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„Waartoe dient het rationaiizatiepian van de NMBS en de vervanging van 
spoorlijnen door autobusdiensten? 

Omdat er in Vlaanderen autobussen worden gebouwd..." 
(Jean-Maurice Dehousse, Waalse eerste minister, oktober '83) 
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De eeuwige student 
is terug 

PREMIER MARTENS is terug van niet-weggeweest. Hem 
moet de eer gelaten, dat hij op voorbeeldige wijze de 
oplossing van zijn gezondheidsproblemen heeft inge

bouwd in het lege gat op de kalender van de staat. Zijn afwe
zigheid heeft niet langer geduurd dan het klassieke reces. Al 
was er intussen een staking en nog een paar dingen meer, de 
regering vaart de koers die hij uitgestippeld heeft. De grote 
dossiers - o.m. de begroting of Cockerill-Sambre - heeft 
hijzelf trouwens in juli-augustus afgehandeld. 

De verklaringen die hij zopas heeft afgelegd, bevestigen 
dat zijn inzichten onveranderd zijn. Het eerste dat hem van 
het hart moest is, dat hij er voorlopig niet aan denkt iets te 
wijzigen aan de staatssstruktuur. Hij is wel zo vriendelijk, in 
te ruimen dat de staatshervorming 1980 een paar feilen 
vertoont. Maar daaraan zal nu niets veranderd worden, zegt 
hij. Er moet eerct gestudeerd worden. 

De Vlamingen moeten goed beseffen, wat iedere dag 
voortgezette studie van de premier hen kost. 

Mark Eyskens heeft zopas meegedeeld dat ondanks de kri-
sis, de industriële produktie in Vlaanderen vorig jaar met 
1,7 t.h. steeg, terwijl ze in Wallonië met 4,6 t.h. daalde. Voor 
het eerste semester van 1983 ligt de stijging in Vlaanderen 
zelfs bij 6 t.h., terwijl Wallonië volop negatief blijft. 

Met andere woorden: zelfs zonder scheeftrekking is het zo, 
dat Vlaanderen de vrucht van zijn inspanningen verliest om
dat het de Waalse dommekracht moet meesleuren. En daar 
bovenop komen de scheeftrekkingen. 

De Waalse inbreng in de pot bedraagt nauwelijks één-der
de, maar Wallonië vegeteert op verdeelsleutels die boven de 
40t.h. liggen. 

En daar bovenop liggen weer nieuwe scheeftrekkingen. 
Het meest recente staaltje van dubbele scheeftrekking is de 
brutale regeringsbeslissing over de levering van 12.000 te
lexen. 

Siemens uit het Limburgse Lanklaar had voor deze markt 
het laagste bod ingediend. Zowel voor het bedrijf zelf als voor 
Limburg waar de werkloosheid schrijnend is, was dit een le
vensbelangrijke markt. De technische diensten van de RTT 
spraken zich uit voor de Siemens-apparatuur. Maar op het 
ogenblik van de beslissing goochelde een Waalse minister 
een lager bod van ACEC-Charleroi uit zijn hoge hoed. De 
regering, inklusief de Vlaamse ministers, beroofden Lank
laar van de helft van de bestelling en schoven die door naar 
Charleroi. Dat deze beslissing in tegenstrijd is met de regle
menten op aanbestedingen en gunningen en dat de splitsing 
van de bestelling op zichzelf reeds een meerkost van 150 mil
joen betekent, zal hen een zorg wezen. 

Met de medelichtigheid van de Vlaamse excellenties heb
ben de Walen niet alleen de helft van een Vlaamse order 
kunnen stelen, maar dringen ze binnen op het Vlaamse 
terrein van de telekommunkikatie. Daar waar zij, weeral met 
de medeplichtigheid van Vlaamse excellenties, de Vlamingen 
steeds weghielden uit de domeinen van hun eigen spitstech
nologie zoals b.v. de vliegtuigbouw. 

Premier Martens is van plan, dat allemaal nog eens rustig 
te bestuderen en daar nu niets aan te veranderen. 

La Brugeoise hangt aan de klaagmuur en moet straks dui
zend mensen afdanken, omdat de staat het bedrijf niet helpt 
aan de exportkredieten die het nodig heeft om zich op de 
internationale markt te verdedigen, maar Cockerill-Sambre 
kreeg 51 miljard cadeau. En tegen alle formele beloften in 
krijgt het Waalse staalbedrijf iedere dag vers geld, zopas 
weer meer dan een miljard voor de aankoop van Frères-
Bourgeois. 

Premier Martens wil dat het allemaal zo blijft voorlopig. 
Tot na Sint-Juttemis, als hij gedaan heeft met studeren. Geen 
duurdere vogels dan de eeuwige studenten die buis na buis 
voortboeren. Moeder Vlaanderen zal wel betalen... tvo 

Foto van de week 

De lege onderstellen in de Brugse afdeling van het bedrijf „BN" wachten nu reeds maj.ide.ib.ig op 
bestellingen Indien de regering niet zeer dringend nieuwe opdrachten geeft vallen ruim 500 Vlaamse 
arbeiders en bedienden werkloos Reeds vorig jaar waarschuwden dit blad en de VU-verkozenen voor het 
naderende onheil Deze regering heeft wel geld, veel geld, voor de aankoop van overbodige 
gevechtsvliegtuigen en voor de „ondersteuning" van Cockerill-Sambre Zinvolle industrietakken laat zij 

kapotgaani Met dank aan de ACV-minister Coens uit het getroffen arrondissement' 

Trouw aan 
het IJzeitestament 

IN de geest en de traditie van 
het testament van de Front
beweging heeft de Volks

unie in het verleden herhaaldelijk 
het „Nooit meer oorlog" beklem
toond Zo heeft zij, als eerste 
grote partij in Vlaanderen, op 
16 oktober 1979 de plaatsing 
van kernraketten voor de mid
dellange afstand in ons land en in 
West-Europa resoluut van de 
hand gewezen 

De installatie van kernraketten 
hier, elders in West-Europa en in 
Oost-Europa bevordert geens
zins de vrede en het evenwicht 
Indien het al juist is dat het 
nucleair evenwicht zin zou ge
had hebben en een periode van 
betrekkelijke vrede heeft ge
waarborgd, dan heeft het opvij
zelen van dit nucleair evenwicht 
tot ver boven het vermogen van 
algehele wederzijdse vernieti
ging geen enkele zin 

Daarenboven verhoogt de in
stallatie van kernraketten de 
kans op een tot Europa beperkt 
kernkonflikt terwijl het daardoor 
de oorlogsdrempel verlaagt 

De Volksunie blijft trouw aan 
de basisopvatting van het 
NAVO-bondgenootschap, dat 
een bondgenootschap van de
fensieve weerbaarheid is Ze 

wenst zich met aan de solidanteit 
binnen dit bondgenootschap te 
onttrekken, maar is er integen
deel van overtuigd dat deze soli
dariteit moet gegrondvest zijn 
op een gelijkberechtigd partner
ship en op de evenwaardigheid 
van de Amerikaanse en de Euro
pese pijler 

Als volksnationale partij kan 
de Volksunie niet instemmen 
met een beleid en met beslissin
gen die het fysische voortbe
staan van het Vlaamse volk en 
van Europa op het spel zetten 

Parlement 
De Vojksunie acht de opstel

ling van de op West-Europa ge
richte SS 20-raketten een ernsti
ge bedreiging voor de vrede Ze 
meent echter niet dat een opvij
zelen van het nucleair evenwicht 
naar een nieuw hoogtepunt 
daarop het gepaste antwoord 
vormt Wel blijft zij er integen
deel van overtuigd dat het reeds 
voorhanden zijn van een overtol
lig vermogen aan vernielings-
kracht een trapsgewijze afbouw 
mogelijk maakt Daarbij kan een 
eerste eenzijdige stap, door wel
ke zijde ook gesteld, een signaal-
en uitnodigingsfunktie hebben 

De Vlaamse vredeswil is diep 

geworteld Meer dan 80 % van 
de Vlamingen zegt neen aan de 
plaatsing van kernraketten De 
Volksunie acht het dan ook on
denkbaar dat een dergelijke in
grijpende beslissing zou worden 
genomen zonder een ruim en 
publiek debat in en een beslis
sing van het Parlement 

In die geest onderschnjft de 
Volksunie het platform van de 
betoging van 23 oktober De 
Volksunie hoopt oprecht dat de 
inrichters de eerlijke vredes- en 
ontwapeningsgedachte, zoals 
evenwichtig in het platform om
schreven, zullen doen eerbiedi
gen en met laten ombuigen 

Dat, zoals elders en in het 
verleden, ook deze betoging de 
kans loopt misbruikt te worden 
door kleinere groepjes wier vre
deswil twijfelachtig is, mag de 
oprechte voorstanders van vre
de en ontwapening niet ontmoe
digen 

In de geest van het Vlaams-
Nationaal pacifisme roept VU-
voorzitter Anciaux de mandata
rissen en de leden van de Volks
unie op aan de betoging van 
23 oktober deel te nemen en te 
zorgen voor een zichtbare 
Vlaams-Nationale aanwezigheid 
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Beste WIJ-lezer, 
Ons „vernieuwde" blad, zoals u het vonge week ontving, werd ont

haald op nogal wat reakties En wij zip gelukkig u te kunnen meedelen 
dat deze, globaal genomen, erg gunstig zijn Wij blijven uiteraard stre
ven naar verbetering en uw mening hieromtrent vernemen wij graag 

Enkele opmerkingen betroffen de andere manier waarop wij de 
televisieprogramma's aankondigen Gezien het feit dat de Britse 
zenders sinds kort, of zeer binnenkort door bijna iedereen in 
Vlaanderen kunnen worden gekozen, was het ons onmogelijk nog 
langer de reeds zeer gekondenseerde, volledige programmatie over 
twee bladzijden te brengen Wij maakten van de nood een deugd en 
kozen voor een andere, oi betere oplossing 

Per dag brengen wij de hoofdprogrammatie van alle Nederlandstali
ge zenders, plus wat naar onze eigen — uiteraard subjektieve — 
mening elders het bekijken waard is Voorts geven wij een film per dag 
met kommentaar Tot slot vermelden wij de nieuwigheden die op de 
buis komen, eveneens met uitleg 

We menen dat we op deze wijze vrij volledig zijn wat het essentiële 
betreft de wisselende programmatie van de Nederlandstalige zenders 

Aan de hand van onze tv-bladzijde, die door de lezer een beetje ak-
tief moet worden gebruikt kan een boeiende en verantwoorde tv-
week worden opgebouwd 

Steeds bereid uw suggesties te onderzoeken, verblijven wij onder
tussen met alle blijken van hoogachting en groeten wij u, 

d e W I J - r e d a k t i e . 

T I E N O P T I E N ? 

De jongste weken is de VU op 
een bijna spectaculaire wijze in het 
nieuws gekomen Niet met straat-
en/of Wetstraatakties maar met 
druksels Een sociaal-ekonomisch 
profiel, een staaldossier, de eerste 
resultaten van haar leden-onder-
zoek 

Dat wil dus zeggen dat de V U in 
de voorbije vakantiepenode en de 
stakingsvakantie met heeft stil geze
ten 

De naam als zouden de Vlaams-
nataonalisten van Anciaux en Schiltz 
enkel goed zijn om lawaai te maken 
en heme te schoppen is nu wel 
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degelijk achterhaald Maar toch 
graag een paar Cvnjblijvende) beden
kingen bij al dat fraais 

Tien op tien, indien al die projekten 
de Vlaamse beweging een stap ver
der brengen Tien op tien, indien de 
brede volksmassa iets heeft bijge
leerd van het waarom van de Vlaam
se ontvoogdingsstnjd Tien op tien, 
indien de familie die éen of meerdere 
werklozeCn) of toekomstige telt daar
door een stukje geholpen is om de 
knsis te overleven 

Tien op tien, indien de vlottende 
massa wat meer motivatie knjgt om 
bij een volgende stemkans achter de 
vernieuwingbrengende VU te gaan 
staan 

En vooral tien op tien indien daar
door de bestaande Vlaamse struktu-
ren wat beter en duidelijker in het 
Vlaamse voordeel gaan werken i 

J v l _ Brussel 

WEL 
FISKALE 

Het IS een feit dat de meesten van 
de Belgische vanenzwenkers nog 
altijd niet schijnen begrepen te heb
ben dat deze onvolkse staat zelf aan 
de basis lag — en nog ligt — van het 
toenmalig aktivisme en van de latere 
kollaboratie in Wereldoorlog Twee 
Want de staat heeft nooit oor gehad 
voor de verzuchtingen en het verlan
gen naar rechtvaardigheid van het 
Vlaamse volk 

In plaats van te trachten om zich 
bemind te maken heeft hij alleen 
maar voor nog meer haat gezorgd 
en hij vindt er — ook nu nog — mets 
beters op dan bij iedere Vlaamse 
manifestatie steeds maar gendar
men te sturen 

Maar het ergste is dat men in 
Brussel nog altijd niet het verkeerde 
ervan inziet want na bijna veertig 
jaar is België het enige Westeurope-
se land waar men nog altijd niet aan 
amnestie denkt Wel aan amnestie 
voor „zwart geld i 

G V . Melle 

BEWEGEN OF 
NIET BEWEGEN 

Er wordt zoveel geschreven en 
gesproken over het feit dat de Vla
mingen zo op hun kop laten zitten en 
zich zo snel neerleggen bij al de 
wantoestanden hier in dit land 

De oorzaak hiervan is volgens mij 
dat men aan deze toestanden wel 
iets wil veranderen maar men weet 
met hoe men het moet aanpakken 
Men klaagt de toestanden eens aan 
en enkelen proberen individueel iets 
Daar zit dus het grote en belangnjke 
verschil tussen de Vlamingen en de 
Walen De Walen weten wat het is 
een blok te vormen en zoals je 
telkens ziet, bekomen zij wat ze 
willen De Vlamingen daarentegen 
kunnen geen blok vormen Het eer
ste waar men aan denkt is het feit dat 
men eerst lid van een partij is en dan 
pas Vlaming Waarom kan men met 
doen zoals de Walen en zich groepe
ren in wat men noemt de Vlaamse 
Beweging ' Indien men dat met doet 
dan zal deze beweging weinig of met 
bewegen zoals de lezer G V uit 
Melle in WIJ van 29 sept II het uit
legt Ik zou eens willen zien als we 
naar de Voer Komen, Brussel enz 
trekken om aan een aktie deel te ne
men en er met enkele duizenden 
aankomen wat de ordediensten dan 
gaan aanvangen 

Dan zal het met meer voorvallen 
dat men de enkele honderden brave 
, wandelaars" uiteen slaagt en oppakt 
omdat ZIJ voor het Vlaamse recht op 
straat komen 

Ik hoop dat er eens een penode 
komt dat de Vlamingen zich zullen 
groeperen in De Vlaamse Beweging 

LV,, Merchtem 

WIE BIEDT MEER? 

Reeds ettelijke maanden is men 
op Landsverdediging en op diverse 
ministeries aan het overwegen wel
ke terreinwagens in aanmerking ko
men voor het Belgisch leger Er 
dienen er tweeduizend vijfhonderd 
aangekocht 

In diverse media is al gemeld dat 
Land Rover verdeeld door Beher-
man-Demoen te Bornem en Merce
des ingevoerd door Van Hooi de 
grote konkurrenten zijn 

Deze onderzoeken zijn nu in een 
beslissende faze gekomen De libe
rale vleugel in de regering zou ge
neigd zijn voor Mercedes te kiezen 
Deze beslissing betekent dat er 685 
miljoen B fr meer zou neergeteld 
worden voor Mercedes dan voor 
Land Rover 

Bovendien beschikt het leger over 
een grote stock wisselstukken van 
de Land Rover 4x2 die nog bruik
baar IS voor de huidige 4x4 

De levensduur van de Land Rover 
zou veel langer zijn dan die van de 
Mercedes Land Rover beschikt im
mers over een aluminium carrosse-
ne terwijl Mercedes een plaatstalen 
carrosserie heeft die zoals expen-
menten aan onze Vlaamse kust in De 
Panne bewezen hebben zeer onder
hevig IS aan roest Bovendien zou 
Beherman-Demoen de montage van 
de Land Rover in Mechelen willen or-

gamzeren wat voor deze toch al 
bedreigde streek een bijkomende 
tewerkstelling zou meebrengen 

Toch menen de regerende instan
ties voor de invoer van een totaal af
gewerkte terreinwagen te moeten 
opteren waarbij de Mercedes-ter-
reinwagen totaal afgewerkt uit Oos
tenrijk dient ingevoerd te worden 

De monetaire politiek in Europa is 
van die aard dat de wisselkoersen 
ook nog extra kosten zouden kun
nen opleveren De Mercedes moet 
immers betaald worden in harde 
Duitse marken, terwijl Land Rover 
moet gefinancierd worden in het 
steeds goedkoper wordend Bntse 
pond 

Waarom doet Landsverdediging 
geen inspanningen om het land uit de 
financiële impasse te helpen in plaats 
van nog meer onnodige uitgaven te 
doen"? 

Dit alles terwijl onze strijdkrachten 
al met meer operationeel zijn door 
gebrek aan geld zoals onze lucht
macht die aan de grond moet blij
ven F V H , Sinaai 

PANORAMA 
DIKSMUIDE 

Wie Panorama op TV gezien heeft 
over de IJzerbedevaart moet beken
nen dat er iets schort aan het vermo
gen van de doorsnee Vlaming om 
zijn idealisme zijn verzuchtingen aan 
de buitenstaander mee te delen 

Dat een zuiver Vlaamse manifes
tatie gebouwd op een Vlaamse tradi
tie sinds de eerste wereldoorlog en 
de jaren dertig misbruikt wordt door 
groepjes om er hun buitenlandse 
vrienden mee te imponeren, is met te 
verontschuldigen 

Deze komisch geüniformeerde 
buitenlandse gasten, die hoege
naamd mets maar dan ook mets met 
onze Vlaamse idealen te maken heb
ben misbruiken de samenkomst te 

Diksmuide om eens lekker te para
deren en dan in de massa onder te 
duiken en het thuis zo voor te stellen 
alsof ZIJ te Diksmuide toegejuicht 
werden 

Laten wij daar nu eens een einde 
aan maken en al die Vlamingen vra
gen een beleefd kaartje aan hun 
buitenlandse relaties te sturen met 
het vriendelijk verzoek thuis te blij
ven 

Op Panorama verscheen Bert 
Van Hoorick Deze ouwe flamingant 
moest bekennen dat hij zijn Vlaamse 
idealen gewoon heeft laten vallen 
omdat men er in de politiek met mee 
aan de vleespotten raakt Als hij 
beweert met socialisten naar de 
IJzerbedevaart getrokken te zijn en 
dat die er met welkom waren, WIJS ik 
hem er op dat socialistisch manifes
teren op de bedevaart precies het
zelfde IS als wat bepaalde buitenlan
ders nu proberen 

Een echte bedevaarder draagt 
geen etiket dan het zuiver Vlaamse 
en kent maar een vlag en dat is de 
Vlaamse leeuw Al het andere zou 
daar vnjwillig taboe moeten blijven 

A C , Aalst 

Wi) ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi)n 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in eyenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren wi) 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wt| behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers 
ktaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een iezersbriet 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

OH VADERLMW 
DE GROTE IEL6ISCHE 

ENQUÊTE 
'J^ iNi 

In een gespierde, eksklusieve enquête 
vertel len 1.200 Vlamingen, Walen en Brusselaars 

alles over de eigenschappen 
en gebreken van hun landgenoten, 

hun voorkeur voor volledige zelfstandigheid, 
hun visie op de Voerstreek, Cockeri l l-Sambre, 

de nationale solidariteit, en nog vele andere 
(over-)gevoelige punten. 
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Martens 

is terug 

Met de fiets... 

Een zichtbaar afgeslankte eer
ste minister hernam deze week 
zijn werkzaamheden. Mogelijk
heid voor de weldenkende pers 
om de „moed" en „doorzetting" 
van Wilfried Martens andermaal 
en overdreven in de kijker te 
plaatsen. Vanwege de kristende-
mokratische „familie" (CVP én 
PSC samen — 't Is immers krisis 
voor iedereen) ontving hij een 
heuse koersvelo. Om'zijn jeugd-
droom (ooit eens „koereur" wor-

Lech 
Walesa 

Vredesprijs 

Een man die ongetwijfeld en 
terecht in het nieuws kwam, is 
de „man van ijzer", de Poolse 
vakbondsleider Lech Walesa. 
Deze elektro-mecanicien groei
de uit tot het symbool van het 
verzet tegen de kommunistische 
staatsdiktatuur. Als leider van de 
vrije, onafhankelijke, maar verbo
den vakbond Solidariteit groeide 
hij ondertussen uit tot de leider 
van de oppositie. 

En, ondanks het feit dat de 
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DEZE 
\NEEK D i T ^ 

VORIGE zaterdag werd 
verzamelen geblazen 
voor de oud-strijders 

van de Fosty-aktle. Ze zijn 
intussen dertig jaar ouder 
geworden. Tussen een 
twintiger en een vijftiger ligt 
een heel mensenleven, het 
meest aktieve deel van zijn 
bestaan. 

De IJzerbedevaart van 
augustus 1953 werd 
gekenmerkt door de 
nadrukkelijke eis voor 
amnestie, die spontaan uit de 
massa opwelde. Een aantal 
superpatriotten, aangevoerd 
door een zekere Fosty, zag 
daar onduldbare graten in. Zij 
stichtten een trikoloor „comité 
d'appel au pays" en 
organizeerden uit weerwraak 
een herstelbetoging naar 
Diksmuide op 25 oktober 
1953. 

' Toen stonden de studenten 
op. Van alle Vlaamse 
universiteiten en hogescholen. 
Massaal gesteund door de 
leerlingen uit het middelbaar 
onderwijs. Een Vlaams 
„komitee voor beroep op het 
VOLK" werd opgericht 
Allerhande initiatieven werden 
beraamd, tot de meest 
gedurfde en zelfs — achteraf 
gezien — de meest dwaze. In 
een grote kring rond 
Diksmuide en langsheen de 
reisweg van de „fossielen" 
werden de mensen 
aangemaand om de dag van 
de zogenaamde 
herstelbetoging de luiken 
neer te laten en de huizen 

met een zwarte rouwdoek te 
bevlaggen. De Vlaamse 
jongeren werden dezelfde dag 
opgeroepen voor een 
Jeugdbedevaart Ik zelf had 
daarvoor de plaats 
opgezocht: een grote weide in 
Vladslo. Nooit vergeet ik de 
gloedvolle hartelijkheid van 
een jonge overste van het 
nonnenklooster te Vladslo, die 
mij, jonge student rond de 
hals vloog. Van die 
jeugdbedevaart kwam echter 
weinig in huis. Alle studenten 
werden door de rijkswacht 
netjes ingepakt In Leuven, 
Etterbeek, Antwerpen, Gent en 
zo meer zaten de kazernes op 
25 oktober boordevol jonge 
mensen. Nooit klonk er in die 
lokalen zoveel Vlaams 
strijdgezang. 

De jeugd heeft toen haar 
beste wapen ter hand 
genomen. Het grijze en 
grijnzende anti-Vlaams 
patriottisme werd 
weggelachen. Elke stoere 
mededeling van de fossielen 
werd onmiddellijk met een 
studentenoproep beantwoord 
en belachelijk gemaakt De 
media hadden de diepe 
betekenis van de 
studentenaktie begrepen en 
stonden langs onze kant Heel 
het volk voelde mee. In het 
kunstmatig België werd toen 
een ferme deuk geslagen. Het 
Vlaams bewustzijn kreeg een 
plotse opstoot 

Sedert 1953 is de 
maatschappij fel geëvolueerd. 
Het gouden decennium van 

de jaren zestig ging intussen 
voorbij. De technologie en de 
wetenschap kenden een nooit 
geziene vooruitgang. Ook de 
Belgische politiek werd 
sedertdien duchtig overhoop 
gehaald. 

De Volksunie werd in 1954 
opgericht en de Vlaamse 
beweging verliep in die dertig 
jaar vaak stormachtig. 
Werden de federalisten in 
1953 nog als staatsgevaarlijk 
zwart geschilderd, nu durven 
weinigen zich nog als 
unitaristen bestempelen en is 
zelfs het federalisme 
achterhaald. We staan 
inderdaad veel verder in de 
strijd voor Vlaams 
zelfbestuur. Maar nooit 
mogen de huidige jongeren 
vergeten dat alle verworven 
Vlaamse rechten met veel 
labeur werden afgedwongen. 
Nooit gekregen. Integendeel, 
steeds diende er een prijs 
voor betaald. Bovendien 
moeten we beseffen dat de 
Vlaamse opgang altijd gelijk 
liep met de vooruitgang van 
de Volksunie. 

Vandaag staan we op de 
drempel van de Vlaamse 
zelfstandigheid. Ook nu zal 
het grotendeels van onze 
groei afhangen of we die 
drempel zullen overschrijden. 

Vic ANCIAUX 

prijs" voor zijn hele werk. Aan 
deze prijs is een beeldje van Vic 
Gentils en 150.000 fr. verbonden. 
In het verleden ontvingen o.m. 
Louis-Paul Boon, Frangois Glo-
rieux en Olivia Geerolf deze eer
volle vermelding en dit omwille 
van de „uitgesproken sociale in-

Vooral zijn enig mooie ballade 
tegen de waanzin van elke oor
log, bezongen in het lied „Dui
zend en duizend soldaten, altijd 
iemands vader, altijd iemands 
kind" blijft aangrijpend en bie-
zonder aktueel. 

den) werkelijkheid te laten wor
den en om te bezigen op die da
gen dat het openbaar vervoer 
tegen zijn regering in staking 
gaat. 

Tijdens één van de vraagge-
sprekjes die deze „nationale 
held" nu weggeeft, liet hij trou
wens verstaan dat deze rege
ring, in zijn afwezigheid uiteraard, 
aardig geblunderd heeft in ver
band met de aanpak van die 
staking. Hij liet noch min noch 
meer doorschemeren dat het 
niet zo'n vaart had gelopen wan
neer hijzelf erbij was geweest... 

Wij kijken met spanning uit 
hoe Superman Wilfried de ande
re tijdbommen onder dit kabinet 
zal ontladen- Cockerill-Sambre 
en het referendum, de begroting, 
het rakettenprobleem. Happart 
en noem maar op. 

Dat de Vlaamse Gemeen
schap niet veel heil moet ver
wachten van hem is bekend, 
tenzij zijn lange rustperiode hem 
deed terugdenken aan het testa
ment van zijn (Vlaamsgezinde) 
jeugd. 

Poolse militaire overheid Walesa 
probeert dood te zwijgen en te 
beschouwen als een „doodge
wone burger", blijft de 40-jarige 
arbeider ontzettend veel sympa
tic genieten in binnen- en buiten
land. Men kan een volk niet 
blijvend onderdrukken! 

De Nobelprijs voor de Vrede 
1983 voor Walesa komt net op 
tijd! 

„Duizend 
soldaten" 

De Westvlaamse bard en 
beeldhouwer Willem Vermande-
re krijgt de „Achilles Van Acker-

siag aie nun Kunsiuitingen ara
gen. 

Vermandere is inderdaad een 
fantastische woord- en beeld
kunstenaar die in zijn creaties 
steeds oog heeft voor het socia
le, de kleinere, het alledaagse. 

Willem 

Vermandere 

Verdraaiing 
van gegevens 

Het weekblad „Humo" publi
ceert deze week het eerste deel 
van „de grote Belgische enquê
te", een naar hun eigen zeggen 
„representatieve steekproef" ge
houden onder 1200 Belgen. Dat 
men met de interpretatie van 
dergelijke gegevens steeds be
hoedzaam dient om te springen 
zal wel voor iedereen duidelijk 
zijn. Nochtans bevat deze toet
sing een aantal opmerkelijke re
sultaten. 

Paul Muys, 

subjektief 

54 % van de Vlamingen vin 
den het totaal onaanvaardbaar 
dat er belastinggelden gegeven 
worden om het bedrijfsleven in 
het andere landsgedeelte te 
steunen. Eveneens 54 % van de 
Vlamingen duldt het niet langer 
dat de nationale regering bijko
mend geld schenkt voor de red
ding van Cockerill-Sambre. En 
nog dit: 1 4 % van de Walen 
menen dat de Vlaamse politici 
verantwoordelijk zijn voor de te
loorgang van CS! Stank voor 
dank...? 

Biezonder ergerlijk in dit ver
band was evenwel de hoogst 
subjektieve voorstelling van 
deze uitslagen door BRT-journa-
list Paul Muys. Zijn verdraaiing 
van de feiten en zijn krampachtig 
pleidooi voor het unitarisme wa
ren onuitstaanbaar. Alhoewel 
een ruime meerderheid in Vlaan
deren het nu welletjes vindt van 
Vlaams geld aan CS te vergooi
en, eindigde Muys met de ver
zuchting dat we ons best alle
maal lekker Belg moeten blijven 
voelen.. 
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Echte armoede 

Miet Smet, CVP-volksverte-
genwoordiger bij ACW-genade, 
gaf vorige week een vraagge-
sprekje ten beste in het ACW-
weekblad „Spectator". Hierin 
deed zij nogal wat opgemerkte 
uitspraken. 

Zo beweert zij met klem dat 
het met de volmachten nu méér 
dan welletjes is. „Hef gros van 
de biezondere machten loopt tot 
eind '83, de rest tot maart '84. 
Dan IS het definitief gedaan". 
Stoere taal van deze vrouw. Al
hoewel elke politiek geïnteres
seerde wel beter weet. Toen de 
CVP-PVV-regering in '82 vol
machten eiste, beloofde zij dat 
dit slechts voor één jaar zou zijn, 
bij wijze van hoge uitzondering. 
Maar in '83 waren ze daar op
nieuw. Trouwens, ook de afhou
ding van het kindergeld en de 
stopzetting van de koppeling 
van de lonen aan de index waren 
— zo heette het althans — „een
malig"... 

Voorts verkondigde mevrouw 
Smet een waarheid als een koe: 
„Er is weer echte armoede". 

De vraag is enkel hoe lang het 
nog zal duren eer de regering dit 
inziet en er daadwerkelijk iets 
aan zal verhelpen! Dit wist Miet 
Smet evenwel niet te vertellen... 
Miet Smet, „stoere taal"-

Slechte 
bewakers 

De CVP-senaatsfraktie heeft 
zich vorige week teruggetrok
ken voor een „grondige" bezin
ning. Na afloop deelden zij mede 
dat ZIJ met argusogen zullen toe
zien op de begrotingscijfers die 
door de regenng werden inge
diend en op de uitvoering ervan. 

Zij bekloegen zich verder 
over het manke evenwicht tus
sen wetgevende en uitvoerende 
macht in het voordeel van de re
gering. Ook hieraan zullen zij iets 
gaan doen. Zo beweren zij al
thans 

Dit toneeltje komt echter pot
sierlijk over Zeggen dat de wet
gevende macht te veel bevoegd
heden heeft kwijtgespeeld aan 
de regering is een open deur 
intrappen. Dit gebeurde met 
medeweten én aktieve mede
werking van o.a de CVP-senato-
ren, toen zij tot tweemaal toe de 
volmachten goedkeurden! 

En wat de begroting betreft? 
Straks moet dit knoeiwerk van 
tijdens de vakantie door Kamer 
en Senaat worden goedgekeurd. 
Het lijdt niet de minste twijfel dat 
de CVP-senatoren deze cijfers 
zullen aanvaarden Nochtans 
weten zij maar al te goed dat het 
voorziene tekort van zegge en 
schnjve 500 miljard ver zal over
schreden worden. De begroting 
'83 bij voorbeeld toont nu reeds 
een extra-tekort van 88 miljard, 
bovenop het gat van 450 mil
jard.. Uiterst slechte bewakers, 
die CVP-senatoren! 

Akademici 
en artsen 

Net zoals zijn Leuvense kolle-
ga De Somer heeft nu ook rek-
tor Steenhaut van de Vrije Uni
versiteit van Brussel, tijdens de 
openingszitting van het akade-
miejaar '83-'84, resoluut afstand 
genomen van de eventuele 
plaatsing van nieuwe kernraket-
ten in ons land. „Als ingenieur wil 
ik stellen dat de voorgenomen 
opdrijving van het aanwezige 
vernielingspotentieel In ons land 
een onmenselijke aberatie is. (...) 
Techniek is niet neutraal, zij past 
slechts in onze humanistische 
vizie wanneer zij wordt aange
wend tot verbetering van het 
algemeen welzijn", aldus de rek-
tor 

Ook de medische werkgroep 
tegen atoomwapens heeft in een 
open brief aan de eerste minister 
en de minister van landsverdedi
ging aangedrongen op de niet-
plaatsing van nukleair tuig in ons 
land. „Op basis van wetenschap
pelijk onderzoek zijn wij tot de 

Dertig jaar geleden. Jean Fosty leidde (met KP-minister Femand Demany) de „Komitees voor Aktie en 
Waakzaamheid" die wraak wilden nemen voor de „hoon aangedaan aan het Belgisch patriottisme door 
het amnestie-pleidooi op de IJzertjedevaart van dat jaar. Maar, die zgn. „Fostielen" werden door KVHV-
studenten van de straat weggehoond. Bij gelegenheid van de Leuvense Alummi-dag kwamen een aantal 

„Antifostielen" bijeen: w.o. Hugo Schiltz, Rik Vandekerckhove, Walter Luyten... 
(foto Paul Van den Abeele) 

bevinding gekomen dat het ge
bruik van kernwapens, zelfs op 
beperkte schaal, een wereldka-
tastrofe zonder voorgaande zou 
betekenen. De medische wereld 
zou volkomen machteloos zijn 
enige hulp te bieden aan de 
gewonde, verbrande en be
straalde overlevenden", zeggen 
deze artsen. Zijn dit allemaal 
„nuttige idioten"...? 

Nog steeds 
Voeren 

Voeren blijft de aandacht 
opeisen. De door de CVP- en 
PVV-ministers tot waarnemend 
burgemeester benoemde ben
deleider Happart heeft nog maar 
eens een nummertje opgevoerd. 
De geplande vergadering van de 
gemeenteraad kon niet door
gaan omdat de meerderheid niet 
kwam opdagen. Dit als reaktie 
op een schrijven van de adjunkt-
arrondissementskommissaris 
waarin stond dat de raadszittin-

De Quadrichrome Pershing 
D EZE week kregen we 

van de postbode een 
héél dikke briefomslag. 

Het ding kon niet eens in de 
bus. De afzender was Lands
verdediging. Nu zijn wijzelf 
nooit bij het Belgisch leger ge
weest Het kon dus niet zijn dat 
Vreven ons een aantal sokken 
zond, die wij destijds in de ene 
of andere kazerne achtergela
ten hadden. 

Het waren ook geen sokken. 
Uit de dikke briefomslag peu
terden wij enkele tientallen bro-
chuurtjes. Genoeg om onze 
hele straat te plezieren. Titel: 
„Vrede in vrijheid", op quadri
chrome omsfag. Daaronder een 
beest dat een egel moet voor
stellen. Maar de tekening is niet 
al te geslaagd. 

De egel heeft voor één keer 
niets te maken met de Voer
streek. Het beestje fungeert dit
maal als symbool van de Wes
terse verdediging. Zelfs zonder 
fantasie kan je in iedere stekel 
een Pershing zien. 

En dan gaat het achttien 
bladzijden lang inderdaad over 
de Pershings, de kruis(tocht)ra-
ketten en de SS-20. De opstel
lers van het brochuurtje, ene 

persjongen van Tindemans en 
ene kolonel van Vreven, heb
ben zich geen moeite ge
spaard! 

In de Sovjetunie — waar de 
voorlichting van de burgers 
door hogerhand nog véél en 
véél beter georganizeerd is dan 
bij ons — geven ze óók zo'n 
boekjes uit Met ongeveer de
zelfde grafieken, maar dan om
gekeerd. Met ongeveer dezelf
de landkaarten, maar daarop de 
vluchtbanen van de raketten 
andersom. 

Je moet trouwens maar naar 
de Sovjetunie kijken om te be
seffen, dat de graad van demo-
kratie in een land zeker niet 
mag worden afgelezen aan de 
stapels voorlichtingsliteratuur 

die door de overheid op de 
burgers wordt losgelaten. 

De uitgave van dit Vrevenbij-
beltje valt verdacht dicht in de 
buurt van de vredesbetoging. 
De excellenties Tindemans en 
Vreven laten zich hun poging 
om die dag wat volk van de 
straat te houden een behoorlij
ke cent kosten. Alhoewel: laten 
„zich" kosten is minstens een 
zacht eufemisme. Voor de reke
ning van de ministeriële propa
ganda draaien wijzelf op, de 
belastingbetalers. 

Een échte demokratie kan 
inderdaad alleen maar behoor
lijk funktioneren bij voorlich
ting, bij woord en wederwoord. 
In een échte demokratie wordt 
er grondwettelijke ruimte ge
schapen, met waarborgen, voor 
woord en wederwoord. Bij 
voorbeeld in het parlement 

België een échte demokra
tie? De overheid gebruikt wél 
de centen van de gemeenschap 
om haar mening te verkondi
gen. 

Over een méér dan levens
belangrijk probleem trouwens. 
Dat echter in het parlement niet 
aan bod komt en waarover het 
parlement niet eens beslist 

gen in het Nederlands moesten 
plaatsvinden. 

De frankofoon Happart nam 
dit niet en zorgde ervoor dat de 
vergadering niet kon doorgaan. 
Dit maakt duidelijk dat deze agi
tator zelfs de meest elementaire 
wetten aan zijn laarzen lapt. 
Trouwens, wanneer er straks 
geen zitting meer plaatsgrijpt 
kan de gemeentelijke begroting 
onmogelijk worden goedge
keurd en zal het gemeenteper
soneel niet betaald worden.. 

Elke zinnige politieke kom-
mentator begrijpt nu toch wel 
dat het onmogelijk is dat zo 
iemand straks ook effektief „bur
gervader" wordt. Blijkbaar is dit 
nog niet duidelijk voor de CVP-
en PVV-ministers, vermits zij 
vasthouden aan zijn benoeming 
op 1 januari 1984' 

Kempense 
gasbel 

Nog maar net was er gemeld 
dat er misschien wel eens een 
aardgasbel in de Vlaamse Kem
pen werd aangeboord, een ener
giebron die wel ook eens be
hoorlijk exploiteerbaar zou kun
nen blijken, of er ontstond reeds 
een communautair gevecht in 
regel. 

En dan nog wel tussen CVP-
ministers Eyskens en CVP-mi-
nister Geens. We hebben nog 
zo 'n dergelijk bekgevecht tus
sen de twee Leuvense excellen
ties meegemaakt: achteraf zal 
het weer een schijngevecht blij
ken en leggen de twee CVP'ers 
de handen op één buik, die van 
hun blijvende politieke macht En 
ten koste van de Vlaamse belan
gen. 

...Belgische 
verrijking 

Inderdaad, ondanks een ad
vies van de Raad van State 
waarin klare taal werd gespro
ken inzake de gewestelijke be
voegdheden voor energiezaken 
liet Eyskens andermaal weten 
dat men geen afbreuk zal kun
nen doen aan „deze nationale 
materie". 

Gaat het om een pietluttige 
aardgasbel dan zal wel geen 
staatszaak worden gemaakt van 
de nieuwe Kempense energie
bron. Mocht het evenwel een 
behoorlijke gasrijkdom blijken te 
zijn, dan zal de exploitatie ervan 
de Vlaamse gemeenschap niet 

vanzelfsprekend verrijken, zo 
stelde Eyskens. En met de zaak 
van het KMO-partlcipatiefonds 
hebben we dezer dagen best 
ervaren hoe de flamingant 
Geens als het er op aan komt 
meetrekt aan de unitaire streng... 

In konfedera-
ie zin 

Vtaffi«$« ^o t i f f ^^ ' v«nnit>. 
w(X»rd«M|fc«ft 2i«ft nti «{n«l«-
|i|k ni^ikafit xot(4«n vmm^ 
tett l«g«tt aiift v^éim tv^r-
dok^ft) «yardfi8<;ht«!» van ia 
VlaafHl»»» zeSf 4»fiintj^9fe 
^tiiutCitête Biydeien. 

Het k«Hnft9e «Iringt jftm 
0p een «pl i ts is f van tÉs "trillf 
nationate ekonotnisch» 
sektoren, met tnbegtip van 
de j^fisrüelëtft v e n m ^ o ^ r * 
d«Sij|lji«idr Q^k ststt het 
Mxerbedievasrtkomttefi dat 
hBt asngekondigtkt rafar en» 
dvm In het CockeHti '^sm-
imto&eiirfjf «toet gehotiden 
WQifdefi #fl dat er em&ttg 
werk dient getnaafet van de 
voorbereiding van eert 
^rondwetaitsrziening in 
kordedarate zin. 

Helihulp 
Het klinkt tegelijkertijd bela

chelijk en ergerlijk. In een korte 
mededeling vernemen wij dat de 
„Helihulp van de Civiele Be
scherming opnieuw gestatio
neerd IS bij het AZ te Brugge en 
klaar staat om eerste hulp te 
bieden"" 

Velen herinneren zich nog 
onze aktie teneinde de defekte 
Alouette van de Civiele Bescher
ming te laten vervangen door 
een militair toestel. De spoedge
vallendienst had tijdens de voor
bije en zeer drukke zomermaan
den dringend behoefte aan zo'n 
hefschroefvliegtuig. 

Op ons verzoek werd toen 
met ingegaan... En vandaag, op 
een ogenblik dat het drukke zo
merseizoen enkel nog bestaat in 
hete herinneringen, wordt ons 
gemeld dat „hij" terug is. 

Herinneren wij er tevens aan 
dat er uitgerekend rond die tijd, 
nl. op 21 juli, liefst 5,5 miljoen 
frank op de Brusselse straatkei
en werd te pletter gegooid tij
dens de militaire 21-juliparadei 
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Januspolitiek met Participatiefonds 

Martens verteert 
Vlaamse KMO-gelden 

VOORZITTER Geens van 
de Vlaamse regering 
heeft begin deze week 

scherp geprotesteerd tegen de 
aanduiding van slechts één 
Vlaamse regeringskommissa-
ris (op de 8) bij de Nationale 
Kas voor Beroepskrediet en 
het Waarborgfonds. Hij schreef 
aan Middenstand-minister Oli
vier en vice-premier De Clercq 
dat zulks een onaanvaardbare 
kaakslag voor Vlaanderen be
tekent. 

En nog: dat deze onmiddel
lijk moet ongedaan gemaakt 
worden! 

DIT is stoere taal die we 
van een CVP-minister 
niet gewend zijn. 

Evenwel, ocharnne Geens. En 
vooral: o wee de Vlaamse Mid
denstand. 

Want de rel van Geens is 
slechts een storm in een glas 
water. Het is slechts een stoere 
daad van een CVP-minister die 
op die manier zijn schandalig 
verzuim en zelfs nog erger 
tracht te verbergen. 

Via die Nationale Kas voor 
Beroepskrediet zou nu eens een 
serieuze injektie worden gege
ven aan de kleine en middelgrote 
ondernemingen. Vooral met het 
oog op het aanmoedigen van 
nieuwe Initiatieven. En dat zou 
dan gebeuren op basis van het 
nieuw-opgerichte participatie
fonds. Zo heette het een tijd 
geleden. 

Maar het zijn Geens en zijn 
CVP- en PVV-vrienden die er 
vandaag voor verantwoordelijk 
tekenen dat de Vlaamse 
KMO'ers andermaal dreigen in 
de kou gezet te worden. Terwijl 
precies In Vlaanderen het over
wicht van de KMO-bedrIjvIgheld 
te noteren valt. 

1 miljard 
Om jonge mensen vooral aan 

te moedigen een nieuwe aktivi-
teit als zelfstandige te ontwikke
len werd een participatiefonds 
opgericht. Dit zou gespijsd wor
den met de inlevering die aan de 
aktieve zelfstandigen werd op
gelegd. Met de vandaag alge
meen heersende inlevering om 
nieuwe tewerkstelling te bevor
deren. Zo heette het. 

Schiltz' 
waarschuwing 

Vorig jaar hebben de zelfstan
digen voor dit participatiefonds 
gezamenlijk 1,7 miljard frank in
geleverd. Gelden die tot op he
den geblokkeerd bleven op een 
rekening bij de Nationale Kas 
voor Beroepskrediet 

Daarvan namen de Vlaamse 
KMO'ers niet minder dan 
63,5 t.h. voor hun inleveringsre-
kening, hetzij meer dan 1 miljard 
frank. 

En wat gaat er nu met die 
ingeleverde gelden gebeuren? 

Het kommunautair touwtrekken 
is reeds lang aan de gang en 
werd (andermaal) en met mede-
spelen van CVP en PVV be
slecht in het nadeel van de Vla
mingen. 

Immers, voor de grote vakan
tie keurden CVP en PVV in de 
Vlaamse raad een resolutie goed 
waarin — met betrekking tot dat 
participatiefonds — onder
streept werd dat de ekonomi-
sche een regionale materie is. 

Het KMO-beleid in het alge
meen en het participatiefonds in 
het biezonder is een belangrijk 
instrument ter bevordering van 
de ekonomische aktiviteit en de 
werkgelegenheid. 

Evenwel, enkele dagen na de 
Vlaamse resolutie keurden CVP-
en PVV-parlementsleden de in

stelling en werking van het 
KMO-participatiefonds goed on
der bevoegdheid van de centra
le regering! 

De twee-gezichten-politiek 
van CVP en PVV nam hemelter
gende proporties aan. Daarbij 
bleek ook Wilfried Martens, in 
antwoord op een interpellatie 
van Hugo Schiltz, die zijn gezag 
als lid van de Vlaamse regering 
in de weegschaal wierp hard
vochtig zijn staatshervorming te 
verkrachten. 

Schiltz stelde duidelijk: „De 
middelen die aan de bedrijven 
worden verstrekt zijn geen le
ning maar een participatie. Het 
gaat dus om ekonomische ex
pansie en dat is duidelijk een 
gewestelijke materie." 

Martens bleef hardvochtig 

Belgicistisch reageren en de 
Vlaamse CVP- en PVV-manda-
tarissen traden diens standpunt 
bij de stemming bij. 

1 Vlaming op 8... 
Het participatiefonds kon dus 

verder als unitaire instelling wor
den uitgebouwd. En de ministers 
Olivier en De Clercq hebben 
natuurlijk niet nagelaten zulks 
ook met brio te doen. 

Schiltz kon inmiddels bereiken 
dat de Vlaamse regering eenpa
rig stelde dat „net zoals voor de 
grote industrie het stimulerings
beleid van de KMO's in Vlaande
ren tot haar uitsluitende be
voegdheid behoort" 

Maar enkele weken geleden 
was het alweer een CVP'er 

RTT-„cadeau" van Paula D'Hondt 
Zoals gevreesd zijn de Vlaam

se ministers in de Belgische re
gering andermaal door de knieën 
gegaan bij de beslissende afhan
deling van een uitermate belang
rijk industrieel dossier 

De RTT onderzocht reeds 
meer dan één jaar de bestelling 
van niet minder dan 12.000 telex
apparaten. Siemens-Lanklaar 
werd aangewezen als de beste 
én voordeligste leverancier 
Maar Gol en Maystadt toverden 
de kandidatuur van de Franse 
producent Sagam (via ACEC-
Charleroi) uit hun chantage-
mouw. 

Staatssekretaris Paula 
DHondt en minister De Croo 
vroegen vorige week even de 
zaak uit te stellen...maar stemden 
nu uiteindelijk in met een schan

delijk kompromis: de helft van de 
telex-apparatuur mag geleverd 
worden door ACEC-Charleroi, 
en dan nog wel de meest geso
fistikeerde toestellen. De andere 
helft werd sussend toebedeeld 
aan Siemens-Lanklaar Dit 
Vlaamse spitsbedrijf kreeg voor 
haar technologisch kunnen min
derwaardige apparatuur toege
wezen.! 

f 

...aan Siemens-
Lanklaar 

Tegenover de tewerkstelling 
van WO mensen in Limburg (bij 
Siemens) gedurende vijf jaar 
bracht men extrawerk voor 50 
assembleurs in Charleroi in stel
ling. De ACEC-apparatuur zal 
evenwel...in Frankrijk vervaar

digd worden. Siemens-Lanklaar 
liet reeds weten dat hierdoor het 
werk van verscheidene tiental
len Limburgers in het gedrang 
komt 

CVP en PVV trekken zich hier 
geen zier van aan. Ook niet dat 
de werkloosheid in Limburg een 
alarmpeil heeft bereikt 

Inleveren om de werkgelegen
heid te bevorderen, blijft Mar
tens V prediken. Inlevering door 
de Vlamingen jawel, om extra-
bestellingen te plaatsen in Wallo-
nië.en in Frankrijk! 

Paula D'Hondt staatssekretaris 
voor PTT. Ze wordt betaald om 
nauwelijks iets aan het PTT-be-
leid ten goede te veranderen. Ze 
presteerde nu wel de afbouw 

van Siemens-Lanklaar 

(voorzitter Geens nog wel) die 
de Vlaamse solidariteit doorbrak 
en instemde met de aanduiding 
van één vertegenwoordiger (op 
de 151). In de plaats van, zoals af
gesproken was, tegen de unitai
re uitbouw van het KMO-partici-
patiefonds verhaal aan te teke
nen bij het overlegkomitee. 

Voorzitter Geens reageerde: 
dat hij aan real-politiek wou 
doen. 

Tot wat die januspolitiek leidt 
is begin deze week dan in alle 
scherpte gebleken: bij de aan
duiding van acht regeringskom-
missanssen (die via de Kas voor 
Beroepskrediet toezicht houden 
op de besteding van de ingele
verde gelden bij het Participatie
fonds)... dulden Olivier en De 
Clercq slechts één (1) Vlaming. 
Op die wijze zouden Geens, 
CVP en PVV een geëigend 
Vlaamse KMO-beleid willen tot 
stand brengen! Schandelijk. Het 
IS goed dat Geens het deksel op 
zijn neus gekregen heeft met 
zijn „real-politiek". 

Maar het is ergerlijk dat hier
door het geld van Vlaamse zelf
standigen (meer dan 1 miljard 
dus, reeds in '82) alles behalve 
besteed dreigt te worden aan 
nieuwe Vlaamse KMO-initiatie-
ven. 

En meer algemeen is het met 
dit incident overduidelijk gewor
den dat Wilfried Martens en Co 
(mét behulp van Geens) tegen 
de geest van de regionalizering 
in het ekonomisch beleid maxi
maal unitair willen bevestigen. 

(hds) 

VU toont 
krisisuitweg 

Vorige week hebben we hier 
de grote krachtlijnen van het 
sociaal-ekonomisch profiel van 
de VU uitgestippeld; een aantal 
stevige beleidsopties om uit de 
aanslepende krisis te geraken. 

Bij de uitgangspunten stelt 
de VU prioritair het sociaal be
leid voorop, ledere persoon 
heeft, ' ongeacht zijn maat
schappelijke prestaties, recht 
op 'een inkomen. 

Dit recht is individueel en 
mag niet afhankelijk zijn van de 
gepresteerde arbeid of het in
komensniveau van de andere 
leden van het gezin. 

De gemeenschap heeft de 
plicht om aan iedere persoon 
het recht op inkomen te waar
borgen. Deze solidariteit moet 
zij ter harte nemen langs de 
fiskaliteit 

Wie niet of niet in voldoende 
mate beschikt over een ar-
beids- of vervangend inkomen 
of oyer een inkomen uit vermo
gen moet langs fiskale weg 
hersteld worden in zijn recht op 
een menswaardige bestaansze
kerheid. (We lichten dit volgen
de week nader toeJ 
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Frans Baert: 
„Primauteit van de 
politiek hersteilen!" 

Het Parlement draait weer op volle toeren. Kamerleden en Senatoren 
hebben er hun vakantie opzitten. 

Bij de start van zo'n nieuw parlementair jaar wordt heel wat bij mekaar 
geschreven over de werking van de wetgevende macht Niet ten onrechte. Het 
is van belang dat de demokratie doeltreffend werkt Anders bestaat het gevaar 
dat zij haar aanzien en aanhang verliest en dat men begint uit te kijken naar 
„doeltreffender" vormen van politieke struktuur Over een en ander hadden wij 
een gesprek met Frans Baert. 

MET kan niet ontkend wor
den dat er wat schort 
aan de wijze waarop 

het parlementair stelsel funktio-
neert. Maar met goedkope de
magogie over absenteïsme en 
dies meer brengt men die vast
stelling geen iota dichter bij een 
oplossing. Essentieel is volgens 
Frans Baert wel het teveel aan 

wetgevende kamers, meer be
paald het feit dat deze kamers 
door hetzelfde politiek personeel 
bemand zijn. Een verkozene in 
Vlaanderen is momenteel lid van 
de Kamer of de Senaat en bo
vendien zetelt hij in de Vlaamse 
Raad. Voor zijn Waalse kollega 
stellen zich nog meer problemen 
Die heeft een,zitplaats in het 

centrale parlement in de Waalse 
gewestraad en in de Franstalige 
Gemeenschapsraad. 

„Dat dubbele lidmaatschap 
komt de werking van het Parle
ment noch van de Vlaamse 
Raad ten goede. Er is geen 
kontinuiteit meer, de kommis-
siewerkzaamheden lijden er 
onder en wat de Vlaamse Raad 

Fraktieleider Baert 

betreft uit dat alles zich in een 
gebrek aan autonoom bewust
zijn. Het is menselijk dat de 
parlementaire beiangstelling 
hoger ligt voor het centrale 
niveau." 

De VU-fraktievoorzitter is van 
oordeel dat er zo snel mogelijk 
een verschillende bemanning 
moet komen voor de Vlaamse 

De herverkiezing van de liberaalJean Defraigne tot voorzitter van de Kamer was helemaal geen verras
sing. Ook al was zijn onthouding bij het volmachtendebat sommige CVP'ers in het verkeerde keelgat 
geschoten. Het is te hopen dat deze man, samen met de fraktievoorzitters, de kans gegund wordt om de 
herwaardering van de parlementaire werkzaamheden tot een goed einde te brengen Want eens te meer is 

er dat keelgat van enkele CVP'ers dat liever geen herwaardering slikt 

Raad en voor het Belgische Par
lement. Pas dan zullen beide 
wetgevers, volkomen onafhan
kelijk en vrij, een eigen weg 
kunnen bewandelen 

Een probleem dat hier nauw 
bij aansluit is de hervorming van 
de Senaat Dit vergt een grond
wetsherziening. Persoonlijk 
meent Frans Baert dat Kamer en 
Senaat een aparte taak moeten 
krijgen: „Het is mijns inziens 
niet nodig dat alles tweemaal 
gedaan word t Over wetgeven
de arbeid durf ik me niet zo 
scherp uit te laten, maar wel 
voor begrotingsdebatten." 

Even diepgaand is de overwe
gende invloed van de regering, 
en daarlangs uiteraard van de 
partijen en de drukkingsgroe-
pen. Tovermiddelen om daaraan 
een einde te maken, bestaan er 
niet. Toch citeert Frans Baert 
enige vingerwijzingen: „Voor
eerst zouden de regeringen eni
ge deontologie kunnen aan de 
dag leggen. Neem nu de begro
ting van 1984. Zonder het Parle
ment te kennen werd deze we
reldkundig gemaakt Het verzet 
van werkgevers en werkne
mers leidde ondertussen tot 
een viertal herzieningen. Het 
Parlement rest enkel nog een 
formele ja-stem. Het is dwin
gend dat de regering zelf de 
primauteit van de politiek in ere 
hersteld." Verder vindt het ka
merlid dat de werkingsmiddelen 
van het Parlement moeten opge
dreven worden Een vergelijking 
met de kabinetten die ter be
schikking staan van de ministers, 
zegt alles. Ook moet er een eind 
komen aan de zogenaamde een
voudige moties na elke interpel
latie. De goedkeuring van een 
gemotiveerde motie hoeft niet 
noodzakelijk gelijk te staan met 
een uiting van wantrouwen, en in 
het ergste geval met de val van 
een regering. Een motie zou ge
woon richtinggevend moeten 
zijn, wat de oppositie zou aanzet
ten tot een voorzichtiger gebruik 
ervan en de regering tot een 
gefundeerder en genuanceerder 
antwoord op interpellaties 

Tot slot gaat Frans Baert nog 
even in op de bewering dat het 
Parlement traag werkt „Dat is 
gewoon nonsens. De staatsher
vorming van 1980 is zelfs te 
vlug afgewerkt. Bovendien is 
de kwaliteit van het parlemen
tair werk heel wat beter dan dat 
van de regering. Kijk maar naar 
bet volmachtenwerk. Dat is je 
reinste wetgevingsdiarree, 
waar zelfs de administratie 
haar weg niet in vindt." 

Met technische verbetenngen 
her en der, zoals het opengooien 
van de kommissies, kan al een 
eindweegs opgestapt worden 
Essentieel is een mentaliteitsver
andering, een intenser besef van 
de verantwoordelijkheid van de 
gezagdragers tegenover de ge
meenschap, van hun plicht tot 
werkelijke behartiging van de 
gemeenschapsbelangen 
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VIAAMSERAAD 

Repressie 
individueel 
aanpak[<en 

Nu bijna twee jaar bestaat er 
in de schoot van de Vlaamse 
Raad een werkgroep die belast 
is met het opmaken van een 
inventaris van de menselijke en 
sociale gevolgen van de oorlogs
repressie Maar vooralsnog is 
het resultaat van die werkgroep 
eerder aan de magere kant. 

Kamerlid Joos Somers 

Dat bekende ons Joos So
mers, die namens de VU-fraktie 
aan de werkzaamheden deel
neemt: „Het begrip werkzaam
heden klinkt al te optimistisch. 
De werkgroep lijkt meer op een 
sputterende motor die slechts 
na aandringen van mijnentwege 
nu en dan even op gang komt" 

In een eerste faze werd ge
handeld over de problematiek 
van de slachtoffers van de 
Spaanse burgeroorlog. De soci
alisten hadden deze materie ge
koppeld aan die van de repres
sie en epuratie. Uiteindelijk ble
ken er voor de betrokkenen 
haast geen problemen meer te 
bestaan, aldus het VU-kamerlid. 

„Nadien werd gestart met de 
oorlogsrepressie. Als basis van 
gesprek werd gebruik gemaakt 
van een officieuze inventaris 

die reeds in 1976 opgesteld 
was door de CVP'er Bourgeois, 
André De Beul, de liberaal Ver-
berckmoes en ikzelf. De SP 
was er niet bij betrokken." Sek-
tor per sektor werden de gevol
gen van de repressie en epuratie 
onderzocht Aldus op het vlak 
van de pensioenen, de attesten 
van goed gedrag en zeden, de 
veroordelingen tot schadever
goeding aan de staat en het 
sekwester. „Maar tot konkrete 
voorstellen is de werkgroep 
nog niet gekomen. En eigenlijk, 
als ik eerlijk mag zijn: ik ver
wacht er ook geen. Het klinkt 
bijna ongelooflijk, maar nog 
steeds bestaat er vanuit ver
schillende hoeken tegenkan
ting." 

Joos Somers heeft evenwel 
meer pijlen op zijn boog. Met de 
wetgevende hulp van Rob Van-
dezande diende hij een negental 
wetsvoorstellen in, die elk op 
een beperkt domein een eind 
willen maken aan de gevolgen 
van de repressie. 

„Hoopvol was alleszins dat 
de voorstellen ontvankelijk 

verklaard werden. Met de be
handeling loopt het minder vlot. 
Momenteel is één wetsvoorstel 
definitief afgehandeld in de 
kommissie. Het werd verwor
pen." 

Wetgevend beweegt er dus 
weinig. Toch is Joos Somers met 
zinnens de strijd op te geven: 
„Helemaal niet Maar het wach
ten op een globale oplossing 
duurt me te lang. Binnen het 
Vlaams-Nationaal Centrum te 
Mechelen slaagden wij er in 
een BTK-projekt te laten goed
keuren. Aldus beschikken wij 
nu over een juridische en admi
nistratieve kracht om de gevol
gen van de repressie en epura
tie op te vangen. Elk dossier 
wordt individueel behandeld." 
En met resultaat. Daar staan de 
ervanng en de dossierkennis 
van het VU-kamerlid borg voor. 

Met dossiers in verband met 
repressie en epuratie kan elkeen 
dus terecht bij het Vlaams-Natio
naal Studiecentrum te Meche
len, Ontvoeringsplein 1, tel. 015-
20.95.14. 

SENAAT 
Aangeduide 
prijs, 
eindprijs 

Net als zijn kollega van de 
Kamer, Jean Defraigne, werd 
Edward Leemans tot voorzitter 
herkozen. Beiden handelden in 
hun openingstoespraak over de 
herwaardering van de parlemen
taire werking. 

Iemand die dat zeker zal kun
nen beamen is Paul Peeters. Nu 
reeds acht jaar geleden diende 
het toenmalig kamerlid een wets
voorste! in dat de wet op de 
handelspraktijken bijschaafde. 
Het legt namelijk de verplichting 
op om in de aangeduide prijs of 

Senator Paul Peeters. 

het tarief alle taksen, BTW en 
diensten op te nemen zodat hij 
samenvalt met de eindprijs of 
het eindtarief voor de verbruiker. 

Dit opzet beantwoordt alles
zins aan de verzuchtingen van 
de middenstandssektor. Oneer
lijke reklame wordt uitgesloten. 
Bovendien worden de recht
vaardigheid en de eerlijkheid ge
diend met een eenvormige prijs
aanduiding. 

Acht jaar geleden dus... Of 
een verhaal over de slakkegang 
van een wetgevend initiatief. 
Niet minder dan vier maal diende 
de huidige senator zijn voorstel 
te hernemen ten gevolge van de 
snel opeenvolgende ontbindin
gen van het Parlement 

Net voor de vakantie werd de 
vierde versie goedgekeurd in de 
bevoegde kommissie. Verslag
gever Michel Capoen kan er 
mee naar de openbare vergade
ring. 

Het scheelde echter niet veel 
of het voorstel kwam om „meto-
dologische" redenen eens te 
meer op de lange baan. De mi
nister van Ekonomische Zaken 
was immers van oordeel dat 
beter kon worden gewacht op 
zijn globale herziening van de 
wet op de handelspraktijken. 
Dan zou alles in een keer uit de 
voeten zijn. Maar wanneer?... 

Die globale herziening wordt 
immers reeds jaren en jaren aan
gekondigd. Een voorontwerp — 
122 artikels lang — is sedert 
1976 in omloop. Vandaag zou 
het „rusten" op het departement 
van Justitie. 

De metodologische bezwaren 
van Eyskens haalden het echter 
niet in de Kommissie. Het voor
stel van de VU-senator werd 
eenparig aangenomen. Men kan 
niet eeuwig wachten op grootse 
herzieningen. „Eeuwig" kan im
mers lang duren in het Paleis der 
Natie. 

Politiek 
is ool< 
ondernemen 

Op 6 oktober j.l. kongresseerde het Vlaams 
Ekonomisch Verbond (VEV) te Gent Zowat ieder
een met naam in Vlaanderen, uit de financiële, 
ekonomische, politieke en universitaire wereld, was 
aanwezig. 

De thematiek van het kongres viel uiteen in twee 
luiken. Enerzijds het formuleren van een antal aktuali-
teitsresoluties, voorzichtig als „stellingen" omschre
ven. Anderzijds een eerste verslaggeving over het 
ambitieus projekt om ondernemen en politiek nau
wer bij elkaar te brengen. 

GEEN van de stellingen die 
het VEV op het vlak van 
de fiskale politiek, het 

milieubeleid en de aanwending 
• van nieuwe technologieën ont

wikkelde, was vleiend voor de 
Belgische overheid. De diagnose 
van voorzitter M. Santens sloot 
wel nauw aan bij een aantal VU-
standpunten. Aldus werd verwe
zen naar het ontwrichtend ka
rakter van het konsumptie-fede-
ralisme, naar de dubbelzinnig
heid bij openbare kjestellingen, 
naar het gebrek aan efficiëntie 
inzake milieubeleid. 

Het verbaasde niemand dat 
de belangstelling van de onder
nemers zich toespitste op de 
fiskale politiek. Terecht was de 
klacht dat de kille fiskale wurg
greep de lust om te werken en te 
ondernemen teniet doet 

Het jaarlijks aanzwellen van 
het begrotingstekort heeft tot 
gevolg dat nog vóór 1987 haast 
één derde van het staatsinko-
men zal worden t)esteed aan het 
betalen van intresten. Een per-
spektief dat doet terugschrik
ken! De Vlaamse patroons blij
ven evenmin blind voor het feit 
dat ook een zuiver Vlaamse be
talingsbalans in de rode cijfers 
geraakt Het ontbreken van een 
stevige band tussen degenen 
die voor de inkomsten en dege
nen die voor de uitgaven verant
woordelijk zijn, werkt een ge-
makkelijkheidshouding in de 
hand bij deze laatsten Toch wij
zen de ondernemers het doem
denken af. Onderhuids lijken zij 
al met het Belgisch systeem af
gerekend te hebben. Haast met 
evenveel woorden, maar aange
vuld met een sterk sociaal kor-
rektief, vinden wij dat optimis
tisch pragmatisme terug in de 
uitweg van de Volskunie. 

Omstandig werd ingegaan op 
het initiatief om ondernemen en 
politiek nader bijeen te brengen. 

Senator Guido Van In 

Dat gebeurde onder meer aan 
de hand van een opiniepeiling 
die bij de Vlaamse mandataris
sen van gemeentelijk tot natio
naal vlak was gehouden. 

Onze eerste indruk daarbij is 
dat de VU-mandatarissen zich 
bewust zijn van het belang van 
de vrije onderneming. Aan de 
gegroeide kloof tussen onderne
mers en politici hebben zij zeker 
geen fout Toch zijn zij bereid 
deze kloof te helpen dempen. 
Een tweede indruk is dat de VU-
mandatarissen een duidelijk pro
fiel vertonen ten aanzien van de 
vragen rond de staatshuishou-
ding. Het was aangenaam om 
deze vaststelling te mogen on
dergaan temidden van zowat 
800 kongresgangers. 

Wat weerhoudt deze mensen 
er eigenlijk van om de ultieme en 
dringende konklusie ook met
der-daad te trekken: de realisatie 
van een nieuw maatschappelijk 
kontrakt in Vlaanderen? 

Guido Van In, 
senator 
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Een zaak van identiteit 

Bedenkingen bij 
het verschijnen van 
„El Neerlandès../' 

Fransen spreken Frans, Engelsen Engels, en wij? Nederlands? Wat dan 
met begrippen als Vlaams en Hollands, Diets en andere? En in welke 
verhouding staat dit Nederlands tot andere verwante talen, in het biezonder 
tot het Duits? Om in de wereld te bestaan moet een volk herkenbaar zijn. En 
waaraan kan men het beter herkennen dan aan zijn taal? 

Het gebaiik van deelbena-
mingen als Vlaams en 
Hollands voor de hele 

Nederlandse taal is niet louter tot 
een nalatenschap uit het verle
den te herleiden. Het verraadt 
ook een geestesgesteldheid, op 
zijn minst een vereniging van het 
bewustzijn tot één enkele taal
groep te behoren. Zulke houding 
wordt in de hand gewerkt door 
verdachte bondgenoten. 

Het belang van 
een naam 

De franskiljons bijvoorbeeld 
en heel wat Walen hebben een 
voorkeur voor de term „Fla-
mand" boven „Néerlandais" om 

• evidente socioligisch-politieke 
redenen. Het is niet uit liefde 
voor de eigenheid der Vlamin
gen of der Dietse Zuidnederlan
ders dat zij ons anderszijn tegen
over het Noorden beklemtonen. 
Het is om te voorkomen dat we 
ons van onze veVbondenheid be
wust worden. Dan blijven we 
kleiner, onbeduidender. In dezelf
de mate moeten wij dan begrij
pen dat zij zich met kunnen 
inlaten met het aanleren van zo'n 
splintertaaltje. 

De meeste Fransen doen niet 
anders. Die willen er met van 
horen dat het Vlaams uit de 
Westhoek Nederlands zou zijn. 
En h^t Duits in Elzas en Lotharin
gen noemen zij steevast een 
dialekt, op zijii best „Alsacien". 
Hoofdzaak is, het van zijn hoofd
groep los te weken, om politieke 
redenen. 

Voor de levenskracht van het 
eigen volk en om herkenbaar in 
de wereld te bestaan is het dus 
belangrijk, niet alleen zonder 
meer te stellen dat onze taal het 
Nederlands is maar ook enig 
inzicht te verwerven tn al die 
gangbare, half-verouderde, half-
juiste benamingen, die ons in het 
buitenland de refjutatie bezor
gen van een bevolking die een 
allegaartje spreekt zonder kultu-
rele standaardvorm. 

Een dringende 
taak 

Het is in deze tijd van toene
mende internationale kontakten 
een dringende taak geworden, 
hieraan iets te doen. Eigenlijk 
ware dit een typische opdracht 
geweest voor een ministene van 
Nederlandse Kuituur, maar en

kele bewuste, ruimdenkende 
Vlamingen hebben daar niet op 
gewacht En het resultaat is zo 
knap dat men kan betwijfelen of 
een overheidsinitiatief het met 
evenveel brio en talent zou ge
kund hebben. De welbekende 
Stichting „Ons Erfdeel", onder 
stuwing van de dynamische 
Westvlaming Jozef Deleu, heeft 
het klaar gespeeld, een brochure 
uit te geven die het bovenver
melde doel ten volle bereikt 
heeft 

De tweede helft van de bro
chure is besteed aan uitgespro
ken taalkundige aspekten: de 
voorgeschiedenis van het Ne
derlands (ontsproten uit de 
Westgermaanse taalgroep), de 
verscheidenheid der Nederland
se dialekten, de invloed van het 
Nederlands op andere talen 
(Duits, Frans, Engels, Russisch, 
Japans en andere), Nederlands 
voor niet-Nederlanders en „en
kele trekken van het Neder
lands". Dit laatste onderwerp is 

met een voortreffelijke prestatie 
te maken hebben. 

Veelzijdig 
Onze lof is nog niet helemaal 

uitgesproken. De Stichting „Ons 
Erfdeel" heeft er geen vrede 
mee genomen, het eigen volk 
voor de lichten en de ijveraars 
onder ons in staat te stellen, 
onze op dit stuk even onweten
de Noorderbroeders en andere 
Nederlandssprekenden tot een 
juister inzicht te brengen. Naast 
een Nederlandse uitgave heeft 
zij een Franse verzorgd, een 
Duitse, een Engelse, en zo pas 
zelfs een Spaanse: El Neerlan-
dès, la lengua de veinte millones 
de neerlandeses y flamencos". 

Op basis van de oorspronkelijke 
tekst van Omer Vandeputte 
werkten H. Tromp en J.J. Cardi-
nanos eraan mede. Het interna-

Naast de wereldomvattende uitvoer vanuit Vlaamse havens mag wel eens meer 
gedacht worden aan onze taal als middel om in de wereld een plaatsen een gelaat te 

veroveren. 

Op minder dan honderd blad
zijden verneemt de lezer het 
zeer overzichtelijke „verhaal van 
een taal", zoals de ondertitel luidt 
De gang van dit „verhaal" ver
klaart meteen de verschillende 
benamingen die onze taal in de 
loop der tijden gedragen heeft 
en gedeeltelijk nog steeds 
draagt Het is niet alleen helder, 
het is ook zo boeiend als een 
verhaal hoort te zijn. Vanzelf
sprekend komt de Vlaamse be
weging eraan te pas. En het 
loopt door tot en met het meest 
recente verleden: de Taalunie 
van 1980. 

heel biezonder; een leek in het 
vak krijgt dit zelden onder ogen. 

Hij leert eruit waarin de taalkun
dige eigenheid van het Neder
lands tegenover andere talen be
staat 

Ten slotte treffen wij er een 
nuttige bibliografie in aan, zowel 
van tijdschriften en van woor
denboeken als van boeken. Als 
wij daaraan toevoegen dat het 
geheel fraai uitgegeven is, met 
sobere, goede smaak, geïllus
treerd en van enkele veelzeg
gende landkaartjes voorzien, 
dan wordt wel duidelijk dat wij 

tionaal Fonds voor bevordering 
van de kuituur van de UNESCO 
deed zijn duit in het zakje en J. 
Pede, Voorzitter van de Vlaamse 
Raad, schreef het voorwoord. 

Nog meer dan in de anderstali
ge uitgaven werd hier voor aan
passing gezorgd, niet alleen van 
de bibliografische maar zelfs van 
de tekst en van het illustratiema
teriaal. 

Met zulke uiteenzetting in vijf 
Europese talen moet het voor 
het allergrootste gedeelte der 
Vlamingen mogelijk zijn, een bui
tenlandse relatie met sukses 

Onicr V inJcpuite 

l ede r l ands 

Het verhaal 
van 
een taal 

Uitgegeven door de 
Vlaams-Nederlandse ,,Stichting Ons Erfdeel v 

1983 

Na eerder een Nederlandse, 
Duitse, Franse en Engelse is nu 
ook een Spaanse versie ver
schenen van het verhaal van 

onze taal 

voor te lichten, zonder er zelf 
veel te moeten over vertellen. 
Des te meer daar die brochures 
niet méér dan 150 B. fr. kosten 
(1). 

Is dit nu echt een prestatie 
zonder gebreken? Dat kan na
tuurlijk niet De verwantschap 
tussen Nederlands en Nieder-
deutsch wordt o.i. veel te zwak 
voorgesteld. Wij houden het bij 
de visie, ontwikkeld in dit blad op 
12 mei 1983 (taaimagneet „Lu
ther" nr 46 van de rubriek „tus
sen volken en en staten"). 

Gaat het bij de opsteliers om 
een andere visie of eerder om 
wat beduchtfieid, te dicht bij de 
Duitsers gesitueerd te worden? 
Wat daar ook van zij, op het 
geheel van deze toe te juichen 
onderneming is dit niet méér dan 
een schoonheidsvlekje. 

Een Vlaams nationalist die 
niet een of meer van deze bro
chures in de hand van een be
vriende anderstalige stopt ver
zuimt een goede gelegenheid 
om voor weinig geld een doel
treffende, opbouwende daad te 
stellen. 

Karel Jansegers 

(1) te bestellen bij Stichting 
Ons Erfdeel, 

Murissonstraat, 160, Bekkem, West-
Vlaanderen; tel. 056/41.12.01. 

[}\N Europa-

vragen op TV 
in de uitzending van de 

Vlaams-Natlonale Omroep-
stlchting van 4 november aan
staande op het 1ste BRT-net 
om 19 u. 10 zal Jaak Vandemeu-
lebroucke, VU-Europarlements-
lid en lijsttrekker van de 
Volksunie voor de komende 
verkiezingen voor het Europe
se parlement van 17 juni 1984 
uw vragen beantwoorden m.b.t 
de Europese vredespolitiek, 
het Europees landbouw- en mi
lieubeleid, enz. evenals m.b.t de 
taak van de Volksunie In 
Europa. 

Stuur uw vragen zo spoedig 
mogelijk naar de VNOS, Barri-
kadenplein 12,1000 Brussel, en 
dit vóór 26 oktober a.s. Met 
dank bij voorbaat voor uw 
medewerking. 
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Een halve eeuw na Berten Fermonts dood 

Dienstweigeraar 
omwille van Vlaanderen 
op 22 oktober 1983 zal het precies 50 jaar geleden zijn, dat Berten Fermont 
overleed te Borgerhout, nadag hij 14 dagen daarvoor doodziek uit de gevange
nis was ontslagen. 
Fermont had geweigerd militaire dienst te verrichten uit protest omdat België 
aan Vlaanderen de meest elementaire rechten van een volk onthield. Voor de 
krijgsraad beriep hij zich eveneens op anti-militaristische en pacifistische motie
ven, die trouwens in de Vlaamse beweging van toen vanzelfsprekend waren. 
Door zijn offerdood werd hij het symbool van de beweging van de „Vlaamse 
dienstweigeraars", die tussen 1928 en 1940 om Vlaams-nationale, om humani
taire of om kristelijke gewetensbezwaren militaire dienst afwezen en daarvoor 
vele jaren gevangenis ondergingen. 

Berten Fermont bracht ruim 
2 jaar in de gevangenis 
door — maar onverzet

telijk én geweldloos hield hij 
stand tot het uiterste. Hij stierf 
op 22-jarige leeftijd. 

Waarom Fermont 
herdenken? 

Deze 50ste verjaardag wordt 
uitzonderlijk plechtig herdacht, 
onder de auspiciën van een aan-
bevelingskomitee, waarin vele 
vooraanstaande Vlaams-natio
nalisten zitting hebben. 

„Beter maar één man te 
sterven, die door zijn 
offer alzo zal 
meegewerkt hebben tot 
bet beletten van een 
nieuwe massamoord". 
(Meester Scheere tijdens 2l(n 

pleidooi ten gunste van 
Fermont. 20/4/1932) 

Het Berten Fermont Herden-
kingskomitee gaat er terecht van 
uit dat de onontwijkbare opgave 
nu, vandaag, voor ieder van ons 
luidt: Vlaamse autonomie én we
reldvrede. Dit klinkt ons ver
trouwd in de oren, want het is 
het testament van de Vlaamse 
Ijzersoldaten: „zelfbestuur" en 
„nooit meer oorlog". Evenals in 
de twintiger-dertiger jaren moe
ten wij deze hoogste vrijheid 
zoeken en bestreven midden de 
barensweeën van een diepe be-
schavingskrisis, de overgang 
van een voorbije naar een nieu
we wereld, van wanorde naar 
orde, van verdrukking naar be
vrijding, van vervreemding naar 
identiteit van konsumptie naar 
kreativiteit 

Van zulke bewuste bevrij-
dings- en vernieuwingswil was 
Berten Fermont een eenvoudi
ge, offervaardige, voor niets te
rugdeinzende getuige. Het einde 
van Wereldoorlog I had geen 
vrede gebracht voor verdrukte 

volkeren en onvrije mensen. 
Ontvoogding en zelfljestuur 
bleef, ook in België, uit De 
droom van een wereldbroeder
schap van mondige arbeiders 
was in bloed en slijk verdronken. 

Dienstweigering uit gewetens
bezwaren werd het ultieme te
ken van verzet Vlaams-nationaal 
verzet tegen het Belgisch on
recht 

werking en een rechtvaardige 
internationale orde. 

In de aanzwellende vredesbe
weging — tegen de achtergrond 
van een mogelijke nucleaire ver
nietiging en aan de vooravond 
van de grootse vredesmars van 
23 oktober a.s. — kunnen wij 
teruggrijpen naar de onverzette
lijke dienstweigeraars van na 
wereldoorlog I: Lode Bonten, Jo

gingen de zware weg van verzet 
en kerker om zijnentwille. 

Berten Fermont stierf in zijn 
armen op 22 oktober 1933. Hér-
denken van Berten Fermont 
duidt op verantwoordelijkheid 
voor het heden en de toekomst 
van Vlaanderen in de wereld. 

Het betekent: kiezen voor het 
herstel van een „goed gezag", 
dat alleen maar gevoelig is voor 
het algemeen welzijn en be
kwaam om dit te bevorderen, los 
van verzuiling of kliëntelisme. De 
na-oorlogse periodes hebben 
ons geleerd dat vrede niet kan 
gedijen zonder zelfbestuur voor 
de volksgemeenschappen, zon
der ontwikkelingskansen voor 
de derde wereld, zonder een 
normale wap)enbeheersing. 

Vlaams-nationalisten hebben 
hoegenaamd geen lessen in 
„vredesopvoeding" te krijgen. 

Het diep verlangen naar vrede 
was en blijft een konstante in 
ons treven. Berten Fermont is 

Dr. Auyuai Sur ma aan het ziekbed vsn Fermont enkele dagen vóór zijn overlijden. 
Hij stierf in Borms armen. 

Wereld
broederschap 

Niet uit een overdreven zucht 
naar heldenverering, maar met 
de hoop dat de jongeren van 
vandaag het getuigenis en het 
offer van Berten Fermont zullen 
willen aktualizeren en in konkre-
te denk- en aktiepatronen om
zetten, werd deze herdenking op 
touw gezet 

Want Fermonts testament — 
in geschriften maar vooral in 
keiharde daden — behelst een 
oproep naar de Vlaamse politie
ke en sociale verantwoordelij
ken om een ondubbelzinnige au
tonomie af te dwingen en uit te 
bouwen en om een eigen buiten
lands beleid te ontwikkelen ge
richt op vrede, Europese samen-

ris De Leeuw, Lode van Dijck, 
Berten Fermont... 

Bij de vroeg getekende gene
ratie van '20-'30 gingen nationale, 
sociale en demokratische ver
zuchtingen hand in hand met het 
pacifisme. Ze vloeien als het 
ware uit één bron. 

Gebroken geweer 
Berten Fermont schreef van

uit de gevangenis: Mannen van 
Vlaanderen, op voor de stand
aard van het gebroken geweer...' 

Het Vlaanderen van na We
reldoorlog I had van deze ver
strengelde, etisch verheven vrij
heidsstrijd een levend symh)ool: 
dr August Borms, die dan ook de 
vereerde bezielende bescher
mer was van de Vlaamse dienst
weigeraars. Sommigen van hen 

daar een sprekend voorbeeld 
van. 

(pvdd) 

Bloemen 
voor Berten 

Ook u kunt aan de bloemen
hulde deelnemen, hetzij door 
persoonlijk te komen, als dat 
kan, hetzij door een bijdrage te 
storten op de postrekening 
000-0433254-52 van het Berten 
Fermont-herdenkingskomitee 
vzw Bredabaan 1297, 2120 Ant
werpen of ook door aan dit 
adres onder gesloten omslag 
een bedrag in geldige postze
gels te zenden! 

Berten Fermont symbool van 
Vlaams pacifisme. 

Programma 

van de 

herdenking 

Zaterdag 22 oktober om 
14 u. 30: eucharistieviering in de 
kerk van Don Bosco, St-Ber-
nardsesteenweg 669, Hoboken-
Antwerpen. De mis wordt opge
dragen door dom Berten Pil, be-
nediktijn van de St-Pietersabdij 
te Steenbrugge, en opgeluisterd 
door het Arthur Verhoevenkoor 
van Brasschaat Homilie door pa
ter Karel van Isacker, s.j. 

Om 15 u. 45: Verzameling aan 
de ingang van de begraafplaats 
Schoonselhof — 16u. Optocht 
naar het graf van Berten Fer
mont alwaar koorzang, samen
zang en voordracht 

Zaterdag 19 november om 
14 u.: eucharistieviering in de 
kerk van O.-L-Vrouw-ter-
Sneeuw, Laar, Borgerhout op
geluisterd door het koor „Jubila
te". Om 15 u: onthulling van een 
gedenksteen aan het woonhuis 
van Berten Fermont Helmstraat 
73, Borgerhout De gedenksteen 
wordt geschonken door VTB-
VAB, en de onthulling geschiedt 
door Jozef van Overstraeten, 
ere-voorzitter van VTB-VAB. 

Daarna optocht naar het voor
malig gemeentehuis van Borger
hout Moorkensplein 

Om 16 u.: Akademische zit
ting, onder voorzitterschap van 
Maurits Coppieters, gewezen 
voorzitter van de Nederlandse 
Kultuurraad. Gelegenheidstoe
spraken door August van Hum-
bieeck, tijdgenoot van Fermont 
en zelf gewezen dienstweige
raar, en door prof. R. Derine, 
hoogleraar. Optreden van het 
koor Jubilate en voordracht van 
gedichten. 

Toegang vrij. 
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De Vlaamse Beweging in de eerste jaren na de bevrijding 

Zo zag ik het, 

zo is het geweest 

De geschiedenis van „De Nieuwe Standaard" is één van de triestige bladzijden 
uit de geschiedenis van de Vlaamse Beweging en de illustratie van wat een 
Vlaamse Beweging, „verlost van de ziekelijke uitwas van het Vlaams-
nationalisme", betekent 

Wij hebben gezien tot welke excessen de repressie aanleiding gaf en in welke 
mate de Vlaamse Beweging in de ruimste zin er door getroffen werd. Niettemin 
goot „De Nieuwe Standaard" nog olie op het vuur 

IN het nieuwjaarsnummer van 
1-2 januari 1945 schreef 
Tony Herbert in een hoofd

artikel waarin de repressie goed
gekeurd werd: „De lucht moet 
gezuiverd worden van alle ver
raad en ergerlijke medewerking 
met de vijand". De industrieel 
Tony Herbert had nochtans een 
Vlaams-nationaal verleden. Hij 
was aktief betrokken bij de op
richting van het VNV, dat hij kort 
nadien verliet om geleidelijk naar 
het belgicisme te evolueren. En
kele dagen later vond het blad 
het een schande en een schuldi
ge nalatigheid van de minister 
van Financiën, dat de bezittingen 
van de landverraders niet irP be
slag genomen werden. Volgens 
Tony Herbert was „het strijdend 
Vlaanderen in het strijdend Bel
gië opgegaan". 

Met de Vlaamse Beweging 
moest het nu gedaan zijn. „Er zijn 
nog steeds Vlamingen die aan 
vervolgingswaanzin lijden en ge
loven dat de Walen het ganse 
staatsbestuur willen accapare-
ren; er zijn Walen die met het
zelfde euvel behept zijn. Het Is 
bij de enen zowel als bij de 
anderen een minderwaardig
heidscomplex, een ziekelijk ver
schijnsel... ". 

(„De Nieuwe Standaard", 22-
23 april 1945). 

Nog einde 1945 schreef Mau
rice Roelants (die op een be
paald ogenblik waarnemend 
hoofdredakteur was van „De 
Nieuwe Standaard"): „Ander
zijds moet erkend worden dat de 
Vlaamse taal- of herstelbewe
ging — politiek gezien - haar 
eindstadium overschreden 
heeft... Inmiddels wijst alles op 
het uitschakelen van de Vlaamse 
Beweging als splijtzwam in het 
Belgische politieke leven" („Else-
viers Weekblad", 15 december 
1945). 

Zo werd de Vlaamse Bewe
ging voor overbodig verklaard 
en begraven, op een ogenblik 
dat een dieptepunt bereikt was 
en de toestand allersomberst 

Dezelfde groep heeft ook ge
poogd de hand te leggen op de 
IJzerbedevaart Met volledige 

miskenning van de Raad van 
Beheer van de vzw „Bedevaart 
naar de graven van de IJzer" 
(IJzerbedevaartkomitee), wetti
ge eigenares van de IJzertoren 
en de bedevaartweide, werd on
der voorzitterschap van de Leu
vense hoogleraar prof. Jules 
Cardijn in 1946 te Brussel een 
nieuw IJzerbedevaartkomitee 
opgericht dat in april 1946 in de 

scheen staatsminister Frans Van 
Cauwelaert op een IJzerbede
vaart. Onder Belgische vlaggen, 
bij het spelen van de Brabangon-
ne, met de bedevaartweide be
zet door gewapende rijkswach
ters werd er hulde gebracht aan 
de weerstand. En verkondigde 
men er, dat de jonge Vlaamse 
generatie het Belgisch vaderland 
ontdekt had. 

Een woordvoerder van deze 
strekking was Jan Boon, direk-
teur-generaal van het NIR (de 
radio), die in 1948 een paar ge
schriften het licht liet zien waarin 
hij zijn gal uitspuwde en zijn 
opvattingen verkondigde: 
„Een Vaderland om te beminnen 
of de ontmoeting van de Vlaam
se en de Belgische gedachte" en 
„De Vlaamse Gentlemen in de 
school der wereld". Fanatiek, 
eenzijdig, onjuist en onrecht
vaardig maakten deze geschrif
ten, ingegeven door een woeste 
haat tegen het Vlaams-nationa-
lisme, een miserabele indruk. De 
kritiek, o.m. in „De Standaard" (3 
september 1948) was vernieti
gend voor de persoon van Jan 
Boon. Zelfs in de Amsterdamse 
„Linie" (23 juli 1948) vond men 
het al te bar dat mensen als Wies 
Moens en Felix Timmermans ge
rangschikt werden bij de „schee-
lies". Men vond dit niet de taal en 
de houding van een echte gen
tleman! Het was wansmakelijk. 

Aan het Flageyplein te Eisene leidde Jan Boon — allesbehalve een „gentleman" 
Vlaamse radio. 

de 

meest beschamende en verne
derende voorwaarden een 
„Jeugd-bedevaart" \nr\cUtXe. Prof 
J. Cardijn ondertekende ten 
overstaan van de Waalse socia
listische minister Buisseret een 
zo vernederende verbintenis, 
dat hij uit schaamte de journalis
ten smeekte ze niet te publice
ren! 

Niemand van het echte IJzer
bedevaartkomitee, niemand van 
het bestuur van VOS was op de 
bedevaart aanwezig. Zij hadden 
geprotesteerd tegen het weder
rechtelijk gebruik van hun eigen
dom. Maar voor de eerste en 
ook voor de laatste maal ver-

Van een Vlaams programma, 
van Vlaamse eisen, van enig 
protest tegen het anti-Vlaams 
karakter en de excessen van de 
repressie was geen sprake. „Le 
Soir" en „La Libre Belgique" wa
ren zeer tevreden over deze 
IJzerbedevaart... die overigens 
een volslagen fiasko was. 

Ik zal niet uitweiden over de 
pogingen van dezelfde groep 
om zich meester te maken van 
de Vlaams-nationale Zangfees
ten, evenzeer met de bedoeling 
ze hun strijdbaar Vlaams karak
ter te ontnemen. Uiteindelijk zijn 
al deze pogingen mislukt 

Het bewees door een simplisti
sche zwart-wit-tegenstelling, 
zonder enige zin voor nuance
ring, de geestelijke bekrompen
heid en het allesbehalve gentle
manlike fanatisme van de schrij
ver. De opvattingen van Jan 
Boon over de Vlaamse Bewe
ging vinden wij terug in een 
merkwaardig brochuurtje dat hij 
in 1949 liet verschijnen onder de 
titel „De laatste loodjes". De 
schrijver, die wél een sterk 
meerderwaardigheidsgevoel 
tentoonspreidde, miste evenwel 
de moed zijn naam bekend te 
maken en ging schuil achter de 
deknaam Henri Dorsvelt 

Na de onthullende reeks „Ad-
vokaat in sombere tijden" en de 
relatie Romsée-Leopold Hl werd 
meester Frans Van der Eist be
reid gevonden een reeks bijdra
gen te plegen over het wel en 
vooral het wee van de Vlaamse 
Beweging in de na-oorlogse pe
riode. 

Het verhaal door een niet on
belangrijke ooggetuige... 

Het is een ontstellend ge
schrift, een toppunt van verdwa
zing. Onomwonden werd hier 
met een zekere naïviteit de filo-
zofie uit de doeken gedaan van 
de nieuwe Vlaamse Beweging, 
die overigens geen Vlaarhse Be
weging meer was. Hier werd 
konsekwent de lijn doorgetrok
ken. 

De ganse Vlaamse Beweging 
werd afgemaakt als een uiting 
van „kollektieve verdwazing". 

, Vlaanderen, de Vlaamse 
volksgemeenschap werden 
doodgewoon gelikwideerd als 
„een vrucht van onze verbeel
ding": ze bestaan niet De enige 
werkelijkheid is België, de Belgi
sche werkelijkheid waarin wij 
moeten opgaan. Ons ideaal moet 
zijn: perfekte, voorbeeldige 
Vlaamse Belgen zijn, die moeten 
ophouden met hun pietluttige 
zgz. Vlaamse grieven, die blijk 
moeten geven van grootmoedig
heid ten opzichte van hun frans-
talige landgenoten. Zij mogen 
niet meer verwijzen naar het 
verieden, zij mogen niet langer 
hun rechten opeisen: dat maakt 
immers een slechte indruk op 
hun Franstalige landgenoten. 

De taalstrijd is slechts een 
belachelijk en volkomen 
doelloos geworden overblijfsel 
uit een vroegere periode. De 
naamloze auteur was natuuriijk, 
naar het recept van Jan Boon, 
een volmaakte gentleman. 

Uitgenodigd op een etentje 
ergens in Vlaanderen verkondig
de hij er — naar hij zelf schrijft 
— dat hij liever omgaat met 
Franssprekende lieden in Brus
sel dan met gewone mensen uit 
Vlaanderen. 

Wat de oud^ktfvist Leo Pi-
card de kommentaar ontlokte: 
„Moet men niet min of meer dan 
een stuk vee zijn om zo iets te 
zeggen als men geïnviteerd is op 
een feestje bij eenvoudige 
Vlaamse mensen". De gentle
man vergeleken met een stuk 
vee! Dat was het logisch eind
punt: de volledige kapitulatie, het 
einde van de Vlaamse Bewe
ging. 

Frans Van der Eist 
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Noël Lust voorzitter Vlaamse Bosbouwvereniging: 

„Het bos wordt 
weer bemind'' 

Voor de vijfde keer werd de week van het bos ge-
organizeerd, van 2 tot 9 oktober jl. Initiatiefnemer is 
de Vlaamse Bosbouwvereniging samen met het 
Bestuur van Waters en Bossen en het Onderzoek-
centrum voor Bosbouw van de Gentse Rijksuniversi
teit Over dit groen evenement hadden wij een ge
sprek met de voorzitter van de vereniging, Noël Lust 
uit Gontrode. 

NOÊL LUST is naast voor
zitter beroepshalve ver
bonden aan het Onder-

zoekcentrum voor Bosbouw van 
de Gentse Rijksuniversiteit, een 
naam die onmiddellijk aan prof. 
Van Miegroet doet denken, de 
eerste voorzitter van de vereni
ging en gedurende jaren het 
boegbeeld van alles wat met 
bosbouw en -beheer te maken 
heeft. 

8.000 vragen 
Noël Lust: „Men mag nu 

reeds zeggen dat de vijfde week 
van het bos een waar sukses is 
geworden. Van alle kanten werd 
(en wordt) ons dokumentatie 
over het bos gevraagd en wor
den aktiviteiten gesignaleerd. 
Het IS echter nog te vroeg om 
een definitieve balans op te ma
ken van het aantal verzoeken, 
maar twee jaar geleden hebben 
wij de briefjes en de telefoons 
eens bijgehouden. We raakten 
voorbij de 8.0001" 

— Waar komen die allemaal 
vandaan? 

Noël Lust: „Van overall Maar 
vooral van scholen en groeperin
gen, al dan niet van ekologische 
komaf. 

Ook gezinnen die boslievend 
zijn vragen ons inlichtingen en 
bijstand. Opvallend veel scholen 
en daarbij toch de bedenking dat 
sommige scholen tijd vrij kunnen 
maken en andere dan weer met, 
te druk programma en zo... Maar 
globaal genomen mogen wij niet 
ontevreden zijn, er was behoor
lijk wat aandacht voor het initia
tief." 

— Wat beoogt u eigenlijk 
met de aktle? 

Noël Lust: „De week is na
tuurlijk maar een begin, onze 
aktie loopt bestendig. Uiteindelijk 
willen wij de brede lagen van de 
bevolking aansporen tot bosbe-
zoek. 

De vroege herfst is daar een 
kleurrijke gelegenheid voor. 
Eens zo ver is de stap om het 
bos te leren kennen zeer klein, 
het waarom van het bosbehoud 
en het beheer begrijpen vraagt 
al iets meer. Daarna is het lief

hebben van het bos de volgende 
stap. Eens zo ver is er geen 
probleem meer!" 

— Weet u van merkwaardi
ge Initiatieven tijdens de jong
ste week? 

Noël Lust: „Te veel om op te 
noemen. Toch vermelden dat de 
Vrienden van het Meerdaal-
woud opnieuw zeer aktief waren 
met wandelzoektochten in en 
rond hun prachtig bos, dat in 
heel Limburg tal van merkwaar
dige bosmanifestaties werden 
gehouden, dat in het Hallerbos 
CVIaams-Brabant) een bosmu-
seum werd geopend en dat in 
Brasschaat en te Essen een bos-
leerpad werd opengewandeld. 
Maar met deze oppervlakkige 
opsomming doe ik vele andere 
gemeenten te kort, overal was 
men zeer bedrijvig!" 

Niet zo kwaad 
— Men beweert wel eens 

dat Vlaanderen met zijn bosbe
heer nergens staat? 

Noël Lust: „Men gaat meer en 

meer van het bos houden Er is 
een tijd geweest dat dat anders 
was. Verkavelaars zingen nu een 
toontje lager. 

Bossen waren tot voor tien 
jaar altijd wel eigendom van ie
mand en dienden dan ook angst
vallig gesloten gehouden voor 
wandelaars en natuurliefheb
bers, daar is duidelijk verande
ring in gekomen. Van de 115.000 
hektare Vlaamse bossen is on
geveer een-vierde openbaar be
zit geworden. 

De meeste staats- en ge-
meentebossen zijn open voor 
het publiek. Probleem blijven de 
privé-eigendommen, alhoewel 
ook daar beweging in zit. Er 
werden echter de jongste tien 
jaar zoveel bossen aangekocht 
door de overheid dat het Be
stuur van Waters en Bossen 
haast geen blijf meer weet met 
het onderhoud. Toch dient ge
zegd dat de bossen in over-
heidsbezit in een behoorlijke 
staat verkeren." 

— Hinkt dit land zjn Europe
se buren na? 

Noël Lust: „Wij moeten tegen
over het buitenland niet blozen. 

De bestelling van 1846 regis
treerde in Belgiè 485.000 hekta
re bos, in 1866 434.000 hektare, 
de telling van 1970 gaf het cijfer 
616.000 hektare. Een duidelijke 
winst dus, komt daarbij dat het 

bos van de vorige eeuw een 
geplunderd en slecht beheerd 
bos was, terwijl en dan vooral de 
overheidsbossen nu goed on
derhouden en verzorgde bossen 
zijn Wij staan er met zo slecht 
voor als wel eens beweerd 
wordt. Deze bevredigende toe
stand is er met van vandaag of 
gisteren. 

Vele kleine 
stappen. 

„Nee, deze is het resultaat van 
een decennialange strijd van on
bekende mensen die vaak een
zaam tegen grote tegenstand 
hebben moeten vechten om zo 
ver te geraken. Natuurbescher
ming bestaat uit vele kleine stap>-
pen naar het gekozen doel!" 

— Hoe belangrijk is het bos 
voor ons, de gemeenschap? 

Noël Lust: „Sommigen bekij
ken het bos als een verzameling 
hout om te hakken en grond om 
daar wat mee te doen Anderen 
overdnjven in omgekeerde zin. 

Men moet het bos naar zijn 
juiste waarde weten te beoorde
len. Om sociale redenen: men 
kan er alleen of in groep vertoe
ven, wandelen, spelen, ontspan
nen. 

Het bos heeft ook een ekolo
gische funktie, als thuis van plant 
en dier en gezondmaker van 
verpeste luchten. 

Ten slotte is er de ekonomi-
sche rol van het bos. Laat ons 
toch niet vergeten dat er bij ons 
steeds zo'n 70.000 mensen werk 
vinden in en rond het bos en dat 
is de dag van vandaag toch niet 
onbelangrijk! Hopelijk heeft de 
voorbije week het publiek een 
stuk dichter bij het bos ge
bracht!" 

Tot daar Noel Lust de voorzit
ter van de Vlaamse Bosbouw
vereniging, over de vijfde week 
van het bos. Wie meer informatie 
wenst richt zich tot de vereni
ging, Geraardsbergsesteenweg 
267 te 9231 Gontrode 

Bond Beter Leefmilieu noemt minister natuurramp 

Aktie tegen Akkermans 
DE Bond Beter Leefmilieu -

Vlaanderen (BBL) is de 
koepelorganizatie waar

in de natuur- en milieuorganiza-
ties elkaar regelmatig ontmoe
ten, en waarbinnen het natuurbe
leid van minister Akkermans her
haaldelijk wordt besproken. Dit 
resulteerde tot een aktie die 
startte tijdens de „week van het 
bos" en verder vorm dient te 
krijgen in het najaar 1983. Eerste 
aktiepunt is de uitgave van twee 
stickers met volgende teksten: 
„Ook ik wens een beter natuur
beleid" of „Akkermans natuur
ramp voor Vlaanderen". Elke na
tuurvriend kan de versie van zijn 
eigen keuze verspreiden en uit
hangen. Ook het Nationaal Ver
bond voor Natuurbescherming 
denkt in dezelfde lijn en verklaar
de Akkermans ongewenst op de 

Natuurbeschermingsdag. Geen 
mis te verstane houding dus! 

Waarover 
gaat het? 

De Bond beweert over een 
lijvig dossier te beschikken en 
zegt dat hoewel minister Akker
mans het af en toe in de pers 
mooi tracht te versieren, dit zon
der twijfel het meest afbrekende 
natuurbeleid is dat het Vlaamse 
Gewest ooit kende. 

Wat steekt er allemaal in het 
dossier van BBL? 

— Een mooie princiepsverkla-
ring over de open ruimten bracht 
geen wijziging in het beleid. Be
loften werden nooit uitgevoerd, 
zelfs brutale woordbreuk over 
uitvoeringstermijn en de pnori-
tair aan te pakken wildbouw. 
Ondertussen gaat de illegale 
vernieling van open ruimten 
steeds verder... 

— Vogelvangst is uitgebreid, 
zelfs verboden netten werden 
toegelaten. De bescherming van 
de houtsnip, een Vlaamse na-
tuurvnendelijke primeur in Euro
pa, is vernietigd. Ondanks 
200.000 stickers „Houtsnip, sym
bool van de Vlaamse Vogelbe
scherming"! Nu geeft Akker

mans evenveel kaakslagen aan 
natuurminnend Vlaanderen Een 
echte waardemeter voor zijn ge
brek aan echt respekt voor wat 
leeft in de natuur, aldus de BBL. 

— Het groene aankoopbud
get met 92 % verminderen, de 
gewestplannen trachten uit te 
hollen, ondanks mooie woorden 
na 2 jaar niets terechtbrengen 
van vernieuwende natuurdekre
ten. 

— Tal van natuurgebieden 
gingen verloren met en wij cite
ren. „Zijn aktieve of passieve 
medewerking, Smeetshof, 
Kwarreken, Moeras de Borght, 
Rinkven, nieuwe gnndgebieden 
in het Maasland, Golfterrein te 
's-Gravenwezel"... 

— Doorvoeren van door de 
lokale boeren sterk betwiste ruil
verkaveling te Meerdonk De 
werken zouden geen rekening 
houden met het natuurbehoud. 
Onder het beleid van minister 
Akkermans zijn de boeren door 
60 rijkswachters afgeklopt op 
hun eigen land en in de gevange
nis gestopt, om uiteindelijk een 
geldverspillend overbodig pro-
jekt te'^<unnen doordrukken. 

— De minister zou milieuver
enigingen het recht ontzeggen 
tot inzage van bouw- en verka-

velingsvergunningen ondanks 
het feit dat de Raad van State 
het uitdrukkelijk het recht zelfs 
de piteht acht van een milieuver
eniging om gebruik te maken van 
het inzagerecht 

Redenen zegt de Bond Beter 
Leef milieu-Vlaanderen om over-
te gaan tot de aktie. 

Wie meer wil weten over deze 
aktie „Akkermans" richt zich tot 
hèt sekretariaat van de Bond 
Beter Leefmilieu-Vlaanderen, 
Aarlenstraat 25 te 1040 Brussel, 
tel. 02-230.94.10. 

Minister Akkermans. 
kop van Jut? 

13 OKTOBER 1983 
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Nu abonneren is zoveel voordeliger 

Vlaams-Nationale 
Standpunten 
jaargang 1983 

De brochure-reeks Vlaams-Nationale Standpunten is een uitgave van het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum. U kan deze nummers bestellen op het VNS-
sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel (tel 02-219.49.30). De prijs van 
de afzonderlijke nummers bedraagt 50 fr (een los dubbelnummer kost 100 fr.) 
te storten op rekening 435-0259801-18 van het Vlaams-Nationaal Studie
centrum. 

De Balten 
door Erik Van Baelen 
Vlaams-Nat iona le S tandpun ten nr. 4 / 5 , dubbe lnummer 

Estland, Letland en Litouwen... 
ergens in je achterhoofd gaat er 
misschien een belletje rinkelen. 

Samen zijn ze met zo'n 8 
miljoen. Ze leven ongeveer 
1.500 km van hier; dat is even 
ver als de afstand van Vlaande
ren tot midden-ltalië of midden-
Spanje. 

De Baltische staten werden 
door de Sovjetunie opgeëist tij
dens de konferentie van Tehe
ran (1943) en Yalta Cl 945) en 
werden na de tweede wereld

oorlog inderdaad als socialisti
sche Sovjetrepublieken bij de 
USSR ingelijfd. 

Deze annexatie werd nooit 
erkend door de VSA, Canada en 
Groot-Brittannië die tot op he
den het begrip van een onafhan
kelijk Estland, Letland en Litou
wen handhaven. 

Wie meer over de tragische 
geschiedenis van deze volkeren 
wil vernemen, wie hun huidige 
situatie wil kennen, moet beslist 
deze VNS-brochure lezen. 

Het IS echter voordeliger u te 
abonneren! 

Een abonnement (tien num
mers) kost immers slechts 
350 fr U ontvangt dan meteen 
de vijf reeds verschenen num
mers. 

Hoe abonneert u zich? 
— U vult onderstaande bon 

in en schrijft over op onze reke
ning. De strook zendt u naar 
„ Vlaams-Nationale Standpunten 
Periodiek, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel 

— U zendt ons de bon en 
voegt een check bij ter waarde 
van 350 fr 

— U zendt ons de strook toe 
en voegt een overschrijvingsfor
mulier bij ter waarde van 350 fr 

De afzonderlijke nummers 
kan u op dezelfde wijze bestel
len 

Advokaat in 
sombere tijden 
door Frans Van der Eist 
Vlaams-Na t iona le 

S tandpun ten nr. 1 

Mr. Frans Van der Eist, die 
advokaat was in de sombere 
repressietijd, speelde een rol in 
talrijke politieke processen voor 
de krijgsgerechten. 

Hij was o.a. de raadsman en 
verdediger van dr. H.J. Elias, mr. 
G. Romsée, Karel Lambrechts, 
Karel Peeters... 

Frans Van der Eist leerde al
dus de repressie en epuratie van 
dichtbij kennen en was één der 
eersten om het anti-Vlaamse ka
rakter ervan te onderstrepen en 
te pleiten voor amnestie. 

z:ïmi f' ':-^ 

Schotse voetbalsupporters in Londen, niet alleen om de eigen ploeg aan te moedigen maar vooral om in de „vreemde" 
hoofdstad de nationale eigenlijk luidruchtig te onderstrepen. 

Zolang er 
honderd leven 
door Leo Van Bragt 
Vlaams-Nat iona le 

S tandpun ten nr. 2 

Toen het Schotse voetbalelf
tal enkele jaren geleden in Lon
den tegen het Engelse elftal 
moest spelen, werd de stad 
overspoeld door ruim 75.000 
Schotse supporters die trots 
zwaaiden met het St Andrews 
Cross, de Schotse nationale 
vlag. 

Het zullen wellicht niet alle
maal militante Schotse nationa
listen geweest zijn. 

Feit is evenwel dat de Schot
ten er, ondanks eeuwen miserie, 
in geslaagd zijn hun volksidenti-
teit te bewaren en nooit Engel
sen zijn geworden. 

Over hun geschiedenis, de re
gionale en industriële politiek, de 
sociale problematiek... leest u 
meer in deze VNS-brochure. 

De ge-Belg-de 
Vlaming 
door Maurits 
Van Haegendoren 
Vlaams-Nat iona le 
S tandpun ten nr. 3 

„Het belgt mij kleine Belg te 
zijn die grote Vlaming ben..." 
schreef René Declercq. 

Maurits Van Haegendoren die 
onlangs zijn tachtigste verjaar
dag vierde, geldt als een autori
teit op het vlak van de juridische 
facetten van de Vlaamse staats-

Staatsburgerschap en natio
naliteit staan in deze brochure 
centraal. De auteur acht het im
mers vanzelfsprekend dat aan 
de burgers van de staat Vlaan
deren officieel de Vlaamse natio
naliteit — tegenover het Bel
gisch staatsburgerschap — 
wordt toegekend. 

Deze brochure handelt over 
het invoeren van de (sub)natio-
naliteit, waardoor de verbonden
heid met volk en natie verstevigd 
wordt. 

BON 

Bestelt hierbi j : 
ex. van „Advokaat in sombere t i jden" (50 fr.) 
ex. van „Zolang er honderd leven..." (50 fr.) 
ex. van „De ge-Belg-de Vlaming" (50 fr.) 
ex. van „De Balten" (100 fr.) 

Z i j /h i j s tor t op onze rekening / voegt een check bij / 
voegt een overschri jv ingsformul ier bij. 
Abonneer t zich op de jaargang 1983 (350 fr.). 
Abonneer t zich op de jaargang 1983 en wenst eveneens 
jaargang 1982 in een handige verzamelband (700 fr.). 

De n ieuwe abonnee 

O schri j f t 350 /700 fr. over op rekening 435-0259801-18 
van het Vlaams-Nationaal Stud iecent rum; 
O voegt een check bij ter waarde van 350/700 fr.; 
O voegt een overschr i jv ingsformul ier bij ter waarde van 
350 /700 fr. 
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do&c-

Morgen vrijdag kan )e 
al de Eduards, de Ed
wards, de Wards, de Ed
dy's, de Teddy's en de 
Teds blij maken met wen
sen voor hun naamdag. 

^ r - ^ De Eduard die in de 

^ ^ ^ 1 ^ kalender geboekt staat 
^ ^ ^ ^ ^ op 13 oktober, is maar 
^ ^ ^ ^ ^ een heilige van het ze-
^ ^ ^ ^ ^ ^ vende knoopsgat. Hij 

A ^ ^ ^ was weliswaar de laatste 
^ ^ ^ ^ P Angelsaksische koning 
^ ^ ^ r vóór de inval van William 
de Veroveraar, maar daarmee is 
vrijwel alles gezegd. Hij heet Ed
ward de Belijder. Veel meer dan 
lopen en belijden heeft hij nooit 
gedaan tot hij in 1066 stierf. De 
betekenis van zijn Germaanse 
naam, „beschermer van het erf
goed", heeft hij weinig eer aange
daan. 

In de Vlaamse Beweging wa
ren en zijn de Edwards, die wél 
het erfgoed beschermden, goed 
vertegenwoordigd. Zo bijvoor
beeld wijlen Edward Clottens, de 
VOS-ser; de Antwerpse koekjes
bakker wijlen Edward De Beuc-
kelaer; de Westvlaamse letter
kundige wijlen Edward Vermeu
len die zichzelf Warden Oom 
noemde. 

Edward 
Dan zijn er de kombattieve 

naturen die hun naam kort en 
manhaftig Ward schrijven. De 
hoogbejaarde, eeuwigveront-
waardigde Ward Hermans. De in 
Kongo geboren industrieel Ward 
Opdebeeck, een dwarsligger van 
formaat die onder de oorlog 
ageerde tegen de voortgezette 
kollaboratie vanuit de illegale na
tionalistische groepering Neder
land Eén. 

Anseele, de felle Gentse so
cialistische voorman, werd door 
zijn aanhangers volks en ver
trouwelijk Eedje genoemd. 

En dan was er priester Poppe, 
heel braaf en een beetje ziekelijk. 
Wardje dus, Wardje Poppe, ge
storven in 1924 op 34-jarige leef
ti jd. Poppe was een grote ijve
raar voor het toen sterke jeugd-
apostolaat van de Eucharisti
sche Kruistocht. Hij was van in 
zijn jeugd een overtuigend 
Vlaamsgezinde, een nationalist. 
Het konflikt tussen Vlaamsge-
zlndheid en gehoorzaamheid aan 
het kerkelijk gezag dat zich in die 
jaren — de jaren van de franskil
jonse kardinaal MercierI — 
scherp stelde bij vele gelovige 
nationalisten, werd hij niet de 
baas. In de toenmaals ophefma
kende vijf „Brieven aan een 
Doode" zette Lodewijk Dosfel, 
die een vriend geweest was van 
de gestorven priester, uiteen 
waarom de nationalisten — an
ders dan Poppe meende — én 
nationalist moesten blijven én 
katoliek konden zijn én kerkelij
ke hiërarchie het hoofd moesten 
bieden waar dat nodig was. 

MAM 'T IS AL F£L 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 15 okt. 
- BRT 1, 14 u. 25 
Ronde van Lombardije, reporta
ge van deze najaarsklassieker. 
- BRT 1 20 u. 15 
Kleine Gloria, eindelijk geluk
kig, ste deel van een Am. tv-film. 
- NED. 1, 20 u. 28 
- NED. 1, 22 u. 15 
TROS aktua TROS sport 
- NED. 1, 22 u. 55 
Ten voeten uit-, de Ierse komiek 
Dave Allen en zijn team. 
- NED. 2, 20 u. 50 
Dat knippen we eruit, een keuze 
van stukjes film. die niet bruik
baar zijn, omdat akteurs en aktri-
ces hun tekst kwijt waren. 
- NED. 2, 21 u. 55 
Liedjes uit „De Jordaan": frag
menten uit de volksmusical „De 
Jordaan". 

Zondag 16 okt. 
- BRT 1, 20 u. 35 
Transport, derde afl. van deze 
reeks over vrachtwagenchauf
feurs. 
- BRT 1, 21 u. 25 
Titanic-moord?, dok. over de 
ramp met de Titanic. 
- NED. 1, 18 u. 30 
Mensenwerk, over mensen die 
zich niets aantrekken van de 
krisis en aktief zijn in kleine be-
dnjven, hulpverleningsakties 
enz... 
- NED. 1, 21 u. 
Jamaica Inn, Am. tv-film naar het 
gelijknamige boek van Daphne 
du Maurier. 
- NED. 2, 21 u. 
Nederlanders overzee, nieuwe 
dok. serie over Nederlanders die 
vanaf de 16de eeuw de wereld
zeeën bevoeren op zoek naar 
handel, winst en avontuur. 
- NED. 2, 21 u. 50 
Gangster chronicles, nieuwe 
Am. serie over het leven van 
„Lucky" Luciano en „Bugsy" Sie-
gel, 2 notoire gangsters. 
- TF 2, 21 u. 40 
Nos années '50, 3-delige monta
gereeks over de jaren '50. 
- ZDF 21 u. 20 
Bert Kaempfert: melodieën die 
men niet vergeet 

Maandag 17 okt. 
- BRT 1, 20 u. 20 
Levenslang, nieuwe Austr. 
reeks over een jonge Engelsman 
die naar Australië verbannen 
wordt 
- BRT1, 21 u. 55 
Fundamenten: Japan, Westerse 
technologie en traditionele etiek. 
Frans Boenders spreekt met Mi-
chio Morishima, auteur van het 
boek „Why has Japan succee
ded?" 
- NED. 1, 20 u. 28 
Ted-show, Nederlands meest 
geëmancipeerde superkoppel-
kwis. 
Hier en Nu, aktualiteitenrubriek. 
- NED. 2. 20 u. 
Vinger aan de pols, medische 
rubriek over de zwangerschaos-

en 
''r!%/if. 

Sissy Spacek en Martin Sheen in de dramatische misdaadfilm, 
geljaseerd op ware gebeurtenissen, „Badlands" van Terrence Malick. 

BRT 1, vrijdag 21 okt om 20 u. 20. 

enquête, die onder Nederlandse 
vrouwen werd gehouden. 
- D 3, 22 u. 15 
Anruf erwünscht over geweld
loze akties en burgerlijke onge
hoorzaamheid. 

Dinsdag 18 okt. 
- BRT 1, 20 u. 15 
IQ-kwis, 
- BRT 1, 20 u. 45 
Zal ik eens wat vragen, dokter? 
Een panel deskundigen beant
woordt vragen over kronische 
ziekten. 
- BRT 1, 21 u. 35 
Weduwen, zesde en laatste afle
vering van deze reeks. 
- BRT 2. 19 u. 
Het leven rondom ons: kommu-
nikatie bij dieren, kunnen dieren 
spreken? 
- NED. 1, 22 u. 15 
Sonja op dinsdag, praatpro
gramma met Sonja Barend en 
haar gasten. 
- ARD, 23 u. 
Die Nachtwache des Ludwig 
Hirsch, satire en zwarte humor. 
- ZDF, 21 u. 20 
- ZDF, 22 u. 05 
Anou Banou - Töchter der Uto
pie: tv-film over 6 pioniersters 
die tussen 1910 en 1920 uitwe
ken naar Palestina. 

Woensd. 19 okt. 
- BRT 1, 21 u. 45 
Wie schrijft die blijft literair 
mag: waarin een interview met 
de auteur van „De waanzinnige 
veertiende eeuw"; met Ivo Ml-
chiels over zijn recent werk en 
met Rao Bastos uit Paraguay 
over diens werk. 
- BRT 2, 19 u. 15 
Portret van een legende, Paul 
Anka. ' 
- NED. 1, 20 u. 33 
Van Kooten en de Bie, Holland 
satinsch uitgebeend 
- NED. 1, 21 u. 33 
De Blundefaktor, 2 dok over de 
fabrikage van de omstreden 
kruisraket 
- NED. 2, 20 u. 10 
Hans Christian en het aard
rijkskundig genootschap, tv-
film over een dominee in een 
kleine plattelandsgemeente. 
- RTB, 21 u. 
Les fils d^Abraham, met dok. 
over de Derwichen, religieuze 
muzelmannen en de Droezen, 
volop in de aktualiteit in verband 
met Libanon. 
- TF 1, 20 u. 35 
Pierre Mendes-France, portret 
van deze Franse politicus. 

- D. 3, 21 u. 45 
Auslandsreporter over vader
landsliefde en vreemdelingen
haat in Spanje. 

Donderd. 20 okt. 
- BRT 1, 19 u.' 20 
Uitzending verzorgd door de 
Vlaams-Nationale Omroep-
stichting. 
- BRT1, 20 u. 15 
Hoger-Lager, kwis met twee 
koppels en speelkaarten. 
- BRT 1, 21 u. 05 
Panorama, infomag. rond de 
Vredesbeweging en de Rupel-
streek en het plan Lenssens. 
- BRT 2, 20 u. 15 
Een midzomernachtsdroom, 
klassiek drama van Shakespea
re CBBC). 
- NED. 1, 20 u. 28 
Avro's platengala nationaal '83, 
Nederlandse topartiesten in 
show samen. 
- NED. 1, 22 u. 40 
Shogun, nieuwe belangrijke 
reeks naar het boek Shogun van 
James Clavell. 
- RTB 1, 20 u. 
Operatie Japan, hoe eten de 
Japanners? — TF 1, 22 u. 10 
Au-dela de l'histoire, dok. reeks 
over de Galliërs. 
- ARD, 21 u. 
Britische Nachbarn, dok. over 
Ken Livingstone, één der minst 
geliefde politici In Engeland. 

Vrijdag 21 okt. 
- BRT 1, 19 u. 10 
Een programma verzorgd door 
de Vlaams-Nationale Omroep-
stichting met o.a. een gefilmde 
reportage over de projektwer-
king van de VU en de raketten-
kwestie. 
- BRT 2, 20 u. 15 
Een blauwdruk voor Armaged
don, dok. over de gevolgen van 
een kernexplosie boven Londen. 
- BRT 2, 20 u. 45 
So what, eerste deel van een 
nieuwe reeks jazz-programma's. 
- NED 1, 22 u. 30 
De ver van mijn bed show, 
maandelijks programma over de 
derde wereld. 
- NED. 2, 20 u. 05 
De ware Jacob, blijspel met mis
verstanden bij de vleet 
- NED. 2, 22 u. 45 
De lange adem, 2de deel van de 
Duitse dok. over de Duitse her-
bewapning. 
- NED. 2, 23 u. 30 
Goud voor water, Zuidafr. tv-film 
gebaseerd op een bosjesman
nen-legende. 

^ n film 
per dag 

Zaterdag 15 okt. 
Three days of the Condor. 
Een schitterende spionage

thriller van Sydney Pollack (VS, 
1975). Met o.a. Robert Redford, 
Faye Dunaway en Cliff Robert
son. Robert Redford komt als 
Joe Turner, ambtenaar bij een 
firma die voor de CIA werkt 
meer te weten dan hij hoort Er 
wordt jacht op hem gemaakt 
(Ned. 2, 23 u. 15). 

Zondag 16 okt. 
Hannie Caulder. 
Britse misdaadfilm/western 

van Burt Kennedy (1971) met 
o.a. Robert Culp en Raquel 
Welch. Een middelmatig produkt 
dat als enige bedoeling het etale
ren van Raquel Welch' mooie 
vormen blijkt te hebben. 
(BRT 1, 15U.30). 

Maandag 1 okt. 
L'amour nu. 
Franse dramatische film van 

Yannick Bellon (1981) met Mar
iene Jobert als Claire, een onge
bonden tolk die kennis aan
knoopt met eeg. oceanograaf, 
vader van een dochtertje. Het 
tweetal kan het best vinden met 
elkaar. Bij een geneeskundig on
derzoek ontdekt men dat Claire 
een kwaadaardig gezwel heeft 
aan de borst 
De film wordt gevolgd door een 
debat rond „leven met kanker" 
(RTBF 1, 20 u.). 

Dinsdag 18 okt. 
La notte di San Lorenzo. 
Merkwaardige recente dra

ma-film van het Italiaanse broers
duo Vittorio en Paolo Taviani 
De nacht van San Lorenzo in 
1944 werd de bevolking in twee 
groepen gesplitst om aan de 
nazi's te ontkomen. Een groep 
vluchtte in de kerk, een andere 
vluchtte met een ouderling door 
de velden in de richting van de 
oprukkende Amerikanen (BRT 2, 
20 u. 15). 

Woensdag 
19 okt. 

Gunfight at the OK corral. 
Knap gedraaide Amerikaanse 

western van John Sturges 
(1957) met een wat te mager 
verhaal waann een jongeman 
het slachtoffer wordt in een 
vuurgevecht tussen twee clans 
(BRT 2, 20 u. 20). 

Donderdag 
20 okt. 

^ Borsalino. 
Frans-Italiaanse film van Jac

ques Deray (1970), met Alain 
Delon, Jean-Paul Belmondo, Ca-
thenne Rouvei Deze film is uit
zonderlijk omwille van de bezet
ting: Delon en Belmondo in de
zelfde prent Zij spelen twee 
tegenstrijdige karakters, vullen 
als dusdanig elkaar aan. De film 

speelt zich af in de gangsterwe
reld van Marseille rond 1930 
(RTBF 1, 20U.25). 

Vrijdag 21 okt. 
Badlands. 
Deze Amerikaanse dramati

sche misdaadfilm van Terrence 
Malick (1974) is gebaseerd op 
autentieke feiten uit de jaren '50. 
De ongewoon brutale en skru-
puleloze 25-jarige vuilnisman Kit 
(Martin Sheen) schiet in koelen 
bloede de vader neer van de 15-
jarige Holly (Sissy Spacek) om
dat hij zich verzet tegen een 
idylle tussen Kit en Holly. 
(BRT 1, 20U.20). 

Nieuw op 
het scherm 

Cinéclip 
RTBF heeft een nieuw maga

zine in het programmapakket op
genomen dat nauw aansluit bij 
de ontwikkelingen op film, mu
ziek en video-vlak. Tweeweke
lijks, 's zaterdags op RTBF 1. 

Damkursus 
Vanmiddag start de Avro met 

haar nieuwe kursus Dammen 
voor beginners. In deze eerste 
aflevenng licht presentator Rob 
Clerc de zevendelige kursus toe 
met voorbeelden uit de twee
kamp om het W.K. tussen titel-
houder Jannes van de Wal en 
uitdager Harm Wiersma. 

Ned. I (Avro), vrijdag 21 okto
ber om 17 u. 

Vinger aan de 
pols: bevallen 

Het medisch-informatief ma
gazine Vinger aan de pols 
maakt de resultaten bekend van 
het grootste onderzoek dat ooit 
onder Nederlandse zwangere 
vrouwen is gehouden. In de pe
riode van mei 1982 tot mei 1983 
werden ruim tweeduizend vrou
wen en hun partners onder
vraagd over zwangerschappen. 
Vragen als „Hoe ervaart de 
vrouw van nu zwangerschap, 
bevalling, en de post-natale pe
riode?" Onderwerpen die in me
nige medische verhandeling aan 
de orde zijn, maar die nooit eer
der vanuit de belevingswereld 
van de vrouw werden onder
zocht 

Ned. 2 (Avro), maandag 17 
oktober om 20 u. en 21 u. 50. 

Bette Davis in het f ste deel 
van de 2-delige Amerikaanse 
TV-film „Little Gloria... happy at 
last", gebaseerd op het leven van 
Gloria, erfgename van het fan
tastische Vanderbilt-kapitaal 

Zaterdag 15 okt op BRT 1 om 
21 u. 45. 
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Nu er nog volop goedkope tafeldruiven uit de 
Zuideuropese landen op de markt zijn, is het ogenblik 
best geschikt om ze op te leggen op alkohoi 

MEN koopt en wast een 
mooie tros witte mus-
kaatdruiven. Met een 

schaar knipt men de druiven één 
voor één van de tros, zonder ze 
te kneuzen en zo, dat er een heel 
klein eindje — een paar millime
ter maar — van de steel aan de 
druif blijft zitten. 

Men vult een glazen bokaal of 
aarden pot voor drievierden met 
de druiven, vult de pot verder 
aan met oplegalkohoi of vieux 
van 40 graden, voegt suiker toe 
naar smaak Czo'n 150 g op een li
ter) en gooit ten slotte twee 
kruidnagels samen met een pijp
je kaneel en een halve op z'n 
lengte doorgesneden vanille-
stempel erbij. Wegzetten op een 
niet te heldere plaats. Af en toe 

eens voorzichtig schudden. 

Zo rond Kerstmis zal deze 
druivenpot voortreffelijk sma
ken. Men geniet de inhoud ervan 
zoals „boerenjongens": in het 
grote borrelglas. De druiven kun
nen ook dienen voor (smakelij
ke) gamiering. Alkohoi voor de 
opleg of vieux vindt men in alle 
speciaalzaken en grootwaren
huizen. 

Hij moet wel 40 graden heb
ben: door de toevoeging van de 
druiven daalt het gehalte van het 
geheel. Beneden 18 graden zou 
een goede bewaring in gevaar 
komen. 

Als enkele of alle druiven in de 
pot na een tijdje bruin worden, is 
dat volkomen normaal en geen 
reden tot paniek. 

„Gejaagd, met trillende vingers, draaide hij het 
nummer van de internationale telefooncentrale. 
Neem me niet kwalijk, zei de telefoniste, maar alle 
verbindingen met Beiroet zijn gestoord". Hoelang 
duurt het nu al, die oorlogsmiserie in het Midden-
Oosten?" 

VÓÓR de afgetakelde Is
raëlische premier Begin 
zijn er duizenden harde 

strijders én politiek-afzijdige ge
zinnen die in deze uitzichtloze en 
onzinnige strijd sneuvelden of 
op een andere manier in hun 
leven gekraakt werden. 

Maar dat verscheurde Liba
non bestaat nog altijd. Op de 
militair-strategische wereldkaar
ten van de grootmachten wordt 
Beiroet nog onverminderd als 
belangwekkende stad (doelwit, 
mikpunt voor een zoveelste 
bommen- of zelfs rakettenregen) 
aangestipt 

Berichten vanuit het Midden-
Oosten dringen na zoveel jaren 
kanongebulder, mitrailleurge
stook en afzichtelijke massa
moorden in vluchtelingenkam
pen nauwelijks nog tot ons besef 
door 

Alle politieke partijen 
zouden zich een beetje 
minder met zichzelf, en 
een beetje meer met de 
publieke zaak bezig 
moeten houden. 
A.-Nicola8 de Condorcet 

God ja. De wereldbrand is 
nimmer gedoofd geweest 

Er „was" Vietnam. Er is Afgha
nistan. Er zijn die tientallen ande
re gevechtsfronten over de ge
hele wereld. 

Maar wat zich blijft afspelen, 
die afslachterij, in het Midden-
Oosten wordt tot in de UNO en 
de zogenaamde Veiligheidsraad 
omschreven als het mondiaal 
kruitvat van vandaag. 

Wat speelt zich momenteel af 
in het verscheurde Libanon? 

Behalve officiële diplomatieke 
jargonvertelsels en evenzeer 
partijdige telexberichten van een 
handvol persagentschappen, 
met tussendoor enkele zeldza
me free-lance reportages die 
verhelderend uit de band sprin
gen, weten we uiteindelijk (het 
elektronisch vernuft van de twin
tigste eeuw ten spijt) het fijne 
van de Libanon-tragedie bijlange 
niet 

De jonge Vlaamse auteur-re
porter Hilda Eynikel biedt ons 
een kans ooggetuige te zijn. Met 
haar realistische roman, „Een ce
der in de rotsen". Allesbehalve 
een romannetje. En geen kans 
om tussendoor op adem te ko
men. Net zoals het leven (?) in Li
banon. 

(Uitgegeven door „De Boe
kerij", Elsevier) 

ER treedt een nieuwe gene
ratie Kennedy's aan in de 
politiek. Joseph Patrick 

Kennedy, 30 jaar en zoon van de 
in 1968 vermoorde senator en 
kandidaat-president Bob Kenne
dy, wil volgend jaar in zijn ge-
boortestaat Massachusetts kan-
dideren bij de verkiezingen. 

De demokratische afgevaar
digde Gerry Studds zal zich daar 
waarschijnlijk niet meer aanbie
den: hij kwam in opspraak door 
een affaire met jeugdige manne
lijke boden van het Huis van 
Afgevaardigden. 

De weg schijnt dus vrij te 
liggen. „Joe" Kennedy begint zijn 
carrière, terwijl zijn oom Ted — 
van de vorige Kennedy-genera-
tie — nog altijd hoopt ooit eens 
president te worden. 

EEN der grootste nieuwe 
hits op de internationale 
platenmarkt is het pop-

nummer van de Italiaanse broe
ders Johnson en Michael Righie-
ra, dat onder de Spaanse titel 
„Vamos a la playa" in de top>-tien 
van vele landen loopt 

Het Italiaanse broederpaar 
speelt handig in op de vrees 
voor de atoombom. „Vamos a la 
playa" vertelt over de wandeling 
naar het strand na de Grote 
Ontploffing, omdat dan eindelijk 
„de zee zuiver" zal zijn en „stin
kende vissen" niet meer zullen 
storen. ' 

Op de keper beschouwd is 
geldklopperij uit de angst van het 
mensdom een oeroude truuk die 
er alleen nog maar op wachtte, 
ook eens in 33 toeren geperst te 
worden. 

DE infrarood-teleskoop 
„Iras", die als satelliet 
rond de aarde draait 

heeft ontdekt dat er rond de ster 
Wega een planetensysteem be
staat. 

Dit is de eerste keer dat het 
bewijs geleverd wordt voor het 
bestaan van nog een ander pla
netensysteem in het heelal naast 
ons eigen zonnestelsel. 

Wega is dubbel zo groot en 
zestig maal helderder dan onze 
zon. De ster ligt op 26 lichtjaren 
afstand van ons, een peulschil 
slechts op de maat van de ruim
te. Het planetensysteem is nog in 
volle wording. 

Wega is, met een geschatte 
leeftijd van een miljard jaren, een 
jonge ster vergeleken bij onze 
4,5 miljard jaar oude zon. 

De mogelijkheid om rond 
Wega het ontstaan van een pla
netensysteem te bestuderen is 
uiteraard slechts beperkt aanwe
zig: een mensenleven en zelfs 
de hele bestaansduur tot nog 
toe van de mens als soort is een 
nauwelijks meetbare nietigheid 
op het miljardenuurwerk van het 
heelal. 

Pelicanus 

Sist na den vooghel Pelicaen 
uyt eygen borst het eeten slaen, 

gelyck den Vlaemynck altijd bloeden 
solanck by tWaelscb gebroed sal voeden. 

Hier onze tweede opgave van 
Meespelen. Ook in dit verhaal zit
ten drie historische fouten ver
scholen. Wie wil meespelen snort 
ze op, zegt waarom ze fout zijn en 
stuurt de antwoorden ten laatste op 
maandag 31 oktober naar weekblad 
WIJ. Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 

Aan de prijswinnaar wordt een 
boekenpakket gestuurd. 

SCHEVEN architekt!" krij
ste de vrouw tot de man 
die naast haar aan het 

cafétafeltje zat. De man liet zijn 
pint onaangeroerd achter en 
stapte het af. De glazen deur 
rinkelde toen hij die woedend 
achter zich dichtsloeg. De vrouw 
betaalde de pinten, zei geen goe
dendag en kraste ook op. 

De baas schonk geen aan
dacht aan het gebeuren en 
bracht de volle pinten naar de 
toog terug. „Schieven archi

tekt?" vroeg ik hem, „Dat is het 
ergste wat je hier iemand naar 
het hoofd kunt slingeren!" „Hoe
zo?" ging ik verder. De cafébaas 
antwoordde niets maar schoof 
het gordijntje voor de ruiten op
zij en wees naar de koepel van 
het justitiepaleis. „Ziet ge dat 
batiment daar? Het staat er dit 
jaar honderd jaar. Om het te 
bouwen moesten 26.000 m2 van 
het Marollenkwartier onteigend 
worden, tientallen huizen afge
broken en honderden Marolliens 
werden naar de buitenwijken 
van Brussel verdreven. De men
sen kwamen daartegen natuur
lijk in opstand en waren allesbe
halve gesteld op de architekt die 
in hun wijk zo lelijk huis hield. Zijn 
naam was Joseph Poelaert, 
maar ze noemden hem schieven 
architekt een scheldnaam die 
kon tellen!" 

De werken aan het justitiepa
leis begonnen in 1866, kostten 
geen 3 miljoen zoals voorzien. 

maar 50 miljoen. Koning Leo
pold II — den Baard, zoals de 
Brusselaars hem noemden — 
was natuurlijk in de wolken met 
dit indrukwekkende gebouw, hij 
vroeg niet liever en was er dan 
ook op gesteld dat het justitiepa
leis met passende luister in ge
bruik werd genomen. Met veel 
hoempa en in aanwezigheid van 
burgemeester Anspach en Poe
laert zelf. 

Maar jaren later toen de Ma
rolliens wat meer van dit room-
taartgebouw gingen houden 
bleef schieven architekt een 
scheldnaam. 

Zo was het gebruikelijk dat 
wanneer men over een familie 
sprak dat als volgt deed: „Het 
zijn brave en goede mensen, ze 
hebben geen architekt in dg fa
milie!" Op een bepaald ogenblik 
diende een wijkagent zich voor 
de rechtbank te verantwoorden 
omdat hij een dronken weer-
spannigaard van architekt had 
beschuldigd... 

Nu honderd jaar later is het 
justitiepaleis niet meer weg te 
denken van de Brusselse sky
line, net zoals de andere kunst
werken van architekt Poelaert 
waaronder de kongreskolom, de 
St-Katarinakerk en de Kunst
berg wel de meest gekende zijn. 
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Vroege herfstwandeling 

Langs Gezelles 
levensweg 

„Hoe zeere vallen ze af, / de zieke zomerblaren; / 
hoe zinken ze, altemaal, / die eer zo groene waren, / 
te grondewaard!" 

Een herfstvers van Vlaanderens grootste dichter. 
Gezelles naam blijft onafscheidelijk verbonden met 
Brugge. En dat de Breydelstad altijd wel een bezoek
je waard blijft hoeft hier geen betoog. 

HET overgrote deel van de 
bezoekers beperkt zich 
echter tot de prachtige, 

overbekende „bezienswaardig
heden". Nochtans zijn de minder 
druk bezochte hoekjes van 
Brugge op zijn minst even mooi. 
De herfst nodigt je uit tot een 

vy/andeling langs Gezelles le
vensweg. 

Wie zich interesseert voor 
poëzie zal zich toch wel reeds af
gevraagd hebben wat voor men
sen dichters eigenlijk zijn. Een 
middel om een tipje van deze 
soms mysterieuze sluier op te 
lichten, is even teruggaan naar 
de leefwereld van deze schrij
vers. Wie bijvoorbeeld ooit eens 
in het zoete Waasland toefde 
begrijpt beter de heerlijke poëzie 
van Anton van Wilderode. En hi 
die ooit langs de Damse vaart 
slenterde, snapt iets meer var 
Brels „plat pays". 

Het Gezellekwartier situeert 
zich in het oude, volkse deel van 
Brugge. Guido werd er geboren 
op 1 mei 1880, als zoon van een 
tuinier en een vrouw van landelij
ke afkomst Het geboortehuis 
van Gezelle langsheen de Rol-
weg IS thans als museum inge
richt. Het lage huis met uitge
strekte tuin, in feite een oude 
hofstede, was het buitenverblijf 
van een rijke Bruggeling. Deze 
had een hovenier, Pier-Jan Ge
zelle, aangesteld om de tuin te 
onderhouden. Het gezin Gezelle 
mocht, voor eigen gebruik, be
schikken over de keuken, de 
voutekamer en de kelder, even
als over de schuur en een ge
deelte van de hof. Van 1829 tot 
1849 woonden de Gezelles in dit 
huis. 

Vóór drie jaar nam de plaatse
lijke VU-kultuurschepen het ini
tiatief om een „Gezelle-wande-
ling" uit te stippelen Deze eduka-
tieve tocht leent zich uitstekend 
om op een herfstzondag af te 
wandelen. Het gekletter van mo
dieuze vrouwenhakken op de 
„kinderkopjes" en het vinger
vlugge spellewerkspel herinne
ren aan het ritme van de vorige 
eeuw... 

„Speldewerkend zie 'k u geerne 
vingervaste, oudvlaamse 

deerne; 

die daar zit aan 't spinnen, met 
't vlugge alaam, uw kobbenet". 

De wandeling voert je naar de 
museumkollektie voor Volkskun
de in de Balstraat. Deze verza
meling is gehuisvest in de vroe
gere godshuisjes van de 
schoenmakersgilde. De huisjes 
bestonden reeds in de 17de 
eeuw en dienden tot woning 
voor bejaarde of arme leden van 
de gilde. 

Schuin daartegenover vindt 
men het „kantcentrum". Dit is de 
voortzetting van de kantschool 
die door de Zusters Apostolin-
nen werd gesticht in het begin 
van de 18de eeuw. Tot op van
daag leert men er kunstig klos
sen, thans als luxe-industrie. 

vroeger als symptoom van de 
grote armoede. 

ledere Vlaming kan wel, zo 
voor de vuist weg, een aantal 
beroemde Brugse, historische fi
guren opsommen. Doch naast 
die populair bekende personen 
herbergt de rijke Brugse ge
schiedenis nog wat prominen
ten, waarvan de namen niet di-
rekt vertrouwd In de oren klin
ken. Het geslacht Adornes be
hoort ongetwijfeld tot deze laat
ste reeks. 

De 500ste verjaardag van de 

sterfdatum van de meest fasci
nerende telg uit deze familie, 
Anselm Adornes, vormde de 
aanleiding om dit jaar een Ador-
nesgedenking op het getouw te 
zetten. 

Deze Genuese Bruggeling 
was aktief op diverse kulturele 
domeinen, speelde een voorna-

Jeruzalem 
te Brugge 

me rol in de politieke en sociale 
bedrijvigheid van de toenmalige 
stad en staat (raadgever van 
Boergondische hertogen), was 
intens betrokken bij de handel 
en het ontluikende bankwezen, 
vervulde een niet onaardige taak 
als diplomaat en drukte finaal 
ook een eigen stempel op het re
ligieuze leven. 

De Gezelle-wandeling slingert 
zich tot aan de „Jeruzalemkerk". 
Dit Is een blezonder merkwaar
dig gebouw. Deze kerk behoort 

Het prachtige Gezellehuis langsheen de Rolweg bezit een grote tuin 
waarvoor de vader van Guido Gezelle verantwoordelijk was. 

(foto: stadsbiblioteek Brugge). 
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Ik ben een kind van de zee. 
Geboren te Middelkerke, maar na
dien verhuisd naar Knokke, fietsten 
we vaak naar Zeebrugge en in de 
haven viel altijd wel iets te beleven. 

Die stille haven van toen valt hele
maal niet te vergelijken met de 

wereld- en munitiehaven die het nu is. Er was enkel 
de oude strekdam, de vissershaven en voor de rest 
waren er niets dan duinen en strand. Daar waar nu al 
die appartementsgebouwen staan. 

Wel was er de ferryboot die dagelijks aanmeerde 
en de kooksfabriek. En als er dan al eens een groot 
schip binnenvoer, was dit een buitenkansje en ging 
iedereen kijken. Op de foto zie je trouwens een gro
te driemaster 

Het strand en het zeewater waren „zo zuiver als 
een oog" en nog niet vervuild door de toeristen. 

Toerisme in die tijd bestond er omzeggens niet in 
Zeebrugge. Alhoewel er vaak „herinneringstoeris
ten" afzakten: Engelsen die terugkwamen naar hun 
haven uit de eerste oorlog. 

Toerisme bestond wel reeds, en zelfs uitgebreid, 
in Knokke. Toch was het totaal anders dan vandaag. 

De mondaine Lippenslaan 
van vandaag was in de ja
ren dertig niet meer dan 
een smalle zandweg die de 
verbinding vormde tussen 
het dorpje en de zee. Ook 
de Zeelaan was niet meer 
dan een smalle straat, waar
langs de tram daverde. 

Thuis hadden wij een fa
miliepension en tijdens de 
piekmomenten de zomer
maanden en een beetje 
rond Pasen, moesten wij 

.'„ '̂  uiteraard helpen: afwassen, 
'j^ patatten schillen, kuisen, 

^ ; 5^ boodschappen doen. 
Weet je, er waren geen 

koelkasten, tenzij misschien in de grote hotels. 
Wanneer er plots vijf gasten binnenkwamen, moest 
ik vlug naar de beenhouwer lopen om, bij voorbeeld, 
vijf biefstukken. 

Vol pension kostte 30 tot 35 frank per dag. En 
voor 12 frank had men een zeer uitgebreide maaltijd. 
Een doorsnee metselaar verdiende toen tussen de 3 
en 4 frank per uur Zodat vakantie aan zee enkel 
mogelijk was voor begoeden. Betaalde vakantie 
kende men niet 

De badkledij was. uiterst preuts. Ik herinner me 
nog wat voor een schandaal de eerste sfiorts voor 
vrouwen veroorzaakten: mijn vader liet ze eenvou
digweg met toe in ons restaurant 

Natuurlijk was alles nog in 't Frans. Zelfs ik kreeg 
mijn schoolopleiding in 't Frans bij de „frères xavé-
riens". Reeds vóór de oorlog revolteerde ik hierte
gen en toen ik in '58 de gemeentelijke politiek 
binnenstapte, was dit met als belangrijkste aktiepunt: 
de strijd tegen het Frans langsheen onze Vlaamse 
kust, en zeker te Knokke. Tien jaar later was Hugo 
Schiltz de leider van de manifestaties tegen de 
Franstalige missen in de Knokse kerken. 

De knaap op deze foto anno 1936 is Raf 
Declercq (° Middelkerke april 1924), thans VU-
volksvertegenwoordiger. 

tot een kompleks van gebouwen 
dat opgericht werd door de ede
le familie Adornes en iïu nog is 
zij het eigendom gebleven van 
de afstammelingen van de stich
ters. 

De kerk bestaat uit een bene
den- en bovenkerk, is opgetrok
ken in baksteen op oorspronke
lijke wijze, in 15de eeuwse 
Vlaamse stijl. De achtkantige to
ren telt acht vensters. En boven 
het gewelf is een gaanderij in 
witsteen, met houten bekronin
gen in twee verdiepingen en 
boven dit alles prijkt een rode 
koperen bol met Maltezerkruis 
en gebroken Katarinawiel; met 
de palmtak van de Jeruzalem-
vaarders. Iets verder loopt men 
ook voorbij de Sint-Annakerk 
met rijk houtsnijwerkmeubilair, 
schilderijen en kunstsmeedwerk. 

De prachtig gerestaureerde 
Sint-Walburgakerk is de vroege
re Jezuïetenkerk, die tijdens de 
Franse revolutie dienst deed als 
„Tempel voor de Rede". 

Het huis met nummer 22 aan 
de St-Annarei zullen velen her
kennen vanuit de films 'Ten 

Komende 
van de auto
strade neemt 
U best de 
ringlaan rond 
Brugge tot 
aan de Kruis-
poort en 

KruisvesL Dit is de naam voor de 
oude stadswallen tussen de Dam
poort en de Kruispoort, die ont
staan zijn op het grondgebied van 
de gemeente Sint-Kruis bij het gra
ven van de grote omwalling op het 
einde van de 13de eeuw. Volgens 
het plan van Marcus Gerards ston
den er negen windmolens op de 
krulsvest; nu staan er nog drie. Eén 
van de drie, de Sint-Janshuysmolen 
uit 1770, kan men nog bezoeken. 
Ook Gezelle was er een trouwe 
gast-

nun's story", „L'empreinte du 
Dieu" en „De vorstinnen van 
Brugge". Iets verder, aan de 
Snaggaardbrug, staat het huis 
waarin staatsminister Achiel Van 
Acker overleed. Waar nu het 
prestigieuze Sint-Leokollege 
prijkt, bevond zich eertijds het 
Engels Seminarie. Gezelle was 
er ooit leraar. 

De Cisterciënzerabdij van 
O.-L-Vrouw-ter-Duinen te Kok-
sijde werd in 1577 geplunderd 
en verwoest door de beeldstor-
mers en daarom in 1627 naar 
Brugge overgebracht in het 
voormalig eigendom van Ter 
Doest, thans het „Groot Semina
rie". 

Wij wandelen verder door de 
eenzame, stille straten van het 
oude Brugge, tussen de hoge 
muren van kloosterhoven en 
moestuinen; „Oliebaan-Hemel-
rijk", half straat, half aardeweg, 
waar alleen de steunbeertjes te
gen de oude muren als roerloze 
wachten de straatleegte versto
ren. De stilte wordt er enkel 
verbroken door de beiaardklan-
ken van de abdijtoren van „de 
Duinen", of door de vogels in de 
hoge populieren achter de mu
ren... waar de stilte ons toelaat te 
luisteren naar Gezelles geloofs
belijdenis: „'t Is stil, stil, allenger-
hand..". 
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Brengt 1984 opnieuw Vlaamse kampioenen? 

Ludo Peeters redt 
de eer! 

Ludo Peeters heeft ons wielerwereldje de grote schande, het absolute 
dieptepunt, bespaard. Toen niemand nog geloofde in een Belgische overwinning 
in een klassieker buiten kategorie trok de dertigjarige Kempenaar Blois-Chaville, 
de vroegere Parijs-Tours, naar zich toe. 

17 

LUDO Peeters, misschien 
wel de sterkste Vlaamse 
renner van de jongste ja

ren, was en is nog steeds een te
ken van tegenspraak. Ook wij 
kunnen ons niet van de indruk 
ontdoen d a t t u d o oneindig veel 
meer vermag dan uit zijn uitsla
gen blijkt, dat hij zijn licht te vaak 
onder de korenmaat laat schij
nen. Waarom heeft Peeters het 
kopmanschap systematisch ge
weigerd? Waarom koos hij on
veranderlijk voor de rol van 
meesterknecht? 

Jan Raas, zoveel staat wel 
vast, zou in de voorbije drie jaar 
minder topkoersen hebben ge
wonnen indien Ludo Peeters 
een ander shirt om de lenden 
had gedragen. Met welk onwaar
schijnlijk machtsvertoon pilo-
teerde Peeters zijn kopman naar 
triomfen in Parijs-Roubaix en de 
Ronde van Vlaanderen. Om 
maar deze twee koersen te noe
men. 

De eigen grenzen 
Ludo Peeters beweert van 

zichzelf dat hij zijn eigen grenzen 
maar al te goed kent en daar ook 
naar handelt Hij verkiest de ze
kerheid van de man in de scha
duw boven de (overigens lukra-
tieve) risico's van het vedetten-
dom. Hij heeft spijtig genoeg, 
nooit geprobeerd zijn eigen on
gelijk te bewijzen... 

Peeters is mentaal sterker en 
evenwichtiger dan hoger ge
schatte toprijders als Dewolf, 
Vanderaerden en Willems. Pee
ters is een vakman, een prof die 
zijn beroep een seizoen lang met 
grote ernst beoefent Hij rijdt 
nooit door diepe dalen (land
schappen die Willems en Dewolf 
toch zo vertrouwd toeschijnen...) 
en klimt geregeld mee met de 
besten naar de hoge toppen. 
Omdat hij in buitenlandse loon
dienst rijdt krijgen zijn prestaties 
misschien niet de verdiende 
weerklank. Al heeft Ludo onze 
zo vaak aangetaste wielereer al 
wel vaker gered... 

Als ze 't willen 

Blois-Chaville was anders een 
echte topkoers. De beste ren
ners ter wereld streden er einde

lijk nog eens op het voorplan. 
Een kopgroep met Peeters. 
Raas, Contini, Van der Poel, 
Wampers en wereldkampioen 

LeMond: we kennen organizato-
ren van klassiekers die met een 
stuk minder ook al dik tevreden 
zouden zijn. Het bewijst dat het 

allemaal nog kan en dat de wie
lersport haar liefhebbers heus 
nog wat te bieden heeft: als de 
renners maar willen en durven... 

Als het verlangen te winnen niet 
wordt ondergraven door de 
schrik voor de (eervolle) neder
laag. 

Blois-Chaville stond ook 
schaamteloos in het teken van 
de... transfers. Het is geweten 
dat er nauwelijks nog een be-
roepsetiek bestaat maar mo
menteel worden rekords verbe
terd aan de lopende band. Ren
ners erkennen nog amper de 
belangen van hun werkgevers 
en gaan zonder schroom bond
genootschappen aan met toe
komstige ploegmakkers die mo
menteel nog tegenstrijdige be
langen verdedigen... Het kan alle
maal. Precies daarom ook kwam 
de overwinning van het duo Pee-
ters-Raas zo sympatiek over. 
Eind dit jaar verlaten beide ren
ners de ploeg Post Daarmee zal 

Ludo Peeters 

De armoede van het 
Europees voetbal 
IN Het Nieuwsblad wordt 

Ernst Happel op geregelde 
tijdstippen ten tonele ge

voerd als „het orakel van Delphi". 
Vanuit zijn afzonderingsoord in 
Noord-Duitsland laat de voetbal
professor uit Wenen dan een 
aantal bedenkingen los die ons 
door Mare Dheedene onveran
derlijk als dogma's worden voor
gehouden. 

Computer-
voetbal? 

Wij hebben ons daarmee altijd 
kunnen verzoenen. Omdat Ernst 
Happel nu eenmaal wat te vertel
len heeft en omdat Mare Dhee
dene als geen ander een knap 
stuk over weinig of niets kan 

schrijven. Beider verdiensten 
zijn bijgevolg niet gering. 

Uit zijn jongste betoog zijn 
ons van de meester twee stellin
gen bijgebleven. Ernst waar
schuwt voor de gevaren van het 
nu volop gepropageerde en 
door de trainers met veel ijver 
geprogrammeerde computer-
voetbal. Ernst hoopt ook dat de 
broodnodige vernieuwing over 
afzienbare tijd vanuit Zuid-Ame-
rika bij ons zou worden inge
voerd. Dit laatste vonden wij 
merkwaardig omdat oud-top-
voetballers ons reeds eerder 
hadden gewezen op het feit dat 
taktische innovaties in het verle
den onveranderlijk in Brazilië, Ar
gentinië of Uruguay hun ont
staan vonden. Enkel het totaal
voetbal rijpte in de geesten van 
de Europese voetbalideologen 
en er kan bezwaarlijk worden 
beweerd dat zij de spektakel
waarde van het spel (?) op de 
half lange termijn heeft opge
voerd. Het nu gevreesde compu-
tervoetbal ontwikkelde zich ove
rigens in het verlengde van dit 
door Rinus Michels met zoveel 
zelfvertrouwen en talent (Cruyff, 
Keizer, Neeskens, KroLJ uitge
bouwde systeem. 

een streep worden getrokken 
onder wellicht de suksesrijkste 
periode in de geschiedenis van 
de Nederlandse wielrennerij. In 
de wielersport is inderdaad niets 
bestendig en zelfs de meest 
soliede ploegverbanden zijn niet 
bestand tegen de erosie van de 
tijd. 

Gebarsten 
pantser 

Nadat de ploeg Post met zel
den geziene overmacht door het 
klassieke voorseizoen was gere
den begon het stalen pantser 
plots te scheuren en te barsten. 
Post maakt zich sterk rond (mo
gelijk) Vanderaerden een nieu
we sterke ploeg te kunnen bou
wen. Wij hopen dat hij gelijk 
kri jgt Al was het maar omdat we 
op die manier nog eens een 
echte Vlaamse „kampioen" krij
gen. Alhoewel ook rond Vande
raerden alsmaar meer vragen 
rijzen. Om het heel precies te 
omschrijven: steeds meer inge
wijden twijfelen aan de beroeps-
ernst en de morele weerbaar
heid van de Limburgse belofte. 
Hij zou een kind van zijn tijd zijn 
en uitsluitend gebrand liggen op 
onmiddellijk (en zo mogelijk ook 
nog gemakkelijk) geldgewin. Wij 
durven ons daar nog geen oor
deel over vormen Maar vast 
staat wel dat Vanderaerden vol
gend seizoen méér zal moeten 
laten zien en ook met een ande
re ingesteldheid zal moeten le
ren njden dan in de voorbije 
maanden. 

Een kampioen moet persoon
lijkheid uitstralen zoniet wordt hij 
door de supporters genadeloos 
„geflest" Om daarover méér te 
vernemen moet Vanderaerden 
maar eens te rade gaan bij de 
grote beloften van de voorbije 
jaren. Die hebben zich ook een 
tijdlang verstopt achter de zoge
zegde gebrekkige ploegorgani-
zatie maar als puntje bij paaltje 
kwam gingen zij zelf onverander
lijk individueel in de fout 

Ernst Happel 

Ernst heeft natuurlijk gelijk 
wanneer hij beweert dat er mo
menteel op onze velden weinig 
of mets te beleven valt Hij kan 
zich niet vergissen wanneer hij 
vaststelt dat het Europese top
voetbal hunkert naar individuali
teiten die onvoorspelbaar op de 
groene rechthoek evolueren. 
Ernst omschrijft de verantwoor
delijkheid van trainers (en van de 
zich daar achter opstellende be

stuurders) zonder schroom. 
Hoe en wanneer de verande

ring zal intreden weet hij ook 
niet HIJ hoopt op de Zuidameri
kanen en verwijst naar de Brazi
lianen die in Spanje '82 toch al 
een hoogst aantrekkelijke va
riant van het totaalvoetbal intro
duceren. Een variant waarin 
techniek en offensieve lef rich
tinggevend waren. 

Ernst ontwikkelde nog een an
dere gedachte. Groot individueel 
talent rijpt doorgaans in armoe
de. Materiële welstand en top
klasse schijnen wel tegenstrijdig. 
Een stelling die moeiteloos kan 
worden bewezen... en die voor 
een deel de huidige sportieve 
armoede van het Europees voet
bal helpt verklaren. Toppunt van 
negatieve ontwikkeling zag Ernst 
in de wereldtitel van Italië. Hij had 
geen goed woord over voor de 
kampioenen van Bearzot Hij zal 
zich dus waarschijnlijk, net als 
wij trouwens, maar moeilijk kun
nen opwinden over de reeks 
nederlagen die de titelverdedi
gers sinds het einde van de 
Mundial inkasseerden. 

Ook op afstand bekeken blijft 
het ongelooflijk hoe Brazilië, dat 
in Spanje bij momenten het bes
te voetbal aller tijden produceer
de, tegen die kille kikkers kon 
ondergaan. 

Al zal de hoogste som aan 
individueel talent en het briljant 
kollektief vertoon wel altijd 
machteloos blijven tegen de 
opeenstapeling van individuele 
fouten... 
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Voor wie wakker 
ligt van de 
computer-opmars 

Wat verwachten wij van ons leven ? Wat verwachten wij van ons werk, dat 
een groot deel van ons leven uitmaakt? Men hoeft geen super-intellektueel te 
zijn om beide vragen te kunnen beantwoorden. Maar mensen leven toch klaar
blijkelijk samen om het mekaar bijlange niet gemakkelijk te maken. Hoewel 
uitvinders van alle tijden toch het tegendeel hebben beweerd en blijven 
beweren. 

VANDAAG worden we zo, 
voor sommigen op on
heilspellende of tergen

de manier, gekonfronteerd met 
dat fameuze nieuwe revolutio
nair instrument dat ons wordt 
aangeboden: de computer. 

In kantoren en werkplaatsen 
groeit die evenwel uit tot een 
ongemeen opdringerige elektro
nische werknemer. 

In fabrieken is de samenzwe
ring van computers zo ver ge
vorderd dat robots het werk van 
arbeiders overnemen. 

Maar er zijn ook de grandioze 
elektronische wonderen. Pracht-
resultaten die met inschakelen 
van computerwerk bijvoorbeeld 
genoteerd worden in de genees
kunde. Bij levensreddende ope
raties. Och, we zijn nu reeds met 
al onze vezels aan mekaar ver
bonden via en met computer-
schakelingen 

Het bieper-tijdvak 
De man die in een kliniek, op 

kantoor, of gewoonweg als 
chauffeur-onder-weg rondraast 
met een „bieper" maakt nauwe
lijks nog ophef. En de polshorlo
ge is ook al de kleine en grote 
wijzers kwijtgespeeld. De pols-
computer maakt opmars. Het va-
liesje met mikro-computer is ver
trouwde handbagage bij zaken
reizen geworden. Kortom, we 
draaien gedwongen mee in het 
cirkus van de automatizering. 

Nauwelijks één elektronische 
stunt wekt nog verbazing. Het 
heet onder meer dat de telema-
tiek, die razendsnelle alomtegen
woordige postduif van de jaren 
'80, onze wereld verschrompelt 
tot één elektronisch dorp. 

Beangstigend? Maar nee 
mensen. Wie een goede kijk 
heeft op het proces van de 
automatizering, dat hoegenaamd 
niet meer kan gestuit worden, 
die zal zich meteen ook buiten
gewoon beter voelen dan ooit 
voorheen. 

Nochtans, professor-doctor-
elektronikus, automatizering 
omvat toch niets minder dan 
het uitschakelen van de mense
lijke tussenkomst en het zelf
werkzaam maken van een com-
puter-elgenzlnnlg systeem? 

Twee proffen, de Nederlander 
Jan Van Oorschot uit Groningen 
en de Gentenaar Deschool-
meester, hebben een kijk- en 
leesboek samengesteld waarin 
gans het proces van de compu-

terizering, de robotizering, auto
matizering... wordt doorgelicht 
Hun boek, „Kijk, automatizering", 
werd meteen door de Vereni
ging ter Bevordering van het 
Vlaamse Boekwezen, en via een 
overjaars stencilgeschrift, publie
kelijk geprezenteerd als boek 
van de maand. 

Troost en bijstand? 

Wie wakker ligt van de Ofj-
mars van computers en robots 
vindt troost en bijstand in dit kijk
en leesboek. Maar de grote in-
formatiehonger wordt erin niet 
helemaal bevredigd. Zoals dat 

het geval is met de vraag hoe
veel ruimte mister-computer nog 
zal laten aan onprogrammeerba
re kreatieve verzuchtingen. En 
wat gaan de beheerders van die 
terminals aanvangen met de we
reldwijd verspreide vrijheidsstrij
ders? In één versmachtende 
computerbank duwen...? 

„Kijk, automatizering", gepu
bliceerd door de uitgeverij 
„Samson" biedt hoe dan ook 
een verhelderende blik In onze 
toekomst die langer dan giste
ren een aanvang nam. 

(Tot 15 oktober 395 frank; 
nadien 100 fr. duurder). 

„Oorlog en propaganda", 
een waarschuwing 
f ' de Studio van het Ge

meentekrediet, Passage 
44 t^ Brussel, kan men 

nog tot 30 oktober terecht 
voor de aangrijpende ten
toonstelling: „Oorlog en pro
paganda, of wapens voor de 
opinie". Aan de hand van 
affiches, vlugschriften en 
kranten worden door deze 
tentoonstelling de psycholo
gische overredingstechnie
ken verduidelijkt die tijdens 
de belangrijkste konflikten 
van de 20ste eeuw ontwik
keld en gebruikt werden. 

Subtiele 
hefbomen 

Ook uit verscheidene 
audio-visuele montages blijkt 
dat oorlogspropaganda een 
doorslaggevende rol kan 
spelen ten behoeve van de 
propaganda van rivaliseren
de mogendheden. Tevens 
wordt aangetoond dat dit 
subtiele wapen zelfs een be
slissende invloed kan uitoefe
nen tijdens een konflikt 
Want, behalve de wapens 
zelf is een doeltreffende pro
paganda een noodzakelijke 
basis voor de motivering en 
de mobilisatie van de bevol
king. 

De inrichters hebben zich 
niet tot doel gesteld enkel de 
mooiste grafische dokumen-
ten uit te zoeken. Ze hebben 
precies deze affiches en 
vlugschriften willen tonen die 
de beste illustratie vormen 
van een ganse reeks van 
psychologische hefbomen, 
gehanteerd om beurtelings 
de vervoering of de angst op 
te wekken, om deugden te 

benadrukken of tegenstan
ders belachelijk te maken. 

Onszelf 
beschermen 

De groeiende invloed van 
de moderne media heeft de 
draagwijdte en de impact van 

de propaganda nog vergroot: 
een goede propagandadienst 
is vandaag, bij analyse van de 
strijdkrachten die tegenover 
elkaar staan, wellicht even
veel waard als verscheidene 
militaire divisies. 

De tentoonstelling „Oorlog 

LEeiJDN WflLLOMli 
„Tegen het bolsjewisme! Neem dienst in het Legion 

Wallonië: 1940-1944. 

en propaganda" benadrukt de 
noodzaak ons te bescher
men, te wapenen tegen ons
zelf De verfijning en de ver
strekkende mogelijkheden 
van de vandaag bestaande 
kommunikatiemiddelen ver
hogen slechts de risico's van 
een propaganda, waarvoor 
we ons uit levensbehoud 
steeds weer moeten hoeden. 

Ten bewijze hiervan wor
den een groot aantal doku-
menten getoond die overal 
ter wereld massaal werden 
gebruikt tijdens de twee 
voorbije wereldoorlogen, 
maar ook naar aanleiding van 
andere konflikten. Enkele au
dio-visuele montages zijn an
derzijds gewijd aan film, te-
kenprent en karikatuur 

In de ruime en mooi geïllus
treerde katalogus worden 
een aantal artikels afgedrukt 
over de verschillende vor
men van oorlogspropaganda. 

Deze katalogus kan besteld 
worden door storting van 
450 fr op nummer 057-
6370330-16 van het Gemeen
tekrediet, Kulturele Dienst, 
Pachecolaan 44 te 1000 
Brussel, met de vermelding 
„Oorlog en Propaganda". 

Deze prijs wordt verlaagd tot 
350 fr bij de ingang van de 
tentoonstelling en tot 30 ok
tober bij bestelling in een 
agentschap van het Gemeen
tekrediet . 

De tentoonstelling is koste
loos toegankelijk van 11 u. 30 
tot 18 u. 30. 
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zondag 23 oktober te Brussel 

Volksunie stapt mee op 
in vredesbetoging 
Praktische richtlijnen 

Z o a l s U kunt lezen In het a r t i ke l „T rouw aan het I J ze r t es tamen t " in 
d i t W l J - n u m m e r s tap t de V o l k s u n i e mee o p In de g r o t e v r e d e s b e t o 
g ing van z o n d a g 23 o k t o b e r 

Van de organizatoren ontvingen 
WIJ de praktische mededelingen De 
betoging vertrek om 13 u 30 vanop 
dne plaatsen in Brussel Vanaf 12 uur 
IS er evenwel reeds animatie op deze 
dne vertrekplaatsen 

Op ieder van deze dne plaatsen 
verzoeken wij de Vlaams-nationalisti-
sche betogers zich te scharen ach
ter de groep leeuwevlaggen die daar 
ter plekke zullen aanwezig en zicht
baar zijn Allen die individueel of 
met een door de VU georganizeer-
de bus naar Brussel komen vragen 
WIJ, de Schaarbeekse vertrekplaats 
te kiezen Zi j die met de speciale 
treinen of met kollektieve bussen 
naar de hoofdstad komen, en dus 
met in Schaarbeek geraken, wor
den gevraagd op de twee andere 
plaatsen eveneens bij de groep 
rond de leeuwevlaggen aan te slui
ten. 

Schaarbeek 
Deze plaats werd door de organi

zatoren uitgekozen als vertrekpunt 
voor de betogers komende uit de 
provincies Luik Limburg, Antwerpen 
en het arrondissement Leuven 

Zoals gezegd verzoeken wij de 
Vlaams-nationalisten zoveel mogelijk 
naar dit vertrekpunt te komen 

Ergens zullen op het Prinses Elisa-
bethplein (dit is het grote plein vlak 
voor het station) en in de buurt van 
de köp van een der genoemde 
Vlaamse provincies een groep leeu
wevlaggen opgesteld staan Wij ver
zoeken dan ook alle Vlaams-nationa
listen die deze startplaats konden 
bereiken zich achter deze vlaggen te 
scharen 

Brussel Centraal 
De startplaats is hier het .Europa-

kruispunt" het plein gelegen aan de 
voorzijde van het Centraal Station 

De organizatoren verzamelen hier 
de deelnemers uit de provincies 
Oost-Vlaanderen Namen, Luxem
burg en Waals Brabant 

Ook hier zult U een groep leeuwe
vlaggen bemerken Wij vragen met 
aandrang dat de daar aanwezige 
Vlaams-nationalistische manifestan
ten zich achter deze leeuwevlaggen 
zouden scharen 

Brussel Zuid 
Vertrekplaats is de Zuidlaan, dit is 

de brede laan nabij de uitgang van 
het spoorstation De organizatoren 
verzamelen op die plek de betogers 
uit West-Vlaanderen, Vlaams-Bra-
bant en Henegouwen 

Net zoals op de andere plaatsen 
zullen ook hier leeuwevlaggen verza
meld zijn W I J vragen alle Vlaams-

nationalisten die op deze plaats ver
trekken zich hierbij aan te sluiten 
rond de vlaggen dus 

De betoging beweegt zich van op 
deze dne startplaatsen naar het eind
punt dit IS het centrale podium aan 
het ,World Trade Center', gelegen 
bij het station Brussel Noord 

Om 17 uur worden daar de slot
toespraken gehouden en zijn er op
tredens van o m Johan Verminnen, 
Willem Vermandere en Ann Chnsty 
Het officiële einduur is voorzien om 
17 u 30 

BRUSSEL 
zondag 23 oktober W83 

NATIONALE BETOGING 

Vervoer 
De NMBS geeft 50 % verminde-

nng aan alle individuele reizigers, 
indien het een verplaatsing betreft 
van minimum 40 km Deze biljetten 
zijn vanaf volgende week verknjg-
baar in alle stations 

Groepen van 25 tot 100 personen 
nog voordeliger voorwaarden 

Deze tremen begeven zich naar 
de vertrekplaatsen van de respektie-
ve provincies 
— Schaarbeek, voor de treinen ko
mende uit Antwerpen en Limburg 
— Brussel Centraal voor de treinen 
komende uit Oost-Vlaanderen 
— Brussel Zuid voor de treinen 
komende uit West-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant 

Deze extra-tremen vertrekken na 
de ontbinding van de betoging van
uit de respektieve stations van aan
komst' (met uitzondenng voor de 
treinen nchting Antwerpen en Lim
burg deze vertrekken uit Brussel 
Noord O 

Natuurlijk blijft de NMBS ook de 
normale zondagsdienstregelingen 
verzorgen 

V.S.V.K. (Vlaamse Studie- en Vormingskring) 
nopligt U vr iendel i jk uit o p de eers te aktivi teit van haar v i j fde 
werk jaar 

op donderdag 20 oktober 1983 om 20 u. 
in het Muziekauditorium, Kruisstraat 15, Izegem 

Debatavond over kernwapens 
m e t 1 D E H r B W a l s c h a p , A m b a s s a d e u r v o o r v r e d e 
e n v e i l i g h e i d b i j h e t m i n i s t e r i e v a n B u i t e n l a n d s e B e t r e k 
k i n g e n s t a n d p u n t o v e r d e B e l g i s c h e O v e r h e i d , 

2 V l a a m s A k t i e k o m i t e e t e g e n A t o o m w a p e n s 
V A K A - N a t i o n a a l s t a n d p u n t v a n d e v r e d e s b e w e g i n g , 
d e h e e r J B o g a e r t s , v o o r z i t t e r 

3 H e t p u b l i e k d a t r u i m s c h o o t s g e l e g e n h e i d k r i j g t 
t o t v r a g e n s t e l l e n 

Ordewoorden 
De platvormtekst die door de VU 

en de VUJO werd onderschreven 
bevat volgende ordewoorden 
— Geen nieuwe atoomwapens m 
België noch in enig ander Europees 
land 
— Neen aan Pershing II, Cruise en 
Neutronenbom 
— Ontmanteling van de SS-20 
— Ontmanteling van alle bestaande 
kernwapens 
— Voor een kernwapenvnj Europa 
— Zelfstandige en aktieve vredes
politiek van België 
— Verenigde Staten en Sovjetunie 
bevnes de nucleaire wapenwedloop 
— Vrede door en voor ontwikkeling 

De 
vredesbeweging 
in Vlaanderen 

In het kader van de Vredesweek, 
die te Kortnjk loopt van 8 tot 15 okto
ber eJ<,, organizeren een aantal 
Vlaams-Nataonale Verenigingen 
twee avonden rond het tema „De 
Vredesbeweging" m Vlaanderen 

Op woensdag 12 oktober wordt 
vanuit de histonek van de vredesge-
dachte in Vlaanderen de link gelegd 
naar de huidige opvattingen inzake 
vrede en vredeswil 

Op de tweede avond die doorgaat 
op donderdag 27 oktober, zal gehan
deld worden over het probleem van 
de bewapenmg, de wapenindustne 
en de wajjenlobby's, regionaal en 
lokaal gezien 

Beide avonden gaan door telkens 
om 20 u m West-Flandna, Gewijde 
van Namenstraat 7 te Korthjk 

De deelneming in de onkosten 
bedraagt 75 fr voor een avond, of 
100 fr voor beide avonden Iedereen 
IS welkom Graag inschrijven vooraf 
bij West-Flandna (tel 056-225698) 

VU arr. Brugge 
naar Brussel 

Arr-voorzi t ter Erwin Van Dries-
sche roept de VU-mandatarissen 
en -leden van het arrondissement 
op deel te nemen aan de vredesbe
toging van zondag over acht dagen 

U kunt meereizen met de auto
bus ingelegd door de VU-Zedel-
gem of met de Vaka-trein vanuit 
Brugge 

Afspraak voor de Brugse 
Vlaamsnationalisten m Schaarbeek 
(busreizigers) of m Brussel-Zuid 
(treinreizigers), bij de leeuwevlag
gen 

Info-avond over 
kernwapens 
te Destelbergen 

De Aktiegroep voor Vrede, Ont
wikkelingssamenwerking en Solidan-
teit (AVOS) nodigt uit voor een 
informatie- en gespreksavond naar 
aanleiding van de Vredesbetoging 
van 23 oktober '83 Een spreker van 
VAKA, een uiteenzetting over het 
gevaar van kernwapens, kansen op 
een al dan met beperkte nucleaire 
oorlog, enz_ Vragen kunnen onder
tussen gesteld worden Samen
komst op maandag 17 oktober '83 
om 20 uur, in „De Witte Raaf', 

Inschnjven voor de bus ingelegd 
door AVOS kan bij R De Winne, 
Scheldekant 6 te 9210 Destelbergen 
Tel 091-312830 Vertrekuren bus 
11 u 45 aan de steltplaats van de 
bussen op wijk Eenbeekemde. Om 
11 u 50 aan het gemeentehuis van 
Destelbergen Om 12 u aan kruis
punt Meersstraat-Tramstraat-Laar-
nebaan 

Puike wandelroute 
Wilsele ingeregend... 

Vorige zondag werd de puike wandelroute, uitgestippeld door de VU van 
Wilsele (bij Leuven), ingewandeld De belangstelling was grooL Het druileri
ge weer schrikte duidelijk de meer dan zestig deelnemers bijlange niet af 
Trouwens, de kloeke wandelaars hadden zich goed op het drassig gedoe 
aangekleed stevige laarzen, regenjassen, paraplu's En ook het goed humeur 
was van de partij 

Misschien gaven de gidsen een 
ietsje te weinig uitleg maar met de 
pijpestelen zouden hoe dan ook veel 
woorden in de wind en tussen de re
genschermen wegwaaien Veel deel
nemers hadden evenwel duidelijk de 
wandelsmaak te pakken want van de 
eerste tot de laatste nj kon je horen 
dat we hier nog wel eens zullen 

terugkomen' Namens de nationale 
partijleiding kwam algemeen VU-se-
kretans Willy De Saeger het VU-
bestuur van Wilsele gelukwensen 
overmaken 

De projektleiders Jef Schellekens 
en Reimand Hermans verdienen alle 
lof voor hun puike wandelroute Te

recht verdienen zij beter weer wan
neer op zondag 30 oktober e k het 
tweede gedeelte van de Wilselse 
wandelroute wordt ingewandeld 
(let op, dan wordt er vertrokken aan 
de kerk van Sint-Martinus) Allicht 
wordt het ook dan weer een gezelli
ge tocht misschien ook weer met 
het amusante gezelschap van de 
bok van de Wilselse bakker ' 

Geïnteresseerden (ook voor pro-
jektwerking in andere VU-afdelin-
gen) kynnen brochure en andere 
informatie verkrijgen bij VU-voor-
zitter Guido Houdart, Aarschotse-
steenweg 266 A, bus 5, te 3010 
Wilsele. 

WM-berichten 
WM-stuurgroep 
arr. Leuven 

De VVM-stuurgroep van het ar
rondissement Leuven organizeert op 
zaterdag 19 november van 14 uur tot 
18 uur in de zaal Broek Broekstraat 
in Leuven een vormmgsnamiddag in 
verband met ruimtelijke ordening en 
milieu op gemeentelijk vlak 

De inleiding wordt verzorgd door 
kamerlid Willy Kuijpers en kabinets-
medewerker Frans Adang 

De heer Rudy Bollaerts zal er 
spreken over recyclage en huisvuil-
ophaling 

VVM-stuurgroep 
arr. Gent 

De VVM-stuurgroep van het ar
rondissement Gent organizeert op 
dinsdag 18 oktober om 20 uur in de 
zaal De Veldbloem Hoge Avenj 7 
te Ertvelde een vormingsavond met 
als onderwerp „Een jaar schepen-

ambt' Spreker is hier volksvertegen
woordiger Willy Kuijpers 

WM-stuurgroep arr. 
Halle-Vilvoorde 

Alle kaderleden van de arrondis
sementen Halle-Vilvoorde en Brus
sel worden door de VVM-stuur
groep vnendelijk uitgenodigd op de 
volgende vormingsaktiviteit die 
plaatsvindt op zaterdag 15 oktober 
om 14 uur in de zaal Het Hooghuis" 
rechtover de kerk in hel centrum van 
Wemmei 

De heer Jons Depre VU-fraktielei-
der provincieraad Brabant zal er een 
praktijkgericht antwoord geven op 
vragen als Welke zijn de praktische 
rechten van een gemeenteraads
lid"? Wat is de rol van een gemeen
teraadslid zowel m de meerderheid 
als m de minderheid''" 

Namens de nationale partijleiding 
kwam algemeen VU-sekretans Willy 
De Saeger het VU-bestuur van Wil
sele gelukwensen overmaken 

13 OKTOBER 1983 



•'•'>i:p-^ii-

20 w& 
De Antwerpse burger 
verder gepluimd 

Op 30 september werd de gemeenteraad van Antwerpen bij hoogdrin
gendheid bi|eengeroepen om het sanenngsplan te bespreken. In grote lijnen 
komt het plan hier op neer dat de stad het personeelsbestand met ruim 2.000 
leden gaat inkrimpen. Verder zal de brave burger meer in zijn reeds fel 
geplunderde zak kunnen schieten want zowel de personenbelastmg als de 
grondbelasting gaan fel de hoogte in. En voor het weghalen van het huisvuil 
zal ook een fl ink bedrag (1300 frJ worden aangerekend Tot heden betaalde 
men 800 fr. De investeringen worden fel teruggeschroefd en ook het O C M W 
zal bezuinigingsmaatregelen opgelegd krijgen zodat de geraamde sti jging 
van de jaarli jkse tekorten wordt gedrukt 

De oppositie, vooral V U en P W , 
hebben zware kntiek geleverd op 
het plan dat ter goedkeunng aan de 
raad werd voorgelegd G Bergers, 
frakbeleider van de VU, noemde het 
sanenngsplan een in zeven haasten 
opgesteld stuk dat het reeds lang 
door de V U voorspelde bankroet 
bewees. 

Herhaaldelijk tot vervelens toe 
heeft de V U er in het verleden op ge
wezen dat deze SP-CVP-koalite 
steeds op een te grote voet leefde 
Gerard haalde fel uit naar de al te 
grote invloed en macht van de tot de 
familie van de beide besturende par-
t jen behorende syndikaten waarme
de de leden van het kollege om 
politieke redenen al te zeer rekening 
houden 

In zijn bespreking over het plan 
zelf zegde onze frakbeleider „Het 
sanenngsplan werd juist wat het 
kollege wilde vermijden het nastre
ven van papieren doelen Het t)evat 
bovendien al te optmistische prog
noses, en tenslotte zelfs nog een 
aantal verkeerde cijfers of een foute 
weergave daarvan" G Bergers toon
de aan dat men voor wat de konsoli-
datielening betreft er eventjes ruim 
13 miljard naast zat In plaats van de 
volgens het plan voorziene lening 
van 56 miljard moet men rekening 
houden met een lening van zowat 70 
miljard 

„Mijne dames en heren, indien 
deze stelling juist is ' Dan is het 
toch werkelijk onaanvaardbaar dat 
onze goegemeente een zo sterk 
verdraaid beeld van de kastoestand 
voorgeschoteld wordt" 

Ook in verband met de bespanng 
die verkregen zou worden bij de 
„terbeschikkingstelling" van de per
soneelsleden vanaf 55 jaar rekende 
G Bergers het kollege voor dat men 
wel ietwat al te optimistisch gere
kend had en ongeveer een derde 
van de geraamde bespanngen op dit 
vlak zullen wegvallen 

Volledig zinloos noemde de VU-
fraktieleider de tjespanngen die op
gelegd zouden worden aan het 
O C M W dat sedert de wet van 1976 
met enkel grotere opdrachten en 
verplichbngen heeft maar vooral heel 
wat meer onafhankelijkheid t o v de 
gemeenteraad bekomen heeft 

Herberekening 
In die omstandigheden zomaar 

zonder werkelijk soliede basis plan
nen dat op de begroting 1984 de 
overdrachten met 200 miljoen ge
drukt zouden kunnen worden, en 
verder in 1985 met 400 miljoen, in 
1986 met 600 miljoen, in 1987 met 
800 miljoen en in 1988 een miljard en 
daarenboven met de minste inflatie in 
te rekenen noemde Gerard dan ook 
de reinste waanzin en totaal onuit
voerbaar Er IS trouwens nog geen 
enkele beslissing genomen door het 
O C M W 

En nu reeds wordt door OCMW-
leden verklaard dat omwille van de 
toegenomen bijstand ingevolge de 
ekonomische knsis en het toene
mende getal werklozen er een be
grotingswijziging van ongeveer 180 
miljoen te verwachten is De VU-
woordvoerder legde dan een herbe
rekening voor waar wel rekening 
werd gehouden met een inflatie van 
6 % bij het O C M W En met deze be
rekening bekomt men al een defici-
taire begroting vanaf 1985 n l 30 
miljoen en in 1988 zelfs een mali van 
1,7 miljard I 

„En dat noemt U een ernstig sane
nngsplan!" 

Gerard Bergers behandelde dan 
de voorgestelde belastingen Hij 
noemde deze belastingen onverant
woord, zelfs gewoon schandelijk 
Het kollege heeft nog maar eens de 
gemakkelijke weg gekozen en de 
weerloze burger moet opnieuw op
draaien voor het slechte beleid van 
de meerderheid 

In 1974 verklaarde reeds een f rak-
tieleider van de meerderheid dat het 
plafond van de belastingdruk was 
tsereikt Inmiddels betoogde G Ber
gers, werden de opcentiemen reeds 
meer dan verdubbield en is de globa
le belastingopbrengst zelfs 2,5 maal 
zo groot geworden als toen en dit 
ondanks het afnemend aantal inwo
ners 

De zo gevreesde bevolkings-
vlucht uit de stad zal in sterke mate 
toenemen en men mag ook met uit 
het oog verliezen dat met dit sane
nngsplan de grootste lasten precies 
na 1988 komen en fiet volgend be-

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. 

stuur wellicht niet meer in staat zal 
zijn de klok terug te draaien 

G Bergers verklaarde ook nog dat 
omwille van de objektivrteit de Nato-
nale Regenng en meer bepaald mi
nister Nothomb eveneens een zeer 
grote verantwoordelijkheid in de ui
termate nefaste evolutie van de ge
meentelijke kjelastingdruk dragen 
daar deze regenng immers bijna 
systematisch van langsom meer en 
meer lasten naar de ondergeschikte 
besturen afwentelt 

De VU-frakbe acht het beslist no
dig dat het Stadsbestuur bij de rege
nng zou aandnngen op grotere tege
moetkomingen waarna de belastin
gen voor de „Sinjoor" verlaagd moe
ten worden Gerard vroeg zich ook 
af wat er eigenlijk geworden is van 
die andere „konsolidatielemng", met 
name, deze van de fusie „Is deze on
dertussen reeds opgepeuzeld?", 
vroeg hij zich af 

Om te eindigen besloot de VU-
frakbeleider „Dit sanenngsplan ver
toont vele gebreken en dient beslist 
grondig aangepast te worden Van
zelfsprekend verplicht de buitenspo
ng slechte kastoestand ons dnngend 
een sanngslemng aan te gaan Maar 
dit plan IS zo slecht dat de VU-frakbe 
tegen moet stemmen 

Forse verhogingen 
In zijn tussenkomst haalde Dirk 

Stappaerts fel uit naar de voorziene 
forse belasbngverhogingen die naast 
de inwoners van de kernstad vooral 
de burgers uit de distnkten zullen 
b-effen Stappaerts betoogde dat 
men weldra aan een financieel maso
chisme moet lijden om in Antwerpen 
te blijven wonen 

Voor wat het O C M W beb-eft he
kelde ons raadslid het feit dat het kol
lege de raad met heeft kunnen inlich
ten over de konkrete kontakten e n / 
of besprekingen met het OCMW, 
zodat heel het sanenngsplan op los
se grond is gebouwd temeer daar er 
geen rekening gehouden werd met 
het inf labentme en de te verwachten 
sbjging in de sektor „Bijstand" Het 
VU-raadslid is nochtans van mening 
dat op het vlak van het O C M W kan 
en moet gesaneerd worden maar 
dan met op de euforische wijze die 
door het kollege wordt voorgesteld 

Stappaerts behandelde dan zeer 
speciaal de post „onderwijs" Het 
fameuze KB nr 145 Nothomb, in 
verband o a met het gemeentelijk 
onderwijs t o v deficitaire gemeen
ten, voorstellen als een integrerend 
deel van het huidige sanenngsplan 
noemt het VU-raadslid wel groten
deels overtrokken 

Stappaerts wenste met nadruk te 
wijzen op de blijvende hoge kost 
voor het Antwerps Stedelijk Onder
wijs en wees in dit verband naar de 
begrobngscijfers voor 1983 waann 
men voor dit onderwijs komt tot een 
nadelig saldo van 2248 miljoen fr 
„Dit bedrag van ruim 2 miljard 200 
miljoen moet hoe dan ook te denken 
geven" En Dirk Stappaerts vervolg
de „Verre van ons om de alleszins 
hooggestemde kwalifikabes van het 
Antwerpse stedelijk onderwijs te wil
len aantasten of in opspraak te willen 
brengen, onafgezien natuurlijk van 
de wrevel om de te eenzijdige politie
ke strekking en tendentieuze beïn
vloeding van dit net in de oude 
kernstad en bepaalde, welgekende 
disbikteni Als VU-frakbe blijven wij 
hardnekkig de mening toegedaan 
dat de gemeentelijke of stedelijke 
eerstelijnszorg inzake onderwijs 
moet uitgaan naar het kleuter- en 
lager onderwijs Het is duidelijk dat 
daar de pnoritaire onderwijsop
dracht van een stad gelegen is" 

Stappaerts stelde dan de vraag of 
voor wat de andere onderwijssekto-
ren beb-eft wij met werkelijk boven 
onze stand leven en werken Hij 
vroeg zich af of het met wenselijk 
was de hele onderwijsstruktuur eens 
werkelijk wetenschappelijk door te 
lichten 

„Is het met voordeliger om bepaal
de onderwijsvormen of disciplines af 
te tsouwen, om te vormen en over te 
dragen aan het Rijk'", betoogde de 
vu-man 

Gokken en wensen 
Vervolgens herhaalde de oud-bur-

gemeester van Borgerhout het VU-
voorstel van bij de aanvang van deze 
legislatuur tot organizabe van een 
werkelijk opengetrokken Rondeta-
fel-konferenbe met alle betrokkenen 

ANTWERPEN 
OKTOBER 

14 WESTERLO: cantus-VUJO-Westerio in het Boswachtershuis, 
Papedreef te Westorto om 20 uur 

14 BRASSCHAAT Het wakkere bal 2 vanaf 20 u in Melkerij 
Peerdsbos Inkom 80 fr Jongeren en 65-t- 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 Hupsake 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 

15 BORSBEEK Jaarlijks dansfeest om 20 u 30 in zaal Tyrolerhof ' , 
de Robianostraat 214 D J Lucky Tune 

19 EDEGEM Gespreksavond over ,borstkanker" door dhr Eyskens 
om 20 u 15 in Drie Eiken Ingencht door het FVV 

20 WOMMELGEM: „Voeren en de Walen", een volledig Voerpro
gramma getxacht door Guido Fonteyn (red van De Standaard) 
Om 20 uur in lokaal Den Klauwaert Inkom grabs. Inr VU 

21 HOMBEEK-LEEST: Vlaamse boeken- en platenbeurs ia de 
bovenzaal van het oud-gemeentehuis van Homt)eek. Ook op 22 
en 23 oktober Telkens van 14 tot 20 uur 

22 EDEGEM Verkoop van tweedehands-speelgoed van 16 tot 20 u 
in bovenzaal Dne Eiken Inr FVV Ook op 23 oktober 

27 EDEGEM Voordracht door dr E Willekens over Hendnk 
Conscience, om 20 u in „Drie Eiken" Inr Kulturele Knng 

29 DESSEL VU-afdelingsbal in zaal „De Eendracht", Hannekes-
straat met Frank Marty Band, om 20 u 30 

en belangstellenden van en voor het 
Antwerps Stedelijl Onderwijs 

Als laatste VU-spreker kwam Dirk 
Van Gelder aan het woord In zijn 
korte tussenkomst bestempelde hij 
het sanenngsplan als een samenvoe
ging van gokken en wensen Hij 
stelde de zogezegde bespanngen 
i v m de pensioenen en de werkings
kosten in vraag en voorspelde dat dit 
sanenngsplan de voortiode is van 
een nieuw sanenngsplan in t990 

60 jaar wanbeleid 
Na de antwoorden van de schepe

nen rondde burgemeester Bob 
Cools het debat af Hij meende alle 
schuld i v m de slechte financiële 
toestand van de Stad te moeten 
afwentelen op de nahonale regenng 
Verder verweet hij geen enkel alter-
nabef gehoord te hebben vanuit de 
oppositie 

Daarop nam onze gemeenschaps
minister Hugo Schiltz het woord In 
een scherpe tussenkomst stelde hij 
het reeds 60 jaar durende wanbeleid 
van de SP-CVP-koalibe aan de kaak 
In feite heeft het steeds ontbroken 
aan een werkelijk beleid 

Of vindt de meerderheid het nor
maal leningen aan te gaan om schul
den af te betalen en dan leningen aan 
te gaan om de intresten van de 
vonge leningen te kunnen betalen en 

Ook dit nog! 
In het kader van hun taak als gemeenteraadslid gingen de VU-raadsleden 

G. Bergers en D Stappaerts de notulen van het Schepenkollege raadplegen. 

Een eerste maal deden zij dat op 6 mei 1983 en een tweede poging 
ondernamen zij op 28 september. 

Tweemaal moesten zij ervaren dat het notulen-register, zoals wetteli jk 
voorgeschreven is, niet bijgehouden was. 

De notulen waren slechts in orde tot de kollegezitting van 28 maart 1983. 

Is dit dus één van de kenmerken van het fameuze nieuwe beleid van de 
SP-CVP-koalitie m Groot-Anlwerpen? 

dan nog eens nieuwe leningen Onze 
minister noemde dit een schoolvoor
beeld van een frauduleus beleid Ie
mand die in de prive-sektor zo iets 
doet wordt in de gevangenis ge-
stopti 

De VU heeft in het verleden meer
maals gewaarschuwd voor wat er 
aan het gebeuren was De VU heeft 
verschillende malen de presbge-poli-
bek van het kollege aangeklaagd 

De VU heeft verscheidene voor
stellen gedaan om tot een ander 
beleid te komen Nooit heeft de 
meerderheid rekening willen houden 
met de opposibe maar steeds hoog-
harbg alles van de tafel geveegd 

Hugo Schiltz raadde het Stadsbe
stuur een beetje meer bescheiden
heid aan in plaats van het albjd maar 
weerkerende tnomfalisme 

Het zeer lange debat werd dan 
besloten met de klassieke stemming 
en het sanenngsplan werd goedge
keurd meerderheid tegen minder
heid met onthouding van Hugo 
Schiltz. 

Hugo Schiltz onthield zich vermits 
hij zich in de Vlaamse Regenng over 
ditzelfde sanenngsplan zal moeten 
uitspreken en eventueel zijn houding 
dan met mag belast worden door de 
houding van de frakbe 

Bob Loete 

B L 

J.BERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

VUJO-bal Wommelgem 
een schot in de roos 

Wat sommige met verwacht had
den IS dan toch gebeurd Het eerste 
VUJO-bal van 23 september is uitge
groeid tot een groot sukses Dankzij 
de belangeloze inzet van vele jonge
ren en een goede organizabe was 
deze eerste jongerenavond een 
schot in de roos 

Onze dank gaat ook naar alle 
leden en sympabsanten die ons ge
steund hebben bij de kaartenver-
koop 

De sympatieke aanwezigheid van 
mandatanssen en ouderen, was voor 
ons jongeren een bewijs van de 
hechte vnendschapsband in de 
Volksuniefamilie 

Ook konden wij de aanwezigheid 
waarnemen van nationaal voorzitter 
Joris Roets en arrondisementeel 
voorzitter Fred Van RAEMDONCK. 

Al bij al redenen te over om het 
volgend jaar nog eens over te doen 
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Wordt Brasschaatse jeugddienst in zijn kontinuïteit bedreigd? 
Ook tjdens de gemeenteraad van 

september stelde Peter Renard in 
naam van de VU enkele vragen over 
het jeugdbeleid in Brasschaat Hij 
ging ervan uit dat sinds enkele jaren 
in Brasschaat een jeugddienst funk-
tioneert, die tijdens de vonge legisla
tuur onder impuls van de VU tot 
stand kwam Aanvankelijk werd die 
dienst uitgebouwd door een gewe
tensbezwaarde, nadien nam een 
BTK-ster de taak over Tot begin 
januari bestond de taak van de 
jeugdmedewerker enn enerzijds ge
meentelijk ambtenaar te zijn, ander
zijds als koordinator op te treden 
voor de jeugdraad 

In al die jaren, aldus Peter Renard, 
IS er geen vast statuut voor de 
jeugddienst uitgewerkt Zo gebeur
de het dat begin dit jaar de jeugdcon-
sulente van Brasschaat er een taak 
bijkreeg Ze werd bovendien part
time gemeenschapsmedewerker 
voor de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking 

Volgens Renard is de jeugddienst 
momenteel in zijn kontinuïteit be
dreigd Wat gebeurde er ' Dit jaar 
verliepen er verschillende BTK's, 
waaronder dit van de jeugdconsu-
lente Enkele daarvan konden een 
verlenging krijgen, zodat het projekt 
van de jeugddienst nu pas in oktober 
afloopt 

Op het moment dat er van verlen
ging sprake was, diende het Bras
schaatse gemeentebestuur een Der
de Arbeidscircuit CDAO-projekt in 
Omdat de huidige medewerkster 
van de jeugddienst een universitair 
geschoolde is, hield dit grote risico's 
in Het DAC is immers in de eerste 
plaats gericht op de lager geschool
den De CVP-schepen van de jeugd 
werd daar van verschillende zijden 
van op de hoogte gebracht, maar 
hield er weinig of geen rekening mee 
Raadslid Renard vroeg zich dan ook 
af of het kollege wel de bedoeling 
kende van het DAC en of zij hoege
naamd geen rekening wenste te hou
den met de kontinuïteit van de jeugd
dienst en van de raad voor ontwikke
lingssamenwerking Of heeft het Kol
lege dan hoegenaamd gene visie op 
jeugdbeleid' 

Vonge week kwam er het — mm 
of meer te verwachten — afwijzen 
van het DAC-projekt, officieus Re
nard vroeg zich dan ook af wat het 
kollege van plan is 

Volgens hem is er momenteel 
meer dan ooit behoefte aan een 
onafhankelijke jeugddienst en aan 
een ernstig jeugdbeleid De toene
mende werkloosheid en het gebrek 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

ATHOS p.v b.a. 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Gemeente Lint 
Bericht 
Het gemeentebestuur van 
Lint maakt bekend dat vol
gende betrekking te bege
ven IS 
— deeltijds cultuurfunctio-
nans (man of vrouw) 
De aanwervings- en benoe
mingsvoorwaarden zijn te 
verkrijgen in het gemeente-
sekretanaat, tel 455 2001 
De schriftelijke aanvragen 
zijn te richten aan het kol
lege van burgemeester en 
schepenen, gemeentehuis 
te 2548 Lint, bij een ten laat
ste op 25 oktober 1983 ter 
post aangetekend schrijven 

(Adv. 123) 

aan perspektief voor de jongeren 
zijn maar enkele argumenten daar
voor 

HIJ vreesde, de benoemingspoli-
tiek van de CVP-meerderheid de 
laatste maanden indachtig, dat ook 
op de jeugddienst een „mannetje 
van de meerderheid" zou gedropt 
worden wat op termijn de (geplan
de') dood van de jeugddienst zou 
betekenen Burgemeester Bertels 
reageerde bitsig op deze tussen
komst net als het gehele schepen-
kollege Hij wilde met gezegd hebben 
dat er geknoeid werd met de benoe
mingen — alhoewel gekend door 
ledere insider — en zei er voor te 
zorgen dat ook in de toekomst de 
Brasschaatse jeugddienst onafhan
kelijk zou kunnen werken De VU 
nam hiervan akte 

Dorpdag-naweeën 
Reeds vong jaar waren er op de 

Dorpdag van Brasschaat problemen 
rond de stand waarmee Were-Di en 
Voorpost bradenjen en dorpdagen 
afloopt Ook dit jaar verwachtte men 
moeilijkheden En die kwamen er 
dan ZIJ het na de Dorpdag en vanuit 
een onverwachte hoek Een 80-tal 
handelaars verzochten in de petitie 
voor de toekomst iedere stand met 
politieke inslag uit de Dorpdag ver
wijderd te houden 

Agaiev plaatste het punt op de 
dagorde omdat de symbolen, lektuur 
en afbeeldingen van uniformen hen 
stoorden 

Ook SP deelde de mening dat 
voor de toekomst zulke standen 
beter konden verdwijnen 

Even keerde de Brasschaatse ge
meenteraad naar de onzalige tijd van 
40 jaar geleden terug en de Agaiev-, 
SP- en PW-frakbes deden alle moei
te om elkaar in hoera-patriotisme te 
overtreffen 

Namens de VU-frakbe van Bras
schaat stelt fraktieleider Roger Van-
thillo duidelijk dat ze zich niet wenst 
te identificeren met bedoelde organi-
zaties, zomin als met de meeste van 
hun ideeën 

Teneinde de diskussie in een rui
mere kontekst te plaatsen en het feit 
te benadrukken dat het gevaar niet 
alleen komt van deze marginale 
groepen worden volgende bedenkin
gen aan de gemeenteraad ter over
weging gegeven 

— het feit dat binnen alle groepen 
onder invloed van de ekonomische 

knsis een hetze ontstaat tegen werk
lozen, gastarh)eiders kleurlingen, sta
kers (alhoewel een onvervreemd
baar demokratisch recbü, zelfs ge-
handikapten en op dit ogenblik tegen 
betogers tegen de grootste militair-
elektronische wapenbeurs van de 
wereld. 

De VU van Brasschaat waar
schuwt dan ook terecht dat het 
verbieden van wie dan ook een 
tweesnijdend zwaard kan zijn en 
voelt meer voor het demokrabsch 
toelaten van alle polibek gedachten-
goed mits twee restnkbes 

— de tentoongestelde afbeeldin
gen, de kleding, de uitgezonden mu
ziek, enz. mogen met kwetsend zijn 
voor de bevolking, 

— de wet op het raasme dient te 
worden gerespekteerd 

Hubert Scheir 

N^rmenigvuldig uw interesten 
met de nieuwe KBM AXIBONS. 
De nieuwe KB-Maxibon zs een kasbon met een 
looptijd van 5 jaar*. Een soepele en veilige 
belegging en... vooral voordelig. Want de interest 
van een Maxibon brengt op zijn beurt weer 
interest op. 

Soepel en veelzijdig 
Maxibons kan u al kopen vanaf 

10.000 F en ze worden doorlopend uitge
geven. Maxibons zijn aan toonder zodat ze 

makkelijk kunnen worden doorverkocht 
of overgedragen. 

Veiligheid 
voor de toekomst 

Beleggen bij de Kredietbank is 
beleggen in zekerheid. Bij de inschrijving 
staat al vast hoeveel u op de vervaldag zal 
ontvangen. Verder heeft u er geen omzien 
naar. 

De looptijd van 5 jaar maakt de Maxi-
bon bijzonder aantrekkelijk als u geld voor 
uw kinderen opzij wil zetten. Maxibons 
groeien immers mee! 

Hoog rendement 
De interest van een Maxibon wordt 

niet jaarlijks geïnd. Het grote voordeel hier
van is dat die interest bij uw kapitaal wordt 
gevoegd. Kapitaal plus interest brengen 
samen nóg meer interest op. Na vijf jaar is 
uw spaargeld - in alle stilte - dan ook fors 
toegenomen.» 

© KREDIETBANK 
Betere service. Beter ontbaal. 

* U kan ook bi] ons Maxibons van onze zustermaatschappij 
Fidisco kopen met een looptijd van 3 jaar 

U wil ongetwijfeld meer weten over de KB-Maxibon Met uw vragen bent u van harte welkom m elk KB-kantoor 
Wanneer u onderstaande bon invult krijgt u een uitgebreide folder over de Maxi- en andere kasbons toegestuurd 

Bon uitknippen en opsturen naar Kredietbank, Grote Markt 19,1000 Brussel. 

Ik wil méér informatie over de Maxi- en andere kasbons. 

- : > < 
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22 m 
De eerste gemeenteraad 

na de vakantie te Diest 
Er stonden zo maar eventjes 55 punten op de dagorde van de 

gemeenteraad (43 in de openbare en 12 in de geheime zitting) van 
29 september jl. Dit was het gevolg van het feit dat er in juli en au
gustus geen gemeenteraad is samengeweest. 

Echt zware diskussies zijn er in deze gemeenteraad niet 
geweest. 

Het punt op de dagorde waarrond 
zeker een stevig stuk zou gepala-
verd worden was de automatizering 
van sommige stadsdiensten door 
aansluiting bij VLABRIC (Vlaams 
Brabants Informatie Centrum). 

Automatizatie van bepaalde dien
sten IS inderdaad niet meer te stuiten 
maar of de stadsdiensten zullen wer
ken met een eigen computersy
steem ofwel aansluiten op het com
putersysteem van Vlabric vraagt een 
grondige studie. Zo was er een uur 
voor de gemeenteraad nog een ge
forceerde voorlichting voor de ge
meenteraadsleden van meerderheid 
en oppositie door afgevaardigden 
van Vlabnc. 

Veel beter ware geweest dat het 
schepenkollege van in het begin ook 
de oppositie bij de voorbereidende 
besprekingen had betrokken Uitein
delijk werd het wijs besluit genomen 
dit punt van de dagorde af te voeren 
en pas in een volgende gemeente
raad grondig door te nemen. 

Voor de VU zal Frans Seurs zich 
in deze materie verdiepen. Hij heeft 
reeds meerdere kontakten gelegd 
met andere gemeentebesturen en 
met firma's die reeds volop met 
automatizering bezig zijn. Ook lezers 
van dit artikel kunnen nuttige infor
matie iv.m. automatizenng van de 
stadsdiensten doorspelen aan Frans 
Seurs, Begijnenstraat 2, 3290 Diest 
De financiële weerslag op de stads
begroting is onder andere een be
langrijk aspektl 

Enkele interessante 
punten 

De stad sluit een huurkontrakt af 
met het ministerie van Onderwijs om 
na de schooluren de nieuwe sporthal 
(HRITO) aan de Boudewijnvest te 
mogen gebruiken m.aw. door te ver
huren aan de geïnteresseerde ver
enigingen (eenparig aanvaard) 

In Molenstede in de Dorpsstraat 
zullen twee verkeersdrempels ge
plaatst worden nl aan de school en 
aan het ontmoetingscentrum. Renaat 
Rijnders CVU) beklemtoonde hier dat 
in deze straat veel te hard gereden 
wordt niet tegenstaande de aange
duide snelheidsbeperking en dat 
sommige automobilisten pas zullen 
vertragen wanneer ze ondervinden 
dat ze hun auto beschadigen door te 
snel te njden. Verkeersdrempels zijn 
hier dan ook het enige middel om de 
onverantwoorde automobilist (geluk
kig zijn er nog andere) met zijn neus 
op de feiten te drukken. 

(SP onthoudt zich omdat het ad
vies van de kommissaris ontbreekt in 
het dossierj 

Het schepenkollege krijgt de toe
lating om een volledig fietsenplan te 
laten opstellen voor gans het grond
gebied De ideeën van aktiekomitees 
zoals de Kalverberg te Schaffen 
waar onze sekretaris Paul Cresens 
heel aktief in was, zullen erin ver
werkt worden, (eenparig aanvaard) 

Er komt een nieuwe toenstische 
brochure (een heel boekje) over 
Diest op initiatief van de Toeristische 
Federatie van Brabant De proefdruk 
IS klaar. De stad zal voor een 100.000 
fr. brochures overnemen tegen kost
prijs (eenparig aanvaard). 

Er is een nieuw ontwerp restaura
tie Ontmoetingscentrum Begijnhof 
opgesteld De gebouwen Infirmerie 
en Apostelenkonvent (waarin heel 
wat verenigingen nu ook vergade
ren) zullen de nodige dnngende in-
standhoudingswerken en opknap
beurten ondergaan om ze terug in 
een behoorlijke staat te brengen. 

Waar er oorspronkelijk voor 60 
miljoen franken werken voorzien wa
ren zijn deze nu teruggebracht op 33 
miljoen. Daarvan moet de stad 20 % 
dragen nl. 6,6 miljoen. Dit dossier is 
al 10 jaar oudl 

De stadsdiensten krijgen een ei
gen brandstofpompinstallatie (benzi

ne en diesel) met wel met een streng 
kontrolesysteem. Uitgave 600.000 fr 
zonder btw. Op vraag van raadslid 
Rijnders Renaat wist schepen Brock-
mans te vertellen dat dit jaarlijks 

door de toegestane kortingen bij 
aankoop van de brandstof een be-
spanng zal betekenen van ongeveer 
112.000 fr. 

Het braakliggend stuk grond in het 
midden van de Michel Theysstraat 
(je weet wel met die kapotte paaltjes 
rond) zal door de stad gekocht wor
den van de familie Cerckel. 2100 000 
fr (schattingsprijs min of meer) is 
wel veel geld voor zo een stukje 
maar het is bouwgrond!! waar na
tuurlijk nooit meer een gebouw zal 
op geplaatst worden Met groenaan
leg en parkeergelegenheid is er wel 
wat mee te doen. Een echte bestem
ming is blijkbaar nog niet uitgepraat 

Tot daar enkele van de 55 punten 
van deze gemeenteraad. 

Herman Brems 

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

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
Ispecimle voorwu.M,rden voor trouwers) 

Openingsuren; Di.. woe., vri). van 13 tot 10 u. 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

BRABANT 

VVVG-Hagelandtocht 
'n Stralende herfstnamiddag, die 

28ste september! Voor het Leuvens 
station een pracht van een bus met 
de Leuvense VVVG'ers die ol.v. 
kamerlid Willy Kuijjaers met een 
tocht langs Blauwput, de Kesselse 
Bergen en 't Kasteel van Horst hun 
VVVG-zusterafdeling te Aarschot 
boven „de doopvont" gingen houden. 

Voor het station bracht Willy Kuij-
pers de uitbouw van het NMBS-
complex in herinnering en de oor
logsslachtoffers van de eerste W.O. 
Doorheen 't gedempte Wittevrou-
wenmoeras van Kessel-Lo — waar 
nu \ Provinciaal Openluchtterrein 
wordt ingericht — en langs de Kes
selse Bergen bereikte het hele gezel
schap het Holsbeeks Langeveld 
waar graficus Gust Boschmans zijn 
huis bereidwillig openstelde om van
uit zijn jonge dynamiek — 80 jaar! — 
ontroerend te getuigen van een 
dienstbare levenswil. Daarna werd 
onze groep ontvangen op 't eeuwen
oude Horstkasteel in Sint-Pieters-
Rode. Op een minimum van tijd 
vonden de klimmers mekaar terug 
achter de tinnen van de hoekige 
toren, die sedert eeuwen uit de moe
rassen van de Winge oprijst Daar 
was het geschikte ogenblik om de 
drie-weken-oude WG-leeuwevlag 
uit te steken... RJk Maes, de hoofd
schenker van dat fiere lustrum-aan-
denken, zou zeker geglunderd heb
ben. Maar de vaandrig was niet tot 
boven geraakt! 

Beneden gekomen vonden de 
VVG'ers mekaar terug bij de voor
stelling van „De Hagelander", een 
nieuw streekbevorderend blad, dat 
samen met een gerestaureerd Horst
kasteel een belangrijke rol kan spe
len in dit kansarme gebied. 

Dan de bus op naar Aarschot 
waar in 't gastvrije „(Hentrum voor 
Mensen met Vragen" de tafels net-

EVA zoekt 
slaapgelegenheid 
Van 8 tot 10 december gaat in 
de gebpuwen van het Europees 
Parlennent te Brussel een verga
dering door van de Europese 
Vrije Alliantie ter voorbereiding 
van de Europese verkiezingen in 
juni 1984. 
Wij zoeken vrijwilligers uit Brus
sel of direkte onngeving die be
reid zijn de buitenlandse deelne
mers van deze vergadering on
derdak te verlenen en voor een 
ontbijt te zorgen. 
Belangstellenden kunnen hun 
naam opgeven op het volgende 
adres: Europees Parlement, 
TCDI, Bart Staes (Bur. 359), Belli-
ardstraat 97-113 te 1040 Brussel, 
tel. (02) 234.23.99. 

jes gedekt stonden. 
Tussen zang en gemoedelijkheid 

groeide de samenhorigheid in het 
bomvolle zaaltje tot de late avond-
urea 

WVG-Aarschot heeft de wind in 
de zeilen! 

OKTOBER 
14 TERVUREN: Spreekbeurt door Jaak Gabriels over „Modern 

gemeentebeleid" om 20 u in Bierkelder, Nieuwstraat Eerste pint 
gratis. 
BRUSSEL: Brusselse jongerenfuif in de Graaf van Egmont Van 
Praetstraat Vanaf 20 uur. 
BRUSSEL: TAK-wandeling door Kraainem. Verzamelen om 11 u. 
op het Kerkplein te Zaventem. 
JETTE: hobby-tentoonstelling in het St-Pieterskollege van 10 tot 
18 uur. Org.: Bond Gepensioneerden Jette. 
JETTE: „Hobby-tentoonstelling" om 10 uur plechtige opening in 
het St-Pieterskollege Jette, door J. De Berlangeer 
LENNIK: VU-dansavond om 20 u. 30 in feestzaal „Ons Huis", 
Markt Orkest „Waltra" 
MALLE: Bezoek aan het parlement o.l.v kwestor Willy Kuijpers 
Om 10 u. afspraak aan de grote gang van peristylium, Natieplein 2 
(Wetstr. tussen nrs. 10 en 12). Org. VI. Studiekring Groot-Halle. In
schrijven bij JC Comelis, Stwg naar Ninove 558, 1500 Halle 
ANDERLECHT: debatavond over kernenergie om 20 u. in Tref-
centrum, Dapperheidsplein. Org.: vzw Klimop m.m.v. Mon van 
Dijck, de medici tegen kernwapens, de dokters van Anderlecht 
en de VOS. 
WEMMEL: Dia-avond over de Provence en gesprek met Vic 
Moeremans over zijn carrière, om 19 u. in Kultureel Centrum De 
Zandloper. Org. Vlaamse Kring Wemmei. 
HULDENBERG: Jaarlijks VU-bal in zaal Varia, gemeenteplein. 
RUISBROEK: Eerste boerenkermis vanaf 17 u. in de „Parochie
kring", Kerkstraat 31. Ook op zondag 23 okt vanaf 12 u., telkens 
tot 22 u. 
EVERBERG: Optreden van Erik Van Neygen en d.b. toetemitoe 
om 20 u. 30 in de gemeentelijke feestzaal van Everberg. Voorver
koop: 80 fr.; inkom lOOfr. Org.: VU-Groot-Kortenberg. 
ROTSELAAR-WEZEMAAL-WERCHTER: Vlaams volksbal vanaf 
20 u. in zaal O>ncordia te Rotselaar-Centrum. Voorverkoop: 
50 fr, inkom 60 fr. 
HALLE: Hugo Schiltz, gemeenschapsminister, spreekt over „De 
hidige ekonomische krisis" om 20 u. in zaal „De Bres". De minister 
heeft het erevoorzitterschap aanvaard van de VI. Studiekring van 
Groot-Halle. 
AARSCHOT: Pannekoekenf.eest van 14 u. 30 tot 18 u. in de Paro
chiezaal te Langdorp. 
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GEVAFAX X31. 

elke 2 sekonden 
een perfekte kopie 

AGFA-GEVAERT 
Afd. 2395, Septestraat 27, 2510Mortsel, tel: (031) 40.59.00 tst. 132. 
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Mij 
20 jaar VU te Koningshooikt plechtig gevierd 
Er was eens... 

Z o beginnen de meeste 
sprookjes, maar te Hooikt was 
het anders. 

Inderdaad, 20 jaar geleden 
staken Jos Qoris, Jan Andries, 
Frans Van Bouwel en zoon Wi l -
fried de koppen bij mekaar en 
de afdeling Koningshooikt van 
onze Vlaamse Nationale Partij 
was vertrokken. 

M e t een bijna roekeloze zelf
zekerheid trokken deze pio
niers op het pad om aan de eer
ste ledenslag, in dit aan dorps-
politiek verknochte Hooikt, te 
beginnen. 

D e resultaten bleven niet uit 
en de partij groeide uit tot een 
politieke eenheid waarmee men 
terdege rekening moest hou
den. 

In 1970 was het dan ook 
zover: Frans Van Bouwel werd 
verkozen tot gemeenteraadslid. 

Met een alomgeprezen slagvaar
digheid bewees hij dat de Volksunie 
niet van plan was om een eeuwige 
oppositiepartij te blijven Gesteund 
door de leden en sympabsanten heb
ben WIJ dan ook, twintig jaar na de 
oprichting, resoluut gekozen om mee 
het beleid van Hooikt te bepalen 

Al diegenen die ons gedurende 
die 20 strijdvolle jaren steunden zeg
gen WIJ dank 

W I J zullen trachten dit vertrouwen 
niet te beschamen 

TAK houdt 
aktiedag 
te Kraainem 

De Volksunie-afdeling Kraainem-
Wezembeek-Oppem besprak de 
aangekondigde TAK-aktiedag te 
Kraainem op 15 okober 1983 De 
bestuursleden stellen vast dat burge
meester Mancq blijft weigeren het 
recente arrest van de Raad van 
State toe te passen en dat de rege-
nng en de provinaale overheid met 
reageren, ondanks de talrijke over
tredingen van de taalwet en de ge
meentewet te Kraainem 

In die omstandigheden verheugt 
de afdeling zich over de aktie van het 
Taalaktiekomitee (TAK) en van de 
Vlaamse strijdverenigingen die de 
aandacht zal vestigen op de taalpro-
blematiek te Kraainem Tevens 
hoopt de afdeling dat de aangekon
digde wandeling het begin zal wor
den van een volgehouden aktie die 
de steun zal krijgen van de hele 
Vlaamse opinie In Kraainem zijn dne 
van de zes Vlaamse gemeenteraads
leden van de VU-strekking 

Oproep tot de 

jongeren die in 

Leuven studeren 
Sinds 5 jaar bestaat er aan de 

KUL een Volksunie-jongeren - stu-
dentenwerking VUJO-KUL 

Deze kern werkt zoals alle andere 
in Vlaanderen Vlaams-Nationale 
vorming, aktie, ontspanning ten be
hoeve van de eigen leden, maar ook 
naar buitenuit d w i een poging om 
al de studenten te bereiken 

Elk jaar is het weer een hele 
karwei om de nieuwkomers op te 
speuren die belangstelling hebben 
over de werking Daarom doen wij 
een dringende oproep om ons de 
thuisadressen (en zo mogelijk kot
adres) te bezorgen aan jongeren diè 
in Leuven studeren en enige interes
se betonen voor VU(-Jo) 

U kan hiervoor gebruik maken van 
onderstaand strookje Alle belang
stellenden krijgen CaRATIS het ge
stencild info-blaadje „Wij in de KUL" 

Gelieve in te schnjven bij preses 
van VUJO-KUL 1983-84 Dirk de 
Waele, Lei 9, 3000 Leuven 

Zo stond het in onze eigen „Goei-
endag" van september Dit was de in
leiding tot hetgeen is uitgegroeid tot 
een groots feestvieren 

Er was reden tot feestvieren, met 
enkel om het 20-jang bestaan, maar 
om te getuigen dat tijdens deze 20 
jaar de V U van Hooikt gegroeid is 
van een ploegje mensen, pioniers in 
de ware zin van het woord, tot wat 
het nu is 

Dit pionierswerk werd door onze 
gastspreker senator W Luyten in 
zijn eigen gekruide en bloemnjke 

rede uitvoeng benadrukt Daarbij 
werden deze pioniers in de bloemen 
gezet ook hun vrouwen werden met 
vergeten Zij zijn immers de steun 
om dit werk te vernchten, zonder 
hun medewerking gaat het immers 
met 

In deze vienng werd ook het oud
ste en nog steeds verdienstelijke lid 
Miei Andnes betrokken 

Senator Luyten ging in zijn toe
spraak van het verleden naar de 
toekomst De ruim 100 aandachtige 
toehoorders werden meegevoerd 
naar wat het Vlaanderen v i n de 

toekomst moet zijn Ook de taak van 
de jongeren, want zij zijn de volgen
de generatie, werd op overtuigende 
wijze door de senator benadrukt 

De rest van het huidige bestuur 
(de 4 pioniers-bestuursleden waren 
reeds in de btoemen gezeO werd 
eveneens aan de aanwezigen voor
gesteld en ook hun vrouwen moch
ten in de bloemenweelde delen 

Het huidige bestuur bestaat uit 
Jan Andries, Rudy Berchmans, Paul 
(2ools, Frans Croonen, Jos Gons, 
Maunce Thijs, Chris Van Asbroeck, 
Frans Van Bouwel, Louis Van Den 

Broeck, Frangois Van Hooi, Stan 
Verhoeven Een wenk werd gege
ven aan de aanwezigen om bij de na
derende bestuursverkiezing toe te 
treden tot het bestuur 

Na een uitgebreid feestelijk maal 
werd er door disco-bar JMostalgia" 
nog tot in de kleine (grote ' ) uurtjes 
voor menige dans en veel leute en 
plezier gezorgd Dit alles werd njke-
lijk overgoten met menige pint 

Afspraak werd gemaakt om dit 
feest verder te zetten op zaterdag 
3 december op ons jaarlijks bal 

F Croonen 
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VU-Groot-Ninove vierde Andrè Baro! 

Wie 25 jaar Vlaams-Nationale strijd achter de rug heeft, waarvan 
de laatste zes jaar als VU-gemeenteraadslid, heeft het volste recht 
om in de bloemen gezet te worden. 

Bij VU-Groot-Ninove was het op zaterdag 1 oktober 'fU ter 
gelegenheid van het jaarlijks bal, de beurt aan André Baro. 

Algemeen sekretaris Willy De 
Saeger, tevens voorzitter van VU-
Groot-Ninove, schetste in zijn geken
de stijl ,25 jaar André Baro in de 
Volksunie" Hoe André in 1958 vol
gens monseigneur De Smedt niet 
alleen de dagelijkse zonde deed om 
te stemmen voor de Volksunie maar 
zelfs de doodzonde om lid te worden 
van die gewraakte parti]; hoe hij in 
die pioniersjaren regelmatig de ver-
kiezingslijst hielp vullen als anderen 
het niet konden of durfden doen; 
hoe op 10 oktober 1976 zijn droom 
in vervulling ging als hij, samen met 
de toenmalige volksvertegenwoordi
ger Georgette De Kegel, tot eerste 
Vlaams-Nationaal gemeenteraadslid 
in Ninove verkozen werd; hoe hij dit 
mandaat met heel veel overtuiging, 
gloed en inzet vervulde en hoe hij vo
rig jaar uit eigen beweging plaats 
ruimde op de VU-verkiezingslijst 
voor de gemeentreaadsverkiezingen 
voor nieuw bloed... 

Dat Willy De Saeger ook me
vrouw Baro in de hulde betrok leek 
meer dan logisch: zij immers onder
vond wat een gewetensvol mandata
ris aan familiaal leven moet inleveren! 

Veelzijdig raadslid 

André Baro wou een gemeente, 
een stad zien besturen zoals een 
dynamische middenstander en een 
kundige bedrijfsleider dat doen: met 

het maximum aan rendement uit het 
geïnvesteerde geld en voor een 
openbaar bestuur is dat het geld van 
de belastingbetaler Als stadsman 
kon André zich ook perfekt inleven 
in de problemen van de buitenge
meenten: hij streed voor het behoud 
van hun kerkhoven en tegen de 
verhaalbelasting die „op den buiten" 
meer belastbare meters vond dan in 
de stad... 

Hij trok ten strijde tégen de kor-
ruptie van het Burchtdam-schandaal 
en hield de groene jongens boven 
water toen de „gevestigde politieke 
waarden" hen voorgoed wilden ver
zuipen.. En als gepensioneerde leer
de hij opnieuw de grote noden van 
de kleine man kennen als gewaar
deerde hulp in het overvolle sociaal 
dienstbetoon van dé Vlaams-Natio
nale steunpilaar van de Dender
streek, Georgette De Kegel. 

Vandaag komt André Baro tot 
rust in de schaduw van de gerestau
reerde Abdijpoort te Ninove. waavan 
hij elke steen gekeurd heeft De 
Volksunie in Groot-Ninove heeft An
dré Baro nog té zeer nodig om deze 
viering als een afscheid te kunnen 
zien. Voor ons, en voor André, was 
het alleen een terugblik op 25 jaar 
Vlaams-Nationale aktie. Waarvoor 
WIJ hem danken! 

Rik Haelterman 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel •. 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajr helen
de werking). 
Mijnheer Beyiemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro-
memen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beyiemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v^aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enk;el 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat ; 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

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

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phalan
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

André Baro, gevierd voor 25 jaar 
Vlaams-Nationale aktie! 

OOST-VUANDEREN 
OKTOBER 
15 AALST: Jaarmis voor de Vlaams-Nationale voorvechter Bert Van 

der Speeten die tragisch om het leven kwam op 14 oktober 1981. 
Deze jaarmIs gaat door in de St.-Jozefkerk, Esplanadeplein. Voor 
verdere inlichtingen 053-21.62.25. 

15 LAARNE-KALKEN: VU-bal in zaal Cak:ine, Koffiestraat om 
20 uur. 

18 NINOVE: Debatavond „Raketten ja of neen" om 20 u. in lokaal 
Tien-Twen, Geraardsbergsestraat 60 Voor de VU, senator Nelly 
Maes Ingericht door VAKA-Groot-Ninove met sprekers van alle 
politieke partijen. 

22 ST.-NIKLAAS: De nacht van de leeuw, om 20 u. in feestzaal Het 
Centrum, Grote Markt Disco Radio One. Gastoptreden CLAPA-
JA. Inkom 120fr. 

22 HERZELE: VU-dansavond om 21 uur in zaal „Broda". Inkom: 
lOOfr. Orkest „The Honey's". 

25 GENTBRUGGE: Voordrachtavond met dia's over „Manuele 
terapie" Om 20 u. in de voordrachtzaal van het dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat 35-39. Inkom gratis. Org.. FVV „Tinneke". 

26 LEDE: debatavond met O. Van Ooteghem en Maurice Dewilde: 
„KoHaboratie" om 20 u. in het Kultureel Centrum. 

29 DENDERLEEUW: Mossel- en brochetteneetmaal in zaal Ver
broedering. Ook op 30 okt 

OCMW-Gent uit de startblokken 
Omwille van de herkiezing voor de 

gemeenteraad, had de installatie van 
de nieuwe OCMW-raad slechts op 
1 augustus plaats. 

Op de 15 mandaten telt de VU er 
twee. CVP en SP elk vijf, de P W 
drie. 

Onze mandatarissen zijn twee 
oud-gedienden: dr Jef Van den 
Broecke, oud-eerste schepen St-
Denijs-Westrem, en Jan De Moor, 
oud-gemeenteraadslkl Gentbrugge. 
Het OCMW van Gent is een der be
langrijkste van het land. Naast een 
personeelsbezetting van ruim 160G 
man o.w. 42 maatschappelijke wer
kers, beheert het OCMW twee zie
kenhuizen, de St-Amanduskliniek 
(113 bedden met kraaminrichting 
(meer dan 10(X) geboorten per jaar), 
het gloednieuwe Ziekenhuis De Bij-
loke (726 uitgeruste bedden doch 
slechts 528 geopend wegens de 
saneringsmaatregelen van de over
heid — totale kostprijs 2 miljard 
250 miljoen frank), zeven bejaarden
tehuizen (kapaciteit 649 bedden), 
acht dienstencentra, acht vervan
gende gezinslehuizen, gezins- en be
jaardenhulp, dienst maaltijden, poets-
dienst De VU is niet vertegenwoor
digd in het Vast Bureau ( = dagelijks 
bestuur) doch wel in alle Bijzondere 
Komitees. 

Studiedag 
Volksunie
vrouwen 
te Gent 

Zaterdag 22 oktober a.s. gaat te 
Gent een studiedag voor VÜ-vrou-
wen door Volgende onderwerpen 
worden besproken: „Profiel van een 
volmachtenregering", inleiding door 
senator Nelly Maes; „Erfelijkheids-
vooriichting in Vlaanderen", spitsfaci-
liteiten voor genetisch onderzoek 
helpen ouders die bekommerd zijn 
om hun nageslacht en werken ta
boes rond erfelijke aandoeningen 
weg. Inleiding door dr Henny Van 
den Bossche, dienst medische gene-
tika RUG. 

Programma 
In Vlaams Huis Roeland: van 10 tot 

11 u., verwelkoming en „Profiel van 
een volmachtenregering" door Nelly 
Maes; van 11 u. tot 11 u. 15, pauze; 
van 11 u. 15 tot 12 u. 30, gedachten-
wisseling met de aanwezigen. 

In het ASLK-kantoor. van 14 u. 30 
tot 15 u 30, „Erfelijkheidsvoorlichting 
in Vlaanderen", dr H. Van den Bos
sche; van 15 u 30 tot 15 u. 45, pau
ze; van 15u. 45 tot 17u., gelegen
heid tot vragen stellen, schriftelijk of 
mondeling. 

Vóór de middag sarnenkomsten in 
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruis
straat 3 te Gent Na de middag in het 
ASLK-kantoor, hoek Zonnestraat 2 
en Korte Meer (Kouter), ingang. Sta

tion tram 4, stopt vóór ingang ASLK. 
Gelegenheid voor maaltijd in de Roe
land of in de omtrek. 

Dr. Jef Van den Broecke in BC 
Sociale Zaken, Bejaardentehuizen: 
Jan De Moor in B.C. St-Amanduskli
niek, Ziekenhuis De Bijloke en Per
soneelszaken. 

In het OCMW-hoofdgebouw zal 
de VU-fraktie een leegstaand bureau 
innemen (met aparte ingang: St-
Martensstraat 15) voor inrichting van 
dokumentatie en archief en het hou

den van dienstbetoon op later te 
bepalen data 

Aangezien VU-gekozenen door
gaans uitmunten door hun dossier
kennis, is het nacht- en zondagswerk 
geblazen om de aanzwellende 
stroom van gegevens en dokumerv 
ten te verwerken en een eigen 
standpunt te verwoorden. 

In de maandelijkse kontaktverga-
deringen met de gemeenteraadsle
den wordt de te volgen taktiek be
sproken en toegelicht 

Te Aalst bergt men 
struktuurplannen onder 
het stof op... 

Bij het begin van de zitting vroeg fraktieleider Caudron het woord bij 
ordermotie. Hij wilde namelijk weten waar het struktuurplan van Klein-Aalst 
ergens te vinden was. Hij was eerst zelf op speurtocht geweest samen met 
een ambtenaar. Tegen een muur van een garage had hij slechts vier panelen 
van de 20 van onder het stof kunnen halen. Dit struktuurplan, een van de 
pronkstukken van het vorig bestuur, moet als basisdokument dienen voor de 
voorgenomen stads- en dorpsherwaardering. 

Caudron eiste de rekuperatle van 
alle panelen en een vaste bergplaats 
of beter nog een permanente ten
toonstelling van deze kaarten. 

Spreker betreurde het gebrek aan 
eerbied voor het werk van onze 
voorgangers die baanbrekend werk 
hebben verricht waar heel veel moei
te, geld en tijd zijn ingekropen. 

De schepen van Openbare Wer
ken en Ruimtelijke Ordening beloof
de de wensen van de interpellant te 
zullen voldoen. 
Anti-raketten 

De gemeenteraad van Aalst keur
de opnieuw een motie tegen het 
plaatsen van kernwapens goed. 

In aansluiting met zijn motie van 28 
apnl 1982 verklaart de gemeente
raad nogmaals pnncipieel gekant te 
zijn tegen de plaatsing, de opslag en 
het vervoer van kernwapens op zijn 
grondgebied. 

De regering wordt verzocht in het 
kader van het Navo-lidmaatschap 
alle middelen aan te wenden om de 
bewapeningswedloop te stoppen en 
te komen tot een gekontroleerde, 
evenwichtige en gelijktijdige ontwa
pening en tot een maximale vermin
dering van kernwapens in de wereld. 

Bedrijvige fraktie 
VU-raadslid Denaeyer hield tij

dens de jongste raad met minder dan 
acht tussenkomsten. Zo stelde hij 
voor de provinciale belasting op de 
fietsen en de rijwielen met hulpmotor 
af te schaffen, tevens vroeg hij de 
begrotingen van de OCMW-rustoor-
den naar de diensten terug te sturen 
daar er met cijfers was gegoocheld 
en alles hem kunst- en vliegwerk 
leek Andere tussenkomsten hielden 
verband met werken aan de waterto
ren, verkeersproblemen en onwetti

ge publiciteitsborden her en der in de 
stad. 

Raadslid Van Mossevelde had het 
over het oud en nieuw zwembad en 
over de 900-dienst Waar vroeger de 
hospitaalkeuze van de patiënt door 
deze dienst gerespekteerd bleef 
past men nu de regel toe dat de 
dichtstbijgelegen verplegingsinstel-
ling wordt aangedaan. 

Ons raadslid vindt dit een weinig 
menselijke en demokratische bena
dering van de patiënt en betekent 
een beperking in zijn elementaire 
vrijheid en keuzerecht 

Een ander gegeven is het grote 
opnameverschil tussen de twee Aal-
sterse ziekenhuizen langs de dienst 
900 om. Het is zodanig opvallend dat 
een dokter zich vragen stelt! Want 
ondanks het invoeren van een per
manente dienst in het hospitaal on
geveer een jaar geleden blijkt geen 
verandering op te treden in het aan
tal spoedopnamen. Daar deze mate
rie zeer delikaat is vraagt ons raads
lid dat een onderzoek over het waar
om van deze disproportie taktvol en 
diskreet zou gebeuren maar niette
min met de nodige ernst en efficiën
tie 

• Heer, 50 jaar, wonend in de om
geving van Mechelen, zoekt een 
betrekking als chauffeur. Duitser van 
nationaliteit maar gehuwd met een 
Vlaamse vrouw. Ref. nr 921. 
• Heer, 23 jaar. wonend in de om

geving van Mechelen. wil werken als 
chauffeur of arbeider Ref. nr. 900. 
Belangstellenden kunnen kontakt 
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams-Natio
naal Centrum voor Mensen met Vra
gen, Ontvoeringsplein 1 te 2800 Me
chelen, tel. 015-20.95.14 
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Amedee Verbruggenkring en 
Volksunie-Sinaai 

De Sinaaise afdeling gaat een 
druk najaar tegemoet Op 18 novem
ber gaat er om 20 uur in het paro
chiehuis te Sinaai een dia- en voor
drachtavond over Monumenten
zorg" door De gastspreker voor 
deze avond is Daniel Ostyn docto-
rancus in de kunstgeschiedenis en 
oudheidkunde Dit belooft een 
boeiende avond te worden, zeker 
voor de kunst- en kultuurminnaars 

Op 3 december denkt Sinterklaas 
aan onze jeugdige vnendjes en 

Gentbrugge-
Ledeberg, 
mosselfestijn 
werd mossel
festival 

De VU en VUJO-Gentbrugge-Le-
deberg hadden hun leden en sympa-
tisanten uitgenodigd op een mossel
festijn te Ledeberg op vnjdag 7 okto
ber II 

Waar wij 150 deelnemers ver
wachtten werden het er uiteindelijk 
meer dan 350' 

In allenji moest naar een grotere 
zaal worden uitgekeken Zelfs de 
ruime gemeentelijke feestzaal van 
Ledeberg bleek te klem om 112 ton 
mosselen te serveren 

Onder die hongengen en dorsti-
gen bemerkten we de volksverte
genwoordigers Frans Baert en Paul 
Van Grembergen, provincieraadsle
den Huguette De Bleecker en Mare 
Stals, schepen Andre Clienck, ge
meenteraadsleden Aime Verpaele 
en Guido Boone, OCMW-leden Jan 
de Moor, Cecile Van Doninck en 
Roger Depestele 

Aan alle medewerkers, bestuurs
leden, mandatanssen en vooral aan 
de massa aanwezigen op ons mos-
selfestival mijn oprechte dank 

Oswald Van Ooteghem 

vriendinnetjes De heilige man en zijn 
helper ontvangen alle kinderen tus
sen 10 en 12 uur ten huize van de 
voorzitter van de Amedee Verbrug-
genknng Fons Van Hoydonck, Lee-
straat 26A te Sinaai 

Op 10 december wordt onze jaar-
werking afgesloten met een Groot 
Mosselfeest voor niet-mosseleters 
IS er ook een koude schotel te 
verkrijgen Dit alles is vooraf te reser
veren tegen de som van 300 fr per 
persoon bij Fons Van Hoydonck 
Leestraat 26A, 9190 Sinaai, tel 
(03)7725257 Dit grote feest gaat 
door in de zaal „De Kroon' bij Emma 
in Sinaaidorp om 20 uur 

Tegelijkertijd gaan ook de be-
stuursverkiezingen door van onze 
Volksunie-afdeling die dit werkjaar 
de kaap van 100 leden heeft over
schreden De gastspreker bij dit ge
beuren zal senator Walter Peeters 
zijn 

Alle Volksunieleden en sympati-
zanten zijn dan ook van harte wel
kom Moge deze afsluiting van het 
werkjaar een groot sukses worden 
en meteen de start van een nieuw 
werkjaar vol nieuwe ideeën, nieuwe 
mensen en veel aktiviteiten voor 
onze leden 

Fons Van Hoydonck 

• Kleuterleider, 24 j , 4 jaar er-
vanng, uitstekende referenties, 
zoekt betrekking West- of Oost-
VI Tel 056-512444 
• Heer, zoekt een flat of apF>ar-
tement in Brussel-stad Kostpnjs 
± 4 0 0 0 f r Voor ml tel Geert 
Hoogstoel 02-2194930 of naar 
betrokkene de h Meert 02-
2174110, toestel 215 
Werkaanbieding 
Technisch ingenieur elektnciteit 
sterkstroom om elektratische 
kontroles uit te voeren 
Vereisten max. 30 j r , 2-talig 
Ned-Frans, woonplaats Brussel 
of omgeving 

Zich bevragen Huyienbroeck, 
Bredestraat 56, 2870 Putte, tel 
015-755680 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

Geslaagd VU-bal in 
Groot-Ninove 

Het bal van Volksunie Groot-Nino-
ve, dat afgelopen zaterdag 1 oktober 
plaatsvorxi in zaal De Jachthoorn te 
Outer, mag terscht als geslaagd be
schouwd worden Ongeveer 300 
aanwezigen zorgden voor een gezel
lige avond, dit rnede door de prachth 
ge muziek van Verona's showtrein 
die weer eens zijn beste beentje 
voorzette Volgens W De Saeger, 
voorzitter politeke raad van Ninove 
IS het sukses van zaterdag mede te 
danken aan het maandelijkse VU-
blad „WU-De Roelanders" 

• 24 j dame zoekt een betrekking 
als programmeur (Cobol, Basic) 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

• Jonge dynamische sekretaresse 
uit het Brugse, zoekt dnngend werk 
ZIJ heeft ervanng als administratief 
bediende bij een groot bedrijf Liefst 
in West- of Oost-Vlaanderen, alhoe
wel ook Brussel en Antwerpen geen 
beletsel vormen Onmiddellijke in
diensttreding mogelijk Geïnteres
seerde werkgeveKs) kunnen kon-
takt opnemen met de redaktie van 
dit blad, Barrikadenplein 12 1000 
Brussel, telefoonnumer 02-2194930 

Hugo Schiltz 

te Evergem 
De Volksunie-Evergem ncht op 

21 oktober de bestuursverkiezmgen 
voor de afdeling m 

Deze bestuursverkiezmgen gaan 
door in Zaal De Molen te Wippel-
gem-Evergem 

Alle leden worden vnendelijk uit
genodigd om vanaf 19 u 30 aanwe
zig te zijn en hun stem uit te brengen 

Ter gelegenheid van deze bestuurs
verkiezmgen heeft de afdeling bo
vendien onze Volksunie-mmister 
Hugo Schiltz uitgenodigd die van de 
gelegenheid gebruik zal maken om 
de politieke toestand van Vlaande
ren te schetsen Om het aangenaam 
te maken is er kans om in te schnj-
ven voor een koud buffet aan de 
pnjs van 350 fr ofwel voor een kaas-
plank aan de pnjs van 200 fr Inschnj-
vingen kunnen toekomen bij de 
voorzitter Antoon Neyt Burggraven
straat 9050 Evergem of bij Bngitte 
Lefevre, sekretaresse, Doomstraat 
950 Evergem 

Wie belangstelling heeft om mee 
te werken in het bestuur en zich 
kandidaat wil stellen, kan eveneens 
zijn kandidatuur indienen op boven
staande adressen 

Jaarlijks 
ledenfeest bij 
VU-Damme 

Het jaarlijks terugkomend „hanng-
feest met kazakken" heeft plaats op 
zaterdag 29 oktober om 20 u in de 
feestzaal van cafe 't Vissershuis in 
de Visserstraat te Moerkerke 

Op het programma een eerste 
optreden van het jeugdig hanngkoor 
uit Groot-Damme, verorberen van 
een of meer gedroogde hanngen ter 
ere van onze bijna ledige afdelings-
kas Wie geen vis lust kan „bruine 
Damse stutten met kaas" knjgen 

De pnjs van dit smakelijk program
ma IS slechts 150 fr 

Volksunie Groot-Damme heeft m 
ruggespraak met het arr bestuur 
gemeend ook een kort maar ernstig 
gedeelte voor te behouden op deze 
avond Voor de eerste maal zal de 
„ereschaal van trouw militant" uitge
reikt worden, dit als dank vanwege 
het arrondissement alle arrond ver-
kozenen, zowel parlementaire pro
vinciale als gemeentelijke aan een 
militantCe) uit het arrond Brugge-
Torhout en dit als hulde aan het 
soms onbekende en met steeds ge
waardeerd militantenwerk De gehul
digde zal iemand zijn die voorgedra
gen wordt door zijn of haar afdeling, 
zonder de noodzaak van zelf be
stuurslid te zijn 

VU en VUJÜ 
Gentbrugge, 
Ledeberg en 
St.-Amandsberg 
betogen 

Op 14 oktober houden VLUO-
Smt-Amandsberg en -Gentbrugge-
Ledeberg een spreek- en debat
avond over de visie van V U en 
VUJO op de vredesproblematek en 
de kernbewapening Eerst is er een 
inleidende diavoorstelling Spreker is 
Bart Staes, VUJO-afgevaardigde m 
VAKA 

Daarna is er ruime mogelijkheid 
voorzien om vragen te stellen en 
opmerkingen naar voor te brengen 

Afspraak dus met de Gentbrugse 
Ledebergse en St-Amandsbergse 
jongeren om 20 u in zaal Tijl, Klink-
kouterstraat 72, 9110 Sint-Amands-
berg (nabij Heirnisplem) 

VUJO houdt bussen ter beschik
king voor de betoging Kosten 
150 fr Opstapplaatsen 1 2 u 3 0 
oud-gemeentehuis Antwerpse
steenweg St-Amandsberg 12 u 45, 
dienstencentrum Gentbrugge (poli
tie), Braemkasteelstraat 

Inschrijvingen Mare Symoens, 
Bruiloftstraat 87, 9219 Gentbrugge 
tel 30 00 89 Frank Bombeke Teater-
straat 22, 9219 Gentbrugge tel 
315233 Rudy Herman Grondwet
laan 99 9110 Sint-Amandsberg Pe
ter De Mulder, Azaleastraat 20 Sint-
Amandsberg, tel 289865 

^ ^ lepel & vork... ^ % 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 
Kapelstraat 1 

Tongerlo-Westerio 
Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-6584176 

WIJ verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-512148 

Sedei 
JAN PAUWELJ 

Oude Brugstraat 16, 9328 £ 
Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterd 

De familiezas 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67 5712 

Iin0l̂ uii0 
•t 1910 
Ï-DE BRAUWER 
choonaarde Tel 052-4Z3246 
ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 
ik met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-634.5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-2374572 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02 25202 40 
Host zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 

^ ^ ANTWE 
Ö l J B ^ MAURITS GO 
J«|nlu)erp3^ Geraardsbergsest 
y^lL^m^ 9300 Aalst 

^W Tel 053-213533 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
raat 38 Dr Van De Perrelei 51 

Borgerhout 
Tel 03-2365654 
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Benoemingen in Waregem: 
CVP-vriendjespolitiek 

Op 1 september 11 waren er in het 
Waregemse gemeentelijk onderwijs 
13 betrekkingen tijdelijk vakant Om 
voor aanstelling in aanmerking te 
komen moesten de kandidaturen in
gediend worden op het gemeente
huis Op 2 september waren reeds 
46 kandidaturen binnengekomen 
Groot was echter de verbazing van 
de VU-ED-PVV-oppositie toen op 
dezelfde dag werd vastgesteld dat 
de 13 aanstellingen reeds waren 
gebeurd en dat 9 van de aangestel-
den het zelfs niet nodig gevonden 
hadden zich kandidaat te stellen' Om 

in aanmerking te komen voor een 
benoeming of aanstelling moet men 
in Waregem zelfs zijn kandidatuur 
met meer stellen alleen de juiste 
partijkaart telt' 

Raadszitting van 6 september 
punt 33 van de agenda Gemeente
lijk onderwijs Bekrachtiging beslis
singen Kollege van Burgemeester en 
Schepenen 

De VU-ED-PVV-oppositie vond 
het zinloos aan die komedie mee te 
doen en verliet in groep de raad 

Op een perskonferentie achteraf 

De voorproef 
van troef. 

Het dubbelkansbiljet 
van de Nationale Loterij. 

lichtte de fraktie bij monde van frak-
tieleider L Constandt haar houding 
toe 

— De VU-ED-PVV-fraktie kan met 
akkoord gaan met de benoemings-
politiek van de Waregemse CVP De 
aanstellingen en benoemingen moe
ten gebeuren in de gemeenteraad en 
met in Waregems CVP-cenakeP 

— De fraktie neemt het met dat 
door de meerderheid zelfs geen uit
leg gegeven wordt over de identiteit 
van de kandidaten Zelfs wordt mets 
meegedeeld over de identiteit van de 
aangestelden of benoemden' 

— Zoals de zaken nu verlopen 
heeft 49,9 % van de Waregemse 
bevolking geen burgemeester en 
geen schepenen, want enkel de kan
didaten van de meerderheid komen 
in aanmerking voor aanstelling en 
benoeming! 

Eenzelfde feit deed zich voor bij 
de bevordering in de graad van 
inspekteur van politie Voorwaarde 
om voor bevordenng in aanmerking 
te komen politieschool gevolgd heb
ben of slagen in een eksamen uitge
schreven door het gemeentebe
stuur' Boze tongen beweren nu dat 
dit laatste door het schepenkollege 
werd uitgevonden om hun kandidaat, 
die geen politieschool gevolgd heeft 
toe te laten inspekteur te worden' 
Vnendjespolitiek' Diezelfde boze 
tongen beweren ook dat het tema 
van de verhandeling door die kandi
daat reeds op voorhand gekend 
was' Meer nog dat die verhandeling 
reeds op voorhand was geschreven 
en door een bevoegd persoon was 
verbeterd en aangevuld' 

Een ding is zeker de kandidaat 
van de meerderheid is benoemd' 

De VU-ED-PVV-fraktie laakt die 
benoemingspolitiek van de CVP-
meerderheid Zij wenst voor iedere 
inwoner van Waregem gelijke be
noemingskansen Er weze ook dui
delijk gesteld de fraktie heeft mets 
tegen de jaersoon van de aangestel
den of benoemden wel tegen de 
handelwijze van de meerderheid bij 
de benoemingen 

ASTORIA „ALL IN" MENU 
aan 1050 fr. 

Aperitief - Voorgerecht - Hoofdgerecht - Dessert - Koffie 
Wijn naar believen 

1 6 % bediening en 1 7 % BTW inbegrepen 

oOO^/i pp. 
iiliuLmn iet i2pawi: 11 jf^pe^ ka. MchojtmtAsoeAhi/ 

\fk7aridüjQ/^^ mm 12 tot 15 u 
'mc^gm±i& am/^iAt 02/2176290 

Koningsstraat 103, 1000 Brussel (Tel. 217.62.90) 
Gesloten op zaterdag, zondagavond en feestdagen 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

13 KORTRIJK Gespreksavond Amnestie is vrede" met als spreker 
senator Guido Van In uit Brugge Om 20 u in de Oude Dekenij 
St-Maartenskerkhof (Grote MarkO Org Vlaamse Volksbewe
ging Kortrijk 

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

19 KORTRIJK: „Een zelfstandig Vlaams ziekenfonds" om 20 u in 
West Flandna, door Dr F Devos. voorzitter W Z 

20 KORTRIJK: Herfstfeest van de gepensioneerden van West 
Flandna om 14 u 30 

22 GISTEL Jaarlijks groot VU-bal in zaal Ten Putte, Stationsstraat 
vanaf 20 u 30 Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr 

22 GISTEL Jaarlijks VU-bal om 20 u in zaal „Ten Putte" Inkom 
100 fr Voorverkoop 80 fr 

27 KORTRIJK Kursus ,De Vredesbeweging' om 20 u in West-
Flandna 

29 DAMME Jaarlijks VU-ledenfeest Haringfeest met kazakken" 
om 20 u in de feestzaal van cafe , t Vissershuis", Visserstraat te 
Moerkerke 

Arr.VUJO-komitee O.V.D.aktief 
Deze eerste VUJO-raad gaat 

door op zaterdag 15 oktober as om 
10 u in De Beiaard, Rekollettenstraat 
te Nieuwpoort Op deze eerste 
VUJO-raad wil het Komitee haar 
opties en plannen voorleggen voor 
de toekomst aan de opmerkingen 
van de VUJO-leden van ons arron
dissement Daarenboven zal verslag 
worden uitgebracht van wat tot nu 
toe reeds is gebeurd Maar belang
rijkste opdracht van deze eerste 
VUJO-raad blijft de kennismaking 
met alle leden en bestuursleden 
Want het Komitee wil in de komende 
jaren een schakel zijn in de samen
werking tussen de VUJO-kernen in 
ons arrondissement een doeltref
fende koordinatie kan zeker tot bete
re resultaten leiden voor de Volks
unie Jongeren En daarbij moet het 
wel duidelijk zijn dat het zeker niet in 
de bedoeling ligt van het Komitee om 
op het werkterrein van de VUJO-
kernen te treden 

WIJ hopen dan ook alle Volksunie-
Jongeren van ons arrondissement 
massaal te kunnen begroeten op 
deze eerste, belangnjke VUJO-raad 
te Nieuwpoort 

Even belangnjk als deze eerste 
VUJO-raad is ongetwijfeld de deel
name van de Volksunie-Jongeren 
aan de antwakettenbetoging te 
Brussel op 23 oktober a^ 

Ten einde al onze VUJO-leden, 
maar ook de Volksuniemilitanten in 
de gelegenheid te stellen aanwezig 
te zijn op deze betoging, heeft het 
komitee gemeend een bus te moe
ten inleggen Alle Volksunie-leden, 
zowel jong als oud kunnen mee met 
de VUJO-bus naar Brussel, waar wij 
samen met alle andere arrondisse
menten in blok zullen opstapp>en 

De bus vertrekt om 11 u aan het 
Oostends Trefcentrum, P Benoit-
straat 58 te Oostende en opstapmo-
gelijkheden zijn er nog te Bredene, 
Toerismebureau om 11 u 15 en te 

Brugge-Kust 
Op zaterdag 15 oktober a.s orga-

nizeert de Brugse vereniging vzw 
Trefpunt in samenwerking met de 
Maatschappij voor Brugse Zeevaart
inrichtingen (MBZ), een geleid be
zoek aan de havenwerken te Zee-
brugge Deze werken zijn thans in 
een beslissende faze getreden om
dat eerlang de nieuwe zeesluis 
wordt in gebruik genomen Het werk
bezoek start om 11 u in het zeesta-
tion op de oude havendam na film
vertoning, vragenuurtje en bezoek 
aan tentoonstelling, bezoek per bus 
aan de havenwerken Remgeld 20 fr 
per persoon 

In verband met het voorbehouden 
van plaatsen op de bus is het wel no
dig zich vooraf telefonisch In te 
schrijven 050-333565 van vzw 
Trefpunt Hoefijzerlaan 20, 8000 
Brugge (tijdens de kantooruren) 

De Haan, Tramstation om 11 u 30 
De pnjs voor de heen- en terugreis 
bedraagt 250 fr per persoon' 

Inschnjvingen gebeuren liefst voor 
20 oktobier as op het sekretanaat 
Oostends Trefcentrum, P Benoit-
straat 58 te Oostende (tel 059/ 
505277) 

WIJ zijn ervan overtuigd dat ook 
ons arrondissement massaal zal aan
tonen dat WIJ tegen de atoombewa
pening zijn' 

Philippe Goossens 

Openbaar 
centrum voor 
maatschappelijk 
welzijn van 
Wevelgem 
Openverklarmg van één ge
schoold arbeider B, man of 
vrouw, in contractueel ver
band ten behoeve van rust
huis „'t Gulle Heem" te Gul-
legem 
De schriftelijke aanvragen, 
vergezeld van de nodige be
wijsstukken, dienen gericht 
aan de voorzitter van het 
O C M W , de heer Gilbert 
Flamez, Roeselarestraat 206, 
8640 Wevelgem, tot uiterlijk 
20 november 1983 
Worden tot het gewoon exa
men toegelaten, zij die 
1 Belg zijn, 
2 van onberispelijk gedrag 
zijn, 
3 de burgerlijke en politie
ke rechten bezitten, 
4 in regel zijn met de mili-
tiewetten voor de mannelij
ke kandidaten, 
5 op de uiterste inschrij
vingsdatum minimum 18 
jaar en maximum 40 jaar 
oud zijn, 
6 lichamelijk geschikt zijn 
bevonden door een genees
heer, 
7 houder zijn van een vak
diploma LSTS of LSTL (min 
720 lesuren) ofwel afdeling 
elektriciteit, ofwel afdeling 
sanitair, ofwel afdeling me
chanica 
Nadere inlichtingen te be
komen op het sekretanaat 
van het O C M W , Deken 
Jonckheerestraat 18, 8610 
Wevelgem, tel 056/410691 

(Adv. 122) 

Jonge St-Bernards zoeken nieuwe 
baas Ingeënt Tel 015-756221 (VU-
lid Putte-Mechelen) (Adv 126) 
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vu-Herent hield 
beleidsdag 

Het He ren t se V U - a f d e l i n g s b e s t u u r ett po l i t i eke f rak t ie , r i ch t te op 
za te rdag 17 s e p t e m b e r 1983 in kas tee l B l e y d e n b e r g een b e l e i d s d a g 
in, met het o o g op het k o m e n d e werk jaa r 1983-1984. V o o r a f o n t v i n g 
ieder a fde l i ngskade r l i d een keur ig s a m e n g e s t e l d e w e r k m a p met 
p r o g r a m m a , bez innende in le id ing ove r taak en be lang van onze 
V U - a f d e l i n g , be l e i ds teks ten en mee rdeche idsbes tuu rsve rk l a r i ng . 
De v e r w a c h t i n g e n van het k e r n b e s t u u r wa ren dan o o k h o o g 
gespannen en nu al mag w o r d e n g e s t e l d dat deze dag in a f zonde r i ng 
met e rns t i g w e r k en t o c h even t i j d v o o r een babbe l en een lunch 
ove r de hele l i jn ges laagd mag w o r d e n g e n o e m d . 

Voorzitter Guide Sijs sprak de 
dag in, door vooral de nadruk te 
leggen op de kameraadschappelijke 
sfeer, de openheid in dialoog en de 
werkkracht die van ieder VU-kader-
lid mag worden verwacht. Met vaste 
hand stuurde hij vanaf dan „als mo
derator" dit beleidskonklaaf in de 
juiste banen. 

Fraktieleider Roger Overloop 
opende de reeks sprekers die het 
voorbije en komende beleid voor
stelden. De begrotingsspecialist die 
Roger is, schetste de politieke toe
stand aan de hand van onze begro
ting. „Ook Herent leeft op het scherp 
van het mes en het zal dus in de ko
mende twee jaar voor o.a. de VU-
schepenen veel kunst en vliegwerk 
vergen om de gemeentelijke kas 
weer op peil te brengen." Ondanks 
deze sombere woorden, hoopte Ro
ger dat ZIJ toch tenminste in de< 
laatste twee bestuursjaren, met een 
sluitende begroting nog een en an
der zouden kunnen realizeren. Ver
onderstellen dat er dus in Herent 
wegens een gebrek aan financiële 
middelen niets gebeurt, is echter 
foutief en dat bleek uit de lange 
waslijst van lopende realizaties, pro-
jekten en opties die door onze beide 
schepenen en voorzitters van 
O C M W en Volkswoningbouw op 
een rijtje werden geplaatst. 

Schepenwerk 
Niet te stuiten praatvaar Willy Kuij-

pers (schepen van onderwijs, kui
tuur, middenstand en jeugdbeleid) 
slaagde erin binnen de hem toege
meten tijd een round-up te maken 

van zijn schepenwerk. Wij onthou
den vooral het sukses die het ont
haal, info en inspraak en de verschil
lende opgerichte en goed draaiende 
bestuurskommissies in Herent ken
nen. In elke kommissie werkt boven
dien een VU-raadslid samen met de 
schepen. 

Armand Van Laer (schepen van 
ruimtelijke ordening, leefmilieu, socia
le zaken en gezin), vatte daarna even 
bondig zijn verwezenlijkingen en ob-
jektieven samen. Net als Willy, ba
seerde Armand zich op de beleids
verklaring van de meerderheid, tekst 
die in ieder huis werd gebust. Hieruit 
bleek dat aan alle punten van deze 
verklaring volop wordt gewerkt. 
M.a.w. het VU-programma wordt uit
gevoerd! Zo bijt Armand zich nu vast 
in de recyclage van het huisvuil 
(drukken van hoge uitgaven). De 
kommissies verkeer en leefmilieu le
veren puik werk Tot slot kondigde 
Armand de oprichting aan van een 
sociale raad! 

Slapende dossiers 
OCMW-voorzitster Martine 

Bierhandel 
Peter Vissers 

smanen|l,2, 

2AMMEL . 

TEL 014/54 44 70 
(.'On & mdddddg gesloleni 

onze specialileit 

NE FLIEREFLUITER 
natuurbier 

gebrouwen naar een 
oud kempisch recepl 

Swaelens hield tijdens de voorbije 
maanden vooral „een terreinverken
ning". Hierbij ontdekte zij heel wat 
scheef- en schotsgegroeide situa
ties. Deze eerst rechttrekken was 
dan ook haar eerste opgave. Daar
naast organizeerde Martine een 
poetsdienst. Uit diverse kontakten 
weten wij dat Martine en Monique 
Oostvogels en Willy Verbiest reeds 
hoog scoren in de OCMW-raad en 
daarbuiten. 

Net als Martine diende Jos Bex als 
voorzitter van Volkswoningbouw 
grote schoonmaak in „verrotte dos
siers en lekkende daken" te maken. 
Lopende en nieuwe projekten wer
den voorgesteld of verduidelijkt 
Vooral de financieel minder aardige 
tijd noopt Jos tot grote voorzichtig
heid en aanwenden van al zijn kun
nen en diplomatie. 

Nog net voor het einde van dit eer
ste deel gaven ook de gemeentelijke 
afgevaardigden in de diverse inter-
kommunales en maatschappijen een 
overzicht van hun studiewerken en 
eerste resultaten. De noodzaak om 
de bevolking over deze werking te 
informeren en een service aan te 
bieden drong zich op. 

Noodzakelijke 
wisselwerking 

Na een hartige hap startten in de 
namiddag de deelvergaderingen. Be
doeling o.a. van deze groepen ligt in 
de 'integratie en participatie van de 
afdelingsbestuursleden binnen het 
gemeentelijk politiek bedrijf, het sa
menwerken bevorderen en kreatief 
opbouwend werken aan „onze" 
bouwsteen van de Vlaamse staat-
onze gemeente Herent-Winksele-
Veltem-Beisem. 

In de diverse sekties werd het 
voorbije beleid kritisch bekeken en 
een toekomstig beleid uitgestippeld. 
Een paar voorbeelden van dit laatste: 
er moet een gemeentelijke advies
kommissie voor financiën komen; 
zoeken naar bespanngsmodellen 
(wat moet, mag, dient vermeden te 
worden), werking jeugdraad, uitbrei
ding fietspadennet, samenstelling en 
werking sociale raad... 

Dit IS slechts een snuifje uit het 
massale aanbod dat nadien door de 
diverse verslaggevers aan de ple-
numvergadenng ter goedkeuring 
werd voorgelegd. 

Toen de Herentse beleidsdag op 
de minuut na werd besloten dankte 
de fraktieleider Roger Overloop de 
voorzitter Guido Sijs voor dit prach
tig initiatief en organizatie, terwijl 

deze laatste op zijn beurt de deelne
mers bedankte voor hun inzet en 
inbreng. 

W.VHB -foto's R.C. 

LIMBURG 
OKTOBER 

13 TESSENDERLO: Tekenlessen om 20 u. in het Molenhuis. Org.: 
FVV. Wekelijks op donderdag. De lessen duren tot 22 u 

15 LINKHOUT-LUMMEN: VU-bal in zaal „Romantic". 
25 TESSENDERLO; Inwijding in de Wichelroede vanaf 20 u. in de 

Kieuwitshoeve. Inleider. Nico Biesmans. 
29 AS-NIEL: Jaarlijks VU-bal in zaal EIckerlyc vanaf 20 u 30 
29 KERMT; St-Maartensfonds Limburg - Dansfeest om 20 u. in de 

zaal Kermet te Kermt. M.m.v. het S.M.F Scheldekoor. Het treffen 
van de oude nationalisten met de huidige nationalisten. 

Vujo-Hasselt wil 
Armand Preud'homme terug 
In de nacht van 12 op 13 september 1981. werd in het stadspark het stand
beeld gedynamiteerd van onze Vlaamse en Hasseltse toondichter Armand 
Preud'homme. 
Het t>estuur van de stad Hasselt heeft enkele tijd geleden het zwaar gehaven
de standbeeld met de stille trom verwijderd. 
De Volksuniejongeren van Hasselt laken dan ook de lakse houding van het 
stadsbestuur in deze niet-opgeloste bomaanslag. 
Daarom werd in de nacht van 12 op 13 september 1983, een bord geplaatst 
waar eens het standbeeld gestaan heeft Het bord droeg de leuze „Twee jaar 
na de bom, waar blijft Preud'fmmme?". 

*^;^wAAiiisPREU01{0MME 

.VU jt^nmmm HASSELT ~^-

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 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE Littoral 

A>A^ 

"^ Uitgebreide heus bemeubelde villa's - appart. - en studio'! 
in alle pnishlassen alles inbegrepen 
vraag gratis halalogus met foto's 

LEOPOLD I I -LAAN: 205 

8458 OOSTOUINKERKE 
TEL 058/11.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19u. 30 Zondag en maandag gesloten. 

GELD 

Onmiddellijk 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 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

OITN STUDIO 
J - l ^ DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
0 fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 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. ru2etl«l<ian ^Bc brugge 
050/35/4 04 
baan brugge kortnik 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders. 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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