanderen vond 
ik geen interesse hiervoor; het kan 
onverwacht gek klinken, maar in 
Luik vond ik wel medewerking. 
Vooral ook de overheid laat ver
stek, ondanks de fameuze DIRV-
akties. Voor mij is het tekenend 
dat nog immer een toeverlaat ge
zocht wordt bij Amerikaanse Con
sultantbureaus, zoals McKinsey. 
Die parasiteren. Die gieten een 
sausje over ondernemingssyste
men die je ook" in teoretische 
boeken kan lezen. Daar worden 
hopen geld aan vergooid. Dat tole
reer ik niet Met dat geld kan men 
veel bedrijven opnieuw gezond 
maken of nieuwe oprichten! 

— In deze kritiek wil u ook de 
Franse konsulent Gandois bij 
Cockeril l-Sambre betrekken»? 
Gunter Pauli: „Zonder twijfel 
Daar wordt ook al met geheime 
rapporten gewerkt En vooral 
krachten verspild aan alles behal
ve innovaties. Mij interesseert het 
nu Meditek de kans te geven om 
met een Amerikaan te overleggen 
hoe een nieuw produkt voor op
zoeken van kanker aan de man 
kan gebracht worden. 
Of, hoe we met een consortium 
van KMO's in Manila méér pro-
dukten die in Vlaanderen gemaakt 
worden kunnen verkopen. 
Maar ik werd gek verklaard toen ik 
met PPA Ipegon. 
Het heeft mij niet gestoord." 

(hds) 
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