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HOELANG NOG? 

Ik geloof dat het nu werkelijk tijd is 
dat we onszelf eens de vraag gaan 
stellen of wij onze Vlaamse (?) minis
ters in de nationale regering nog 
verder als ernstig en geloofwaardig 
mogen nemen, en of ze ons nu nog 
altijd niet genoeg bedot hebben. 

Reeds in 1981 beloofde men ons 
dat er geen cent meer naar Cockerill-
Sambre zou gaan zonder inlevering 
van het personeel. Maar bij die belof
te is het evenwel gebleven... 

Alleen op de Vlaamse scheeps
werven van Cockerill-Yards werd 
stante pede een referendum gehou
den en ingevolge de uitslag werd het 
bedrijf failliet verklaard. Voor andere 
Vlaamse bedrijven was er ondanks 
de bereidheid tot inleveren geen 
geld beschikbaar! 

Op 26 juli 1983 werd er weer eens 
plechtig verzekerd dat er geen jota 
van de staalovereenkomst zou uitge
voerd worden, indien de Waalse 
staalarbeiders van CS zich met voor
af bij middel van een referendi jn 
bereid zouden verklaren zelf een 
inspanning voor de redding van hun 
bedrijf te willen doen. 

De datum voor dit referendum 
werd „onherroepelijk" vastgesteld 
op begin september, maar inmiddels 
is half oktober reeds voorbij en er is 
nog niets gebeurd. 

Wél blijven de miljarden — tegen 
alle beloften in — verder naar de 
Waalse staalput vloeien om het 
maandelijks verlies van anderhalf mil
jard te helpen dekken. Ook van het 
„zoethoudertje", dat de Walen voort
aan zelf hun staal zouden betalen, is 
er nog niets in huis gekomen. Het 
enige dat volgens mij wél vaststaat 
is. dat we met een brokstuk van de 
miljarden die CS tot nu toe aan 
Vlaanderen gekost heeft bij ons heel 
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gemakkelijk Nobels-Peelman, Boom-
se Metaalwerken, Fabelta en VTR — 
allemaal bijeen — hadden kunnen 
redden. Hoelang zullen wij dit spelle
tje van twee maten en twee gewich
ten (dat feitelijk reeds meer dan 150 
jaar duurO nog goedschiks blijven 
aanzien? 

G.V„ Melle 

UITWASEMINGEN-. 

Volgens het weekblad „Wij" (van 
6 okt 11. „D'er roert wat...") is de 
Verhofstadt-suggestie enkel en al
leen ingegeven om de kapitalistische 
uitwasemingen te dienen. 

Ik heb 21 jaar privaat- en 25 jaar 
staatsdienst achter de rug Ik kan u 
verzekeren dat ik bij die stoute kapi
talisten in de privaatbedrijven altijd 
loon naar werken heb ontvangen Ik 
heb mij echter nooit laten bang ma
ken van de vakbondsmilitantenhorde 
die de wacht optrok aan het bedrijf 
waar ik werkte 

In staatsdienst heeft men het ge
voel, niet ten dienste te staan van het 
publiek maar van de vakbond; zij zijn 
het die de lakens en bevorderingen 
uitdelen. Dienstoversten die zich dur
ven verzetten tegen de door de 
vakbond aangestelde delegatie; (zij 
werden met verkozen) lopen het 
gevaar overgeplaatst te worden of 
te blijven wachten op een bevorde
ring, want dat zijn kerels met diktato-
riale neigingen. 

Veel van onze leden zijn aangeslo
ten bij de erkende vakbonden. Tij
dens de kiesstrijd gebruikt met hun 
lidgeld om propaganda te voeren in 
„De Werker', „De Volksmacht" en 
wat weet ik nog meer. 

Ik ben reeds jaren lid van de VU 
en heb door mijn vastberadenheid, 
die de vakbondsafgevaarcfigden on
zeker maakt, vele kiezers voor ons 
gewonnen; indien u het wetsvoor
stel, ook al komt het van de PVV. 
mede helpt kelderen moet ik mijn 
instelling tegenover u herzien. 

J.V.d.H„ Antwerpen 

PANORAMA 
DIKSMUIDE 

Panorama gaf zeker geen totaal
beeld van de IJzerbedevaart. Profi
ciat aan algemeen voorzitter Paul 
Daels voor zijn antwoorden ter zake, 
kort, bondig en juist. Naar onze be
scheiden mening gingen de makers 
van Panorama wel hun boekje te 
buiten. De getuigen Carlos Van Lou-
we en de KSA hebben zich laten 
vangen aan het op voorhand opge
maakt scenario. 

Wanneer gaat Panorama ons 
eens een duidelijke duiding geven 
gebaseerd op historische gegevens 
van wat fascisme juist is, historisch 
en feitel i jk ' Groepen zoals het VNJ 
bestempelen als fascistisch is zeker 
oneerlijk. 

Dat het op voorhand opgemaakt 
scenario er vingerdik oplag bewijst 
wel het slot waar Carlos Van Louwe 
en de afgevaardigde van KSA toe
vallig bij het zingen van het Zuidafn-
kaanse volkslied en de andere volks
liederen verbeten in de kijker komen. 

In de visie van de IJzerbedevaart 
IS het erg simplistisch de Oostfron-
ters zonder meer kollaborateurs te 
noemen, dan lijkt Maurice De Wilde 
ons toch heel wat objektieveri 

Deze Panorama-uitzending vraagt 
naar een vervolg waar alle aspekten 
eerlijk aan bod mogen komen! . 

W.R., Neeroeteren 

RAKETTEN 

In „Wij" van 6 oktober neemt sena
tor Vandekerckhove een radikaal 
standpunt in tegen de installatie van 
de Amerikaanse Pershing-raketten 
in West-Europa 

De senator betoogt o.a dat een 
eventuele toestemming van de Belgi
sche regering „een grote gevaarlijke 
stap naar de totale vernietiging van 
ons volk" betekent. 

Het argument dat deze Pershing-
raketten slechts een antwoord bete
kenen op de reeds lang geïnstalleer
de Sovjet-Russische SS-20 wordt 
door de senator blijkbaar niet als 
terzake beschouwd. Maar vormen 
de SS-20 dan geen gevaar voor de 
totale vernietiging van ons volk? 
Meent de senator werkelijk dat een 
niets ontziende diktatuur als de 
USSR ook maar het minst onder de 
indruk zal zijn van een domme, een
zijdige verzwakking van de NAVO? 

Trouwens, waarom heeft de sena
tor destijds — toen de SS-20 wer
den opgesteld en op West-Europa 
gericht — het niet de moeite waard 
gevonden zijn stem te verheffen? 

R.G.. Wilr i jk 

RAKETTEN ~ 

De Russische atoomraketten 
staan reeds jaren op ons hoofd 
gericht (Antwerpen, Rotterdam, 
enz) Dit is een regelrechte bedrei
ging op ons leven. Waar was het pro

test? Waarom toen geen massale 
betogingen in de Westeuropese ste
den ' ' Geen protest tegen raketten 
die op ons gericht zijn; wel massaal 
protest tegen de plaatsing van raket
ten die gericht zijn op hen die ons be
dreigen. Gekker kan het niet. Toch 
zijn er mensen die anders denken; 
„Zonder raketten als het kan; met 
raketten als het moet." 

N.N., NIjlen 

VOOR EEN PROPER 
VLAANDEREN 

Westland New Post, een door de 
staatsveiligheid geïnfiltreerde „recht
se" groep had kontakten met derge
lijke organizaties in Duitsland. Zulke 
groepjes zijn er overal en zoals in Ita
lië bv. halen die steeds het nieuws 
met onbegrijpelijke kriminele akties 
waar men gewoon niet wijs uit raakt. 

De waarheid is dat dergelijke 
groepjes een aantrekkingspunt vor
men voor allerhande psychopaten 
en schizofrenen en dat ieder die 
ermee, met welke goede bedoelin
gen ook, in kontakt komt het gevaar 
loopt in onverwachte tribulaties te
recht te komen. 

Het wordt nu eens .tijd dat de 
Vlamingen de ogen openen en al die 
ongenode gasten wandelen zenden. 
Voor de een of andere reden wordt 
elke Vlaamse manifestatie door der
gelijke avonturiers geplaagd. 

Er kan niet genoeg gewaar
schuwd worden aangaande de idiote 
bedoelingen van zulke groepjes. Bo
vendien rijzen er vragen over de al of 
met provocerende aanwezigheid van 
agenten en dergelijke. Houdt Vlaan
deren schoon en rein! 

A.C., Aalst 

OPENBAAR VERVOER 
TE DUUR 

Wat hebben we meegemaakt op 
de Trein-Tram-Busdag van 2 oktober 
11? Een massa ééndagsmensen die 
van de gelegenheid geprofiteerd 
hebben. We moeten deze mensen 
dank weten te zeggen want voor 
een spotprijsje kon iedereen er ge
bruik van maken. 

Hier ziet men nogmaals duidelijk 
dat de politiek van minister De Croo 
en Co niet gewenst is. De 2 jongste 
prijsverhogingen mochten nooit ge
nomen zijn geweest De minimum
prijs voor een buskaartje moest nog 
altijd 10 fr. zijn en wat hebben we 
nu? 23 f r ! En wat hangt er ons 
boven het hoofd als minister De 
Croo het nogmaals in zijn bol steekt 
om per 1 jan. '84 de prijzen de hoog
te in te jagen. Dan mogen de buurt
spoorwegen en andere maatschap
pijen gewoon hun bussen en voertui
gen naar het schroot sturen. 

Zie maar eens enkele jaren terug. 
Onder minister Chabert moesten alle 
nieuwe lijnen naar de NMVB, maar 
met De Croo alle lijnen naar het 
privaat! Om nu even terug te keren 
op de Trein-Tram-Busdag, er waren 
veel blije gezichten te zien, alles liep 
gesmeerd. 

Hopelijk komt er volgend jaar op
nieuw zo'n mooie Trein-Tram-Bus
dag, dan kunnen we er nog eens van 
profiteren. Want hoe hoger de prij
zen klimmen hoe minder reizigers 
zich aanbieden. Van winst kan er dus 
geen sprake zijn. „Men moet be
scheiden leven", zegt de PVV. Maar 
doet zij het wel? 

D.M., Geluwe 

De voorproef 
van troef. 

Het dubbelkansbiljet 
van de Nationale Loterij. 

Gemeentebesturen 

kunnen sparen in hun budget door alleen 

doordachte plannen uit te voeren 

Stads-en dorpsvernieuwing - Mil ieueffectrapportage 

Sanering en inrichting van afvalstortplaatsen 

Verzamelen, afvoeren en zuiveren van afvalwaters 

Waterbeheer: opslag - berging - afvoer 

Verkeersarme straten -Winkelstraten -Woonerven 

Marktpleinen - Parken - Plantsoenen - Sportinstallaties 

BELGROMA 
Gachardstraat 88 .1050 Brusse l - te l . 0 2 / 6 4 8 65 20 

Mechelen - Hasselt - Brugge 
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Jasje 
uitge klopt 

Het biezonder geslaagde 
nummertje dat het Taal Aktie 
Komitee CTAK) vorige zaterdag 
in de vergaderzaal van de Se 
naat ten beste gaf, blijft reakties 
uitlokken 

De FDF-er Peetermans, een 
rabiate Vlaminghater, interpel-
leerde in de Brusselse gemeen
teraad over de „wandaden" van 
de Vlamingen 

VU-voorzitter en gemeente
raadslid Anciaux reageerde op 
deze tussenkomst met een ge
vatte repliek „In de Senaat kan 
alles. Een zekere Happart stap
te er reeds binnen met een stier 
en toen een bepaald senator, 
bij apparentering verkozen in 
Leuven, de eed moest afleggen, 
kreeg hij — in een bijzaaltje — 
een inspuiting, zodat een ande
re kandidaat de" senaatszetel 
kon innemen". 

maant hun voertuigen in veilig
heid te brengen 

Volgens Nols zijn de doelstel
lingen van de betoging immers, 
behalve het weigeren van de 
nucleaire raketten in Europa, ook 
de gelijkberechtiging van immi
granten en Belgen I Toch wel een 
hoogst merkwaardige interpre
tatie van de ordewoorden van 
VAKA Nols noemt deze beto
ging eerder „een uitdaging van 
het gezond verstand". 

WIJ vragen ons integendeel af 
of die Nols nog wel goed bij zijn 
verstand is De enige goede 
daad die hij onlangs stelde was 
zijn weggaan uit het FDF, waar
door deze splinterpartij het zit
tingsrecht verliest uit alle parle
mentaire kommissies Voor het 
ovenge dient Nols dringend op 
brugpensioen te gaan 

Martens 

Faling 
De Oostduinkerkse zeelucht 

heeft come-back premier Mar-

ledereen begreep dat Vic An
ciaux duidde op de mysterieuze 
eedaflegging van uitgerekend 
senator Peetermans, ten nadele 
van de verkozene uit het Leu
vense 

Het FDF zweeg na deze ge
smaakte tussenkomst van An
ciaux 

Roger Nols 

Nogmaals Nols 

De gewezen FDF-er Roger 
Nols, ons aller bekend als Vla
ming- en vreemdelingenhater, 
gaf onlangs nog een staaltje van 
zijn bekrompen visie 

Met het oog op de massale 
anti-rakettenbetoging, liet hij aan 
alle Schaarbekenaren een brief 
bezorgen waarin hij hen aan-

tens duidelijk geen gezonde 
politieke inzichten bijgebracht 
Nadat hij reeds langer dan be
loofd kan blijven genieten van 
uitgebreide volmachten, heeft 
Martens nu ook nog zijn inzicht 
te kennen gegeven dat allicht 
spoedig nog een ingrijpende 
grondwetsherziening zich zal 
opdringen om het land uit de 
krisis te halen. 

De parlementaire demokratie 
moet volgens Martens nog 
meer uitgehold worden. Want, 
om de druk van onder meer de 
syndikaten op regeringsbeslis-
singen in te perken, heeft Mar
tens V langs geen kanten nog 
meer wetsmiddelen nodig Wél 
is hij duidelijk nu reeds valse 
argumenten aan het bijeen-
sprokkelen om de verantwoor
delijkheid voor zijn falend so-
ciaal-ekonomisch beleid tegen 
de volgende parlementsverkie
zingen af te wimpelen. 

DEZE 
>MEEK DJTJT 

JE zou denken dat het 
kalenderjaar het meest 
de ordening van het 

mensenleven bepaalt Voor 
velen is dit met het geval De 
opening van een nieuw 
schooljaar grijpt heel wat meer 
in op de levensgewoonte Toen 
ik schacht was in het 
Parlement — weldra negentien 
jaar geleden — had het begin 
van een nieuw parlementair 
jaar ook een welbepaalde 
betekenis 
Na vier maanden volledige 
windstilte aan de politieke 
hemel, deden de gladiatoren 
hun intrede in het Paleis der 
Natie De redenaars met of 
zonder kennis van zaken 
beheersten opnieuw het 
maatschappelijk leven De 
komkommertijd voor de 
journalisten was voorbij Kopij 
in overvloed Een nieuw politiek 
jaar was gestart 
Sedert enkele jaren, maar 
vooral deze week, heb ik 
ervaren van hoe weinig tel het 
Parlement is Zonder allure 
Zonder verwachtingen De 
opening van het Vlaams 
parlement viel helemaal tussen 
de plooien Hoe kan het 
anders'' De dames en heren 
hadden immers hun eerste 
parlementaire zitting al achter 
de rug in Kamer of Senaat Zij 
dienden alleen maar van petje 
te veranderen in de Vlaamse 
Raad 

Dit verval van de pnoritaire rol 
van de politiek is met nieuw 
Je kon deze neergang reeds 
een paar jaar met de ellebogen 
aanvoelen De opvallende 
kommentaren in de 
geschreven pers van de 
jongste dagen klinken dan ook 
eerder hypokriet Wat ze 
schrijven is bovendien meestal 
naast de kwestie De schuld 
van de teloorgang van de 
parlementaire demokratie 
wordt volledig op het 
parlement geladen en alle 
frakties worden over dezelfde 
kam geschoren Daartegen wil 
ik mij afzetten Volgens mij is 
de slechte naam die op de 
politiek kleeft, te wijten aan 
een aantal 
machtswellustelingen en 
machtspartijen die mets 
onverlet laten om de korruptie, 
de ondoorzichtbaarheid, de 
onverdraagzaamheid en de 
vnendjespolitiek te doen 
zegevieren Voor mij ligt de 
schuld duidelijk bij hen die 
reeds lang hun echte rol 
hebben afgestaan aan 
drukkingsgroepen — 
vakbonden en 
patroonsorganizaties — die 
geen mandaat kregen en geen 
verantwoording aan het volk 
hebben af te leggen Voor mij 
IS de dekadentie van de 
parlementaire demokratie te 
wijten aan de dubbelzinnige en 
onbetrouwbare houding van 

bepaalde partijen die 
gelijktijdig koud en warm 
blazen, die met terugschnkken 
voor misleiding van de 
goegemeente, die het 
partijbelang en vooral de eigen 
macht hoger prijzen dan het 
belang van het volk Voor mij 
kan geen respekt worden 
opgebracht voor politiekers die 
de mond vol hebben over 
vrijheid en de rechten van de 
mens, maar de rechten van 
een volk miskennen en 
bovendien alle voeling met dit 
volk verloren Voor mij ligt het 
groot gevaar bij de politiekers 
die de roes van de rijke 
tafelen ondergaan en begeng 
gebruik maken van een 
krisistijd om in te spelen op de 
ondemokratische roep naar 
een sterke man 

De Volksunie wil de 
parlementaire demokratie 
gehandhaafd zien als de beste 
waarborg voor vrijheid en 
rechtvaardigheid Maar dan 
moet deze demokratie 
dnngend verbeterd en verfijnd 
worden door meer openheid 
en grotere onafhankelijkheid 
Ook hier ligt een wezenlijke 
taak voor Vlaams-nationalisten 

Vic ANCIAUX 

Hoog bezoek 
Vonge week werd dit vader

land C ) vereerd met het bezoek 
van de Franse president Van
daag IS zelfs het Marokkaanse 
staatshoofd even in ons land 

van de Vlamingen, 1 miljoen 
Brusselse francofonen hun 
rechten worden onthouden?" 
Je moet het maar durven jaren
lang de Vlamingen in Brussel 
pesten en vernederen en dan nu 
gaan beweren dat de francofo-

Mltterrand 

Naar aanleiding van het ver
blijf van Mitterrand in België 
heeft de wegkwijnende Brussel
se taalpartij, het FDF, zich nega
tief in de kijker gemaneuvreerd 
Op strooibiljetten kon men, uiter
aard in het Frans, lezen „Meneer 
Mitterrand, weet U dat op 
300 km van Parijs, door de wil 

nen de dupe zijni Trouwens, 
waar zit dat miljoen franstaligen 
in Brussel"? Het FDF neemt zijn 
wensen voor werkelijkheid Te 
vergeefs wanneer men, bijvoor
beeld, de gunstige ontwikkelin
gen in het Nederlandstalig on
derwijs te Brussel bekijkt 

Adieu 
Navo 

Leo Tindemans (van Belgi
sche Buitenlandse Betrekkin
gen) heeft getracht zijn gezicht 
te redden met de mededeling 
dat hij zich tot nog toe nooit of
ficieel kandidaat heeft gesteld 
voor opvolgmg van de Neder
lander Joseph Luns in de funk-
tie van sekretaris-generaal van 
de Navo. De man die ooit poog
de (en er nog immer van 
droomt) om fin-de-carrière te 

Leo 

Tindemans 

maken als Mister-Europa, bij de 
Navo, of nog als voorzitter van 
het Europees parlement om in 
om het even welke lukratieve 
Europese funktie is duidelijk 
aan een serieuze afgang toe. 
Klaarblijkelijk kan hij alleen 
nog in België, en dan vooral in 
zijn kleiner wordende kring van 
CVP-discipelen, het imago van 
staatsman hooghouden. 

Oorlog 
De fel betwiste internationale 

beurs voor wapens en oorlogs
tuig, die voor enige tijd liep in de 
tentoonstellingszalen van het 
Heizelcomplex, vormde aanlei
ding tot verbeten diskussies in 
de Brusselse gemeenteraad 

VU-voorzitter Anciaux laakte 
de houding van het Brusselse 
stadsbestuur 

De verdediging werd 
opgenomen door niemand min
der dan Paul Vanden Boeynants, 
die tevens voorzitter is van die 
hele affaire 

Dat VdB met vies is van eer
der onfrisse zaakjes en gewne-
mel met militaire bestellingen is 
reeds langer bekend 
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Cockerlll-Sambre: 
miljarden slokop 

NAARMATi 4» «konoiniscN M$f« bWi d9n«t«f>«ri 
wordt de apftH:« sociale behandeting va» Vlajnlnga» 
en Walsn h«)n«iter3end. H^t is ondeHiand al vol

doende h«rhaatd: de weHcnemare ¥a« Cockeritl Vards In Ho-
^ofcen warden onverwfjld verplicht vla re*arefld»«n J« t« 
etainmaii naat dra«e«ch« inlevering m werkvermtederlng. a» 
toen «e het rag«rtagavoor$t«t verwierpen aloot Ey»(t«n« 
prompt 4« Vlaa*B»« sctieepawarf. 

Bi| Cockeriti-Safnbr» werd ook aan referendum in het 
vooruitzicht geateld> ntaar Martene atsMe m voorop „40t 
nog nt0taU»»sp«ktm vm de hwatmkm»iiitg duldetlfk zljftt" 
en op hal referandtim évis nog wat dient gewacht te worden. 
Tol na Stnt-4utenti$ ai^tohi 

tntniddeis btl}ft CockeriÉt-Ssmt»ra eike maand aanapraalc 
maken op miSiardan slaatsgatd ttit d« mmna^ pot Vooi^-
nanctering wordt dat omzwaohleld genoemd. Maar onder 
meer met de organizatia van 4^ „regioaaim ^ub-mlofstertm-
mtteos In de schooi vm do natfomh regertïtg', wordt het 
pian om Cookerltt-Sambre andermaat met miljarden te 
begiftigen ten uitvoer gelegd. 

Door het staalkompromis van de voorbi|e zomer hebben 
zelfs de Vlaamae tninieters in de Betgiache regering ermee 
ingestemd dat attean de^'Waatse ministers het staatsgeld 
beheren ten behoeve vmx onder meer slokop Cooketill-
Sambre. 

Basis 
Florennes 

Tot voor kort deed ook de 
Belgische defensieminister Vre-
ven nog zeer geheimzinnig over 
de „mogelijke precieze vesti
gingsplaats" ^^an de nieuwe kern-
raketten in ons land. Het is pas 
na journalistiek detectivewerk 
dat met langer kon ontkend wor

den dat op de luchtmachtbasis 
van Florennes de omstreden 
moordtuigen zullen opgeslagen 
worden. Vorige week woensdag 
werd de aanbesteding afgeslo
ten voor de bouw van 400 pre-
fab-woningen die minstens even
veel Amenkaanse militairen zul
len huisvesten. Ook is het een 
uitgemaakte zaak dat de werken 
voor de installatie van de raket
ten in ondergrondse schuilkel
ders tot 400 miljoen frank zullen 
kosten 

Op het moment dat de internationale politieke klasse zich koortsachtig druk aanstelt over het probleem 
van de kernraketten staan elders in de wereld andere levensbelangrijke problemen in het brandpunt 
Zoals vooral honger in de wereld De Wereldvoedselorganizatie (FAO) heeft bekendgemaakt dat, na de 
minder goede graanoogst dit jaar, nog twee of drie andere slechte graanoogsten in de komende jaren een 
aanzienlijke voedselschaarste als gevolg kunnen hebben Met rampzalige uitwerking in de gehele wereld 
Het tema van de wereldvoedseldag, is „veiligstelling van de voedselvoorziening" (foto FAO) 

Over de uitbouw van de raket-
basis in Florennes wordt in Belgi
sche regeerknngen reeds lang 
niet meer gesproken op voor
waardelijke wijze. 

Observer 
onthult 

Voor wie nog llluzies mqcht 
hebben: het ziet er sterk naar 
uit dat de Installatie van 48 

De Franse handelsreiziger 
m^URIEUS bezoek, dat van 
tfC de Franse president 
• » aan België. Sinds Mit
terrand het hoogste ambt be
kleedt, heeft hij zich De Gaulli-
aanse allures aangemeten. Het 
plechtige gebaar en de stijve 
stap verbergen echter niet de 
onwennigheid, de gespannen
heid waarmee hij mensen tege
moet treedt Het mager herfst
zonnetje boven de Brusselse 
Grote Markt en de Kongresko-
lom heeft de kille man niet 
kunnen ontdooien. De Brusse
laars, die vroeger voor al wat 
uit Frankrijk kwam hun broek 
zouden hebben afgestoken, wa
ren ditmaal thuis gebleven. 
Slechts wat mager applaus, dan 
nog gemengd met gefluit on
derstreepte de koude bedoe
ning van dit bezoek aan de 
carrefour de l'Europe. 

Luik was nauwelijks warmer. 
In deze stad, die anders zo snel 
de Marseillaise op de lippen en 
de bleu-blanc-rouge aan de ra
men hijst gromde het ongenoe
gen omdat de eigen Waalse 
regering er niet aan te pas 
kwam en omdat er van Mitter
rand gpen Waalse versie te 
verwachten viel van het De 
Gaulliaanse „vive Ie Quebec 
libre". 

Met Wallonië heeft Mitter
rand blijkbaar weinig of geen 
affiniteiten. Hij ontdooide 
slechts te Gent ten aanschou-
we van de vele herinneringen 
die hij daar vroeger had opge

daan. Hij had trouwens op het 
RTL-scherm de dag voordien 
reeds de lof van Vlaanderen 
gezongen: het plat pays dat hij 
in zijn jeugd bewonderd had, 
het overschouwend vanop zijn 
fiets, worstelend met de wind 
en de elementen. 

Daarenboven hielp het toe
val hem en Vlaanderen. Toen hij 
na een lang ogenblik van be
wondering het Lam Gods en de 
kerk verliet was de herfstzon 
warmer gaan schijnen. Het uur 
was daarenboven geschikt 
voor een natuurlijke volkstoe
loop in dit altijd drukke stads
centrum. Het bleef de Oost-
vlaamse hoofdstad voorbehou
den, gezorgd te hebben voor 
het enige moment van warmte 
tijdens gans de presidentiële 
reis. 

Kurieus bezoek ook ander
zijds. De Franse president die 
nog altijd genoeg heeft aan de 

force de dissuasion van zijn 
Grote Voorganger en die op het 
eigen grondgebied geen Per-
shings wil, verklaarde koel dat 
er in het Oosten raketten staan 
en in het Westen pacifisten. En 
dat aan zo'n onevenwicht maar 
eens een einde moet worden 
gesteld. 

Tijdens deze toespraak zaten 
ergens te Brussel de presiden
tiële technici en raadgevers 
met hun Belgische gespreks
partners gebogen over een 
aantal dossiers, die Mitterrand 
nauw ter harte liggen. Een pre
sident verlaat zijn territorium 
niet alleen maar voor de vriend
schap en voor het Lam Gods. 
Een staatsbezoek is doorgaans 
tevens de gelegenheid om een 
duwtje te geven aan enkele 
hangende kwesties. 

Zo heeft het bezoek van Mit
terrand onder meer gediend om 
de Belgen lekker te maken ten 
eerste voor de aankoop van 
46 legerhelikopters en ten 
tweede van de daarbij passen
de raket Hot Ten derde is 
Chooz ter sprake gekomen, de 
eventuele Belgische participa
tie aan deze Franse kerncentra
le annex de verdere uitbouw 
van het kernpark te Doel. 

Men kan er Mitterrand aller
minst van beschuldigen, dat hij 
niet konsekwent zou zijn. Hij 
vindt niet alleen dat het Westen 
meer wapens en kerntuig moet 
hebben, riiaar bovendien van 
Franse 'makelij. 

Pershing-raketten In ons land 
een voldongen feit Is. 

De Londense „Observer' 
heeft vorig weekend onthult, op 
basis van een reeks geheime 
dokumenten van het Pentagon 
die de redaktle In handen 
kreeg, dat reeds In 7 9 een 
kompleet scenario begin van 
uitvoering kreeg om hoe dan 
ook de Installatie van kernra
ketten propagandistisch onom
keerbaar op te dringen. 

Het Is pas sinds kort dat men 
de kruisraketten in West-Euro
pa als verantwoord bepleitte 
om een tegengewlcht te vor
men voor de Sovjetrussische 
SS-20 raketten. De Britse „Ob
server" stelde scherp: „De 
openbare diskussie spitste 
zich steeds meer toe op de SS-
20 en negeerde ingewikkelder 
problemen zoals de eigenlijke 
noodzaak om de „Euroraketten" 
op te nemen in het modernize-
ringsprogramma van de 
NAVO.' 

JS-boedel-
scheiding 

Na een maandenlange stuur-
loosheid hebben de Jong-socia-
listen vorig weekend Luc Van de 
Velde uit Leuven verkozen tot 
nieuw voorzitter Eerder werd de 
verkozen JS-voorzitter Vermeu
len de woestijn ingestuurd om
dat hij gewraakt werd omwille 
van zijn lidmaatschap van de 
Landelijke Bediendencentrale 

Met de aanduiding van hun 
nieuwe voorzitter hebben de 
Jong-socialisten vooral de forse 
beslissing genomen voortaan te 
Ijveren voor ekonomisch federa
lisme Het politiek streefdoel 
werd zelfs nog scherper gefor
muleerd het liefst van al een 
ordentelijke boedelscheiding En 
nu maar afwachten hoe die 
prachtige JS-inzichten door de 
SP-politici links geklasseerd wor
den .. 

CVP-poll 
CVP-voorzitter Swaelen heeft op 

een perskonferentie meegedeeld 
dat de CVP-leden zelf ?ullen kunnen 
bepalen wie op de schoonste (ver
kiesbare) plaatsen op de CVP-EVP-
Europese lijst zal mogen prijken Hij 
liet uitschijnen dat dit een verbete

ring van de interne partij-demokratie 
inhoudt Het klinkt natuurlijk wel 
schoon, maar iedereen weet wel 
tjeter 

Binnen die CVP is er de jongste 
weken grote heibel ontstaan over 
wie op deze lijst als topkandidaat zal 
fungeren De meest gekke namen 
werden voorop geschoven Zeker is 
dat „de man met 1 miljoen stemmen", 
Leo Tindemans, afhaakt omdat hij 
verdraaid goed beseft welke elekto-
rale opdoffer hij zou moeten inkasse-
ren indien hij het nog eens waagt 

Indien het trouwens echt menens 
IS met de interne partijdemokratie, 
dan suggereren wij de CVP-top 
eventjes haar basis te raadplegen 
over het gevoerde (anti-Vlaamse) 
beleid van deze regenng Jaren gele
den reeds sprak de CVP-basis zich 
uit voor een ver doorgedreven fede-
ralizering Tot op heden is hiervan 
mets, maar dan ook mets, in huis 
gekomen I 

Ruim een 
derde 

De autoRomiegedachte 
neemt toe in Vlaanderen. 
Dit staat buiten k i | f .Ook de 
recente peiling in opdracht 
van „Humo" bevestigt d i t 
3 5 , 5 % van de Vlamingen 
staat positief tegenover 
een onafhankelijke Vlaam
se staat (bil de stedelingen 
en de hogere kaders be
draagt d i t zelfs 40 ¥o). Ruim 
4 op 10 Vlamingen vinden 
de instelling van een eigen 
Vlaamse regering een mer
kelijke verbetering. 

tn Wallonië li jkt de fede
ralistische tendens afge
zwakt en schijnen hoe lan
ger hoe meer mensen te 
hopen op de terugkeer naar 
een stertte Belgische over
heid. Dit is waarschijnlijk 
een gevolg van de ekono-
mische krisis. De doorsnee 
Waal leeft met de vrees het 
Belgische vangnet kwijt te 
speten en de financiële 
steun van de ekonomisch 
sterkere Vlaamse broer te 
verliezen™ 

Dit kan uileraard het 
streven naar zelfbestuur in 
Vlaanderen niet tegenhou
den. Wi j , de nationalisten, 
krijgen inderdaad hoe lan
ger hoe meer geli jk! 
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Regering weigert bestellingen en exportkredieten 

Treinbedrijf met 
wereldfaam ter ziele? 

„De bal ligt dus duidelijk in het regeringskamp, en meer speciaal voor de voe
ten van minister De Croo. Laat hij dit bloeiende en renderende bedrijf („BN") — 
met die specifieke afhankelijkheid van overheidsbeslissingen — stilletjes de 
berg afrollen?". 

Deze vraag werd reeds op 2 december 1982, als besluit van een uitgebreide 
reportage, door dit weekblad gesteld. Vandaag kennen wij daarop het 
antwoord. Indien er niet zeer dringend overheidsbestellingen komen, moeten 
honderden werknemers „afvloeien"... 

IEDEREEN kent ongetwijfeld 
de eindprodukten die door 
de BN-fabrieken worden af

geleverd: treinen, trams, metro
stellen, maar ook containers, 
vrachtwagens en zelfs oorlogs
materieel. Met al deze produkten 
verwierf „BN-Spoorwegmate-
rieel en metaalkonstrukties" in
ternationale vermaardheid. De 
door Manilla snorrende metro
stellen zijn er een voorbeeld van. 
Dit bedrijf heeft vestigingen in 
Vlaanderen en Wallonië. In het 
totaal werken er zo'n 3 500 men
sen, waarvan ruim 2.000 in de 
Brugse afdeling. Tot in 1981 nam 
de tewerkstelling bij BN toe. 

Geen bestellingen 
Vorige week kwam dit be

faamde bednjf m het nieuws, op 
een negatieve en eerder onge
wone manier De patroonsorga-
nizatie „Fabnmetal" verspreidde 
in een mededeling dat er, ten 
gevolge van het uitblijven van 
binnenlandse bestellingen en het 
ontbreken van exportkredieten, 
drastische maatregelen moeten 
genomen worden 

De aktiviteit van BN steunt 
immers op twee sterke peilers, 
met name het rollend materieel 
en de militaire produkten. Dit 
rollend materieel wordt hoofdza
kelijk gefabriceerd in de Vlaam
se vestiging te Brugge 

Voor dit rollend materieel, sek-
tor nationale markt, ontving men, 
sinds 1981, geen enkele nieuwe 
bestelling vanwege de Belgische 
overheid Met uitzondering van 
twee aansluitbestellingen gingen 
1982 en 1983 voorbij zonder 
nieuwe orders. Wel was er even
tjes sprake van twee bestellin
gen van 65 dubbeldekrijtuigen 
en 800 wagens, maar tot op 
heden werd nog niets onderte
kend. Ook voor het jaar 1984 
werd nog niets beslist. Het zater-
,dag gepubliceerde bencht, waar
in stond dat -er onlangs een 
miljardenbestelling bij BN was 
binnengelopen, mist elke grond: 
dit betreft zaken die „in loop" zijn, 
bestellingen die men reeds eer
der had. 

Deze nefaste ontwikkelingen 
betekenden een fakturatiever-
lies van 8 miljard frank, of anders 
gesteld • een fakturatieverlies 
van een volledig boekjaar. 

De gevolgen van deze toe
stand zullen „gevoeld" worden 
vanaf het einde van het laatste 
kwartaal van dit jaar, en deze 
zullen tot een zware onderbezet
ting leiden in '84 en '85. Trou
wens, het effekt van een bestel

ling laat zich ten vroegste 10 tot 
12 maanden na de bestellingsda
tum voelen. 

Ook wat de export van rollend 
materieel betreft is de toestand 
verre van rooskleurig. BN had, 
samen met ACEC, aan de rege
ring een plan voorgesteld tot 

Zelfs bij de aankoop van mili
tair mateneel laat de Belgische 
regering steken vallen. Er werd 
door BN een militair gepantserd 
voertuig (de „Sibmas") op punt 
gesteld dat de goedkeuring weg
draagt van de Belgische militaire 
overheid, maar desondanks 

wel een hele nj kritische kantte
keningen te maken. 

Reeds in februari en maart 
van dit jaar interpelleerden VU-
mandatarissen in Kamer, Senaat 
en gemeenteraad over het na
kende onheil en drongen zij aan 
op positieve maatregelen. Aan 
kamerlid Raf Declercq en sena
tor Van In antwoordde minister 
De Croo toen dat hij „overweegt 
bestellingen te plaatsen". 

De vakbondsleidingen en 
vooral het ACV, zaten eveneens 
aardig verveeld met de akties 
van de VU-verkozenen. Deze 
kwamen immers op een voor 
hen biezonder ongelukkig ogen
blik: net vóór de sociale verkie
zingen. De ACV-afgevaardigden 
uit het bedrijf verspreidden zelfs 
rond dat „onze ACV-mimster" 

Een produktielijn van BN-Brugge. Deze dreigt stil te vallen indien er met dringend overheids 
bestellingen worden geplaatst Met als konsekwentie: tegen eind 84 nog eens 5Q0 Vlaam.^ 

werklozen er boven op.. 

exportsteun. Konkreet vroeg BN 
dat de regering in de klantenfi
nanciering voor export zou tege
moetkomen, ten belope van 15 
tot 20 % van de exportprogram
ma's. Deze financiering (die circa 
1 miljard per jaar bedraagt) zou 
aan de klant ten goede komen 
en zou een gedeeltelijke kom-
pensatie zijn voor de belangrijke 
financieringen toegestaan door 
andere regeringen ter onder
steuning van hun eigen trans-
portsektor. De Belgische rege-
nng weigerde echter een jaarlijk
se sektoriële hulp van 1 miljard in 
aanmerking te nemen en heeft 
voorgesteld de exportfinancie
ring „geval per geval" te bekij
ken Deze beloofde inspanning 
werd, met de nodige vertraging 
geleverd, maar in een verhou
ding die grotendeels onvoldoen
de is om de werkelijke subsidie
ringen van onze grote buurlan
den (en konkurrenten) te bena
deren. Het gevolg hiervan is dat 
BN, bij voorbeeld in Columbia, 
aan de top staat van de kansheb
bers bij de opening van de aan
biedingen, maar deze bestellin

gen dreigt te missen... 
heeft Belgiè dit materieel nog 
niet besteld, maar koopt zij inte
gendeel buitenlands tuig aan. 

Deze daling van aktiviteiten 
laat bijgevolg met meer toe de 
kosten van de BN-maatschappij 
te dekken. Met als belangrijkste 
realistische konklusie dat de 
werkbezetting biezonder sterk 
moet dalen (de personeelskos
ten vertegenwoordigen zo'n 2/3 
van alle kosten van BN). 

vu-
waarschuwingen 
genegeerd 

Afgezien van alleriei andere 
besparende maatregelen zal 
overgegaan worden tot ver
vroegde pensionering en... ont
slagen. Daarenboven zal, vanaf 
1 januari 1984, van heel het per
soneelskader een inlevering van 
5 tot 10 % geëist worden. Tot 
zover de koele feiten. Bij deze 
dramatische wending zijn even-

(Daniël Coens) het allemaal wel 
in orde zou krijgen. Vage belof
ten, waarvan .tot op heden niets 
in huis kwam! 

Acht maanden later worden 
de geuite waarschuwingen wer
kelijkheid. Jammer genoeg. De 
Brugse regio kreeg trouwens de 
jongste tijd reeds ruim haar deel 
van de werkloosheidskoek: Sie-
mens-Oostkamp ontsloeg tien
tallen werknemers (ook al door 
het uitblijven van overheidsbe
stellingen), Franco-Beige ging 
vorige week over kop en straks 
worden dus werknemers uit BN-
Brugge het slachtoffer. Met als 
gevolg dat het tneste rekord van 
„de hoogste werkloosheid uit 
West-Vlaanderen" nog eens ver
sterkt wordt. 

De volledige schuld voor deze 
katastrofe ligt bij de centrale 
regering. Deze komt telkens aan
draven met begrippen zoals „sa-
nenng", „inlevering", „besparing" 
en deze taktiek past zij nu toe op 
de transportsektor. Nochtans 
handelt diezelfde roomsblauwe 
regering totaal anders wanneer 

het uitsluitend Waalse bedrijven 
betreft. 

In het afgelopen jaar werd 51 
miljard frank verioren gegooid 
aan het veriieslatende en toe-
komstloze Cockerill-Sambre; 
enorme financiële hulp waarvan 
ten slotte ook de Waalse arbei
ders geen baat (zullen) hebben. 

Verder besliste de regenng dit 
jaar tot aankoop van — volgens 
de legerleiding — volstrekt over
bodige F-16-vliegtuigen, ten be
drage van 50 miljard. Als motiva
tie hiervoor gold „het redden van 
arbeidsplaatsen in de Waalse 
vliegtuigindustrie..." 

De trein- en tramnijverheid, 
met als belangrijkste fabriek BN-
Brugge (tot vong jaar winstge
vend), mag echter niet rekenen 
op bestellingen, laat staan op 
steun. 

Waaraan de vraag onvermij
delijk dient gekoppeld: hoelang 
nog zullen de betrokken arbei
ders en bedienden deze schan
dalige twee-maten-en-twee-ge-
wichten-politiek van de regering 
Martens V dulden? 

Pol Van den Oriessche 

VU toont 
krisisuitweg 

In het sociaal-ekonomisch pro
fiel van de Volksunie staat het 
sociaal luik van de krisisaanpak 
prioritair, ledere p)ersoon, zo stelt 
de VU heeft fiet recht bij te 
dragen tot de verwezenlijking 
van maatschappelijke doelstellin
gen. De deelneming aan de ver
vaardiging en de verkoop van 
goederen en diensten is slechts 
één van de mogelijke vormen van 
maatschappelijke inzet". 

Voor diegenen die geen plaats 
vinden in het produktieproces of 
de dienstensektor, moet de mo
gelijkheid geschapen worden 
voor zinvolle en maatschappij-
verantwoorde aktiviteit. De over
heid heeft de verplichting daarbij 
aanvullend op te treden. 

Anderzijds kunnen veel maat
schappelijke doelstellingen niet 
worden verwezenlijkt indien de 
mensen geen „loon naar werken" 
ontvangen; indien zij niet gemoti
veerd worden en blijven om hun 
mogelijkheden optimaal te laten 
renderen. 

De ekonomische werkelijkheid 
vereist ook dat er een voldoende 
maar gerechtvaardigde spanning 
bestaat tussen een inkomen uit 
arbeid en het gewaarborgd mini
muminkomen. 
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Over een „massa 
knappe mensen'' 

Parlementairen en snoepreisjes. Een tema dat nu en dan over de tong gaat: 
...„En dan nog op onze kosten!"... 

Nelly Maes en Jef Valkeniers keerden net terug van zo'n uitstap. De eerste 
verbleef met de kommissie Ontwikkelingssamenwerking in Indonesië. Reis 
inbegrepen, welgeteld 10 dagen. De tweede vergezelde een parlementaire „eli
te" 12 dagen naar China. Ook Frans Van der Eist was daarbij, de voorzitters 
van Kamer en Senaat en heel wat fraktieleiders. 

Met beide VU-reizigers hadden wij een gesprek over nut en onnut van 
parlementaire missies. 

NELLY Maes bezocht dus 
Indonesië. Waarom dit 
land? Toch een snoe

preisje? „Neen, wel een enige 
kans om het waarnemingsveld te 
verruimen en om bij te leren. Nu 
kunnen wij een woordje meepra
ten over onze ontwikkelingssa
menwerking aldaar Op dat vlak 
is Indonesië het meest belangrij
ke land in Azië. Maar ook op het 
vlak van de handel is het niet 
zonder belang, zeker niet wat de 
wapenhandel betreft. Dat onder
vonden we ter plaatse". 

BIJ Jef Valkeniers lagen de 
zaken enigszins anders. China 
zelf nodigde een parlementaire 
zending uit. Het verblijf was gra
tis, het vervoer v\/erd door de 
Belgische regering bekostigd. 
„Onverwacht was die uitnodi
ging niet Zie maar naar het 
fameuze kontrakt met Bell-Te-
lephone, de handelsmissie van 
De 'Croo, nadien van Eyskens. 
Vandaag is er een Chinese af
vaardiging in ons land. Kortom, 
China wil de bindingen met Bel
gië aanhalen. Waarschijnlijk om

dat het een centrale positie be
kleedt in West-Europa. Maar ook 
— dat is een persoonlijke me
ning — omdat ons land „neu
traal" genoeg IS om geen grotere 
mogendheid tegen de borst te 
stoten". 

Loodzwaar 
Over het programma lopen de 

meningen van beide parlements
leden gelijk: zwaar, te zwaar. 
Nelly Maes: „Van 's morgens tot 
's avonds bezochten wij ontwik-

Senator Nelly Maes 

kelingsprojekten. Zowel bilatera
le en multilaterale, als projekten 
van niet-goevernementele orga-
nizaties. Per slot van rekening 
hadden we slechts één dag vrij". 

Ook Jef Valkeniers zucht. 
Programmatisch waren zijn da
gen eentoniger: vergaderingen 
en besprekingen tijdens de voor-
en namiddag, toeristische bezoe
ken en elke avond een banket 
Vrije tijd was er met. „Het pro
gramma was overladen. In Pe
king bij voorbeeld voerden wij 
gesprekken met vice-president 
Shen-Pixlan en met premier Xao-
Xijang. In de bezochte provincies 
waren er gesprekken met de 
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Ontvangst van de parlementaire delegatie door vice-premier Shen-Pixian, die momenteel in ons land verblijft. 
Uiteraard herkent u op deze foto beide VU-afgevaardigden. kamerlid Jef Valkeniers en senator Frans Van der Eist 

plaatselijke overheden. Uiter
aard bezochten we de Verbo
den Stad, de muur en het Parle
ment... weet u dat daar plaats is 
voor 10.000? Enorm!" 

Over wat handelden die ge
sprekken dan? „Over de zesde 
herziening van hun grondwet 
Dat land telt 55 nationale minder
heden. Met Tibet bij 56. Daar
voor werden 5 autonome regio's 
opgericht, 72 distrikten en een 
aantal departementen. Het be
stuur wordt waargenomen door 
een lid van de minderheid. In het 
nationaal parlement hebben die 
minderheden recht op 13,5 t.h. 
van de 2.918 zetels. Ook de 
internationale politiek kwam ter 
sprake. Opvallend is dat zij zich 
afzetten én tegen Rusland én 
tegen de Verenigde Staten. En 
uiteraard de ekonomie. Ik heb de 
indruk dat zij hun planekonomie 
wensen te versoepelen. Hun 
opening naar het buitenland leert 
dat immers..." 

En zo gaat Jef Valkeniers 
door Een avondvullend pro
gramma over China. Ook Nelly 
Maes moeten wij met één vraag 
meer stellen over de bezochte 
ontwikkelingsprojekten. Het 
komt als vanzelf: „Een prachtig 
multilateraal projekt was dat met 
mensen van de Wereld Voedsel-
organizatie. Een programma „al
les buiten rijst", dat de andere 
teelten promoveert. Prachtig. Bij 
één van de bezochte NGO-pro-
jekten had ik dan wel vragen: 
een geschenk van 20 prefabwo-
ningen die helemaal niet leken op 
sociale huisvesting maar eerder 
op een promotie van die woon
wijze. En als er dan nog zo'n 
fabriek bij te pas komt, nou ja... 
Wat de bilaterale hulp betreft 
bezochten wij onder meer het 
MIDC-projekt op Java. Een in
vestering van 600 miljoen fr in 
machines en experts, met als 
doel de plaatselijke vaardighe
den op te tillen naar een indus
trieel niveau. De vele plaatselijke 
KMO's dus technische scholing 
bijbrengen. Een prachtig projekt 
En dan rijzen wel vragen. Eer
stens over de bemoeienissen 
van de Indonesiërs, die wat kor-
ruptie betreft van ons niets te le
ren hebben. Tweedens over de 
rol van F.N. Nu mag er van mij 
tussen handel en ontwikkelings
samenwerking een soort sche
merzone bestaan, maar de han
del mag in geen geval gebruik 
maken van de gelden van ont
wikkelingssamenwerking ". 

Een gesprek zonder einde 
Een boeiend verhaal over twee 
boeiende landen. Een bondige 
eindkonklusie Voor Jef Valke
niers IS dat vooral de massa 
mensen. Alleen al het zien van 
die massa is een aparte ervaring 
„En bovendien, eigenlijk is China 
een robotmaatschappij, eento
nig, strak en arm". Nelly Maes 
van haar kant heeft spijt met 
meer kontakt met de gewone 
mensen gehad te hebben, „want 
het zijn knappe, prachtige men
sen". 
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De geest van 
Eyskens? 
of van Geens? 

Dinsdagavond deed voorzitter 
Geens in de Vlaamse Raad ver
haal over het staalkompromis van 
juli en het advies dat de meerder
heid van zijn Vlaamse regering 
ter zake verstrekte. 

Namens de VU-fraktie betitel
de Oswald Van Ooteghem het 
advies als „het sparen van de 
Vlaamse kool en de Belgische 
geit". En inderdaad, wie er de 
tekst op naleest komt haast auto
matisch tot het besluit dat de 
regeling van de centrale regering 
voor Vlaanderen negatief uitvalt. 

Maar neen hoor, voorzitter 
Geens en zijn kollega's van CVP 

SENAAT 
Treuren-Berge 

Jules Peetermans. FDF'er, uit 
het Leuvense, ziekelijk Vlamin
genhater, en door elkeen uit de 
Senaat gekeken. Of zoals Nelly 

.Maes donderdagavond uitriep: 
„Man, ge zijt hier binnengeko
men met een spuit. Ge zoudt 
beter een spuit krijgen om hier 
zo snel mogelijk weg te gaan!" 

De man telde slechts vijf toe
hoorders. Allen Vlamingen, plus 
minister van dienst Nothomb. 
Plus ene Walter Luyten: „De 
honden blaffen; de karavaan 
trekt voort. En inderdaad, soms 
laat men de honden beter blaf
fen. De jongste dagen blaffen ze 
weer feller Soms met stijl, zoals 
Outers. Vandaag hoorden we 
slechts een kefferke". 

Luyten kwam op toerental. 
Van het ene citaat naar het 
andere. Het ene al vernietigen
der dan het andere. Oratorisch 
hoogtepunt werd Jules De-
strée: „Er is één soort Belgen, de 
profiteurs van het regime. Er is 
een tweede soort vooral te 
Brussel. Maar deze is weinig 
interessant Ze lijkt enkel de ge-

Senator Walter Luyten 

breken van de twee volksge
meenschappen te hebben, niet 
de kwaliteiten. Ze is onwetend 
en skeptisch. Ze doet alles af als 
„zwanze". Als ideaal heeft ze een 
komfortabele middelmaat.." En
fin, de Brusselaars zijn „des mid-
delmates", „un agglomérat de 
metis". 

Naar zo'n eksemplaar hebben 
we vandaag geluisterd, aldus de 
VU-senator. Naar een aanhan
ger van de mediocre idiocratie 
die bij de invoering van de twee
taligheid Treurenberg vertaalde 
in Treurenberg. Maar let op. berg 
moest uitgesproken worden als 
„berge". 

Maar dan ernstig. Niet tot Pee
termans, wel tot Nothomb: „Ik 
zou u met heel mijn ziel willen in

prenten hoe vreselijk ernstig het 
vraagstuk van Brussel is. Het lijdt 
geen twijfel dat de toekomst van 
de Belgische natie aan dat vraag
stuk verbonden is. Brussel, half 
Vlaams en half Frans, is de na
tuurlijke schakel tussen Vlaande
ren en Wallonië. Dat kan Brussel 
blijven, indien een Vlaamse kui
tuur zich kan ontwikkelen naast 
een Franse. Maar wordt het 
Vlaams versmacht dan is de 
band verbroken". * 

En tot besluit; „Ik heb reeds 
herhaaldelijk gezegd dat u, die 
een positievere Belgische tradi
tie hebt dan het mediocre oppor
tunistisch patriottisme dat in 
hoofde van dat soort Brusse
laars Jules Destrée aanklaagde, 
de plicht hebt de beginnende 
opstanding van de Vlamingen in 
hun eigen hoofdstad te begelei
den. Ook als keffers tegen de 
Vlaamse karavaan blaffen". 

en PVV kwamen net tot het 
omgekeerde besluit. 

Volgens de Gentse senator 
gaat het dan ook „om een knap 
stukje propaganda voor de cen
trale regering, overgoten met 
een sausje van kritiek om de 
schijn van objektiviteit hoog te 
houden". En hij vervolgde; „Ik kan 
mij niet van de indruk ontdoen 
dat de geest van Eyskens door 
het dokument zweeft". Of was 
het de geest van Geens die door 

Senator 
Oswald Van Ooteghem 

het dokument van de centrale 
regering zweefde? 

Ronduit schandalig was de be
wering van Geens dat zijn rege-
nng op het ogenblik van het ad
vies met op de hoogte was van 
het feit dat de begrotingsenvelop-
pe voor de Kempense Steenkool
mijnen sneller uitgeput zou kun
nen zijn dan voorzien. Vanaf het 
eerste ogenblik had de VU er 
nochtans voor gewaarschuwd 
dat die enveloppe reeds in 1985 
zal zijn uitgeput! 

KIMER 
Federalizering 
en ...warmte 

Nauwelijks was de openings
toespraak van voorzitter De-
fraigne achter de rug, of de 
goede voornemens werden op
geborgen tot oudejaarsavond. 
Een eerste nachtzitting, veel 
slaapwekkend en technisch ge-
palaber, en dat alles voor een on
derwijsbegroting waarvan reeds 
tien twaalfde opgebruikt is. 

Een van de weinigen die het 
debat boven het oogkleppen
niveau wist op te tillen, was Willy 
Kuijpers. Kritisch waar ,het 
moest, lovend waar het kon. Al
dus stak hij zijn genegenheid 
voor een aantal maatregelen van 
Coens met onder stoelen of ban
ken Maar, aldus het kamerlid, 
„de minister is een Vlaams-
Belgische minister, en dat legt 
een hypoteek op zijn1>eleid en 
belet een heel-Nederlandse 
aanpak". Even essentieel noem
de hij de versteviging van de 
autonomie van de onderwijsin
stellingen de leerkrachten moe
ten hun verantwoordelijkheid 
ten volle kunnen opnemen en 
aan de wurggreep van circulai
res en normen moet een eind ko

men „Meer warmte in het on
derwijs en een federalizering, 
daar wil de VU zich voor inzet
ten. Ze is bereid om hiervoor 
met de minister samen te wer
ken". 

Zijn kollega Franz Van Steen-
kiste handelde nadien over de 
zo aktuele band tussen de 
schoolopleiding en het bedrijfsle
ven. In dat opzicht vroeg hij meer 
aandacht voor het technisch en 
beroepsonderwijs. 

Resolutie 
Door de fraktie werd een 

voorstel van resolutie ingediend 
over het opstellen van bijkomen
de raketten op Belgisch grond
gebied De bedoeling daarvan is 
het op gang brengen van een de
bat in het Parlement In de Se
naat werd trouwens door Nelly 
Maes en Oswald Van Oote
ghem, samen met een aantal 
kollega's van andere partijen, 
een gelijkaardig initiatief geno
men * 

Melden we tot slot dat de 
kamerfraktie Frans Baert herko
zen heeft tot voorzitter Willy 
Kuijpers van zijn kant werd be
vestigd als kwestor, terwijl Joos 
Somers als sekretans van de 
Kamer Jef Valkeniers opvolgt 

Brabant, 
unitair 
pelgrimsoord 

De provincie is de enige bestuurlijke instelling die 
tot op heden ontsnapte aan een grondige hervor
ming. 

Alhoewel zeer gebrekkig, toch vjerd het ene Bel
gië omgevormd tot een staat, waarbinnen de ge
meenschappen een beperkte autonomie verwier
ven. Anderzijds werd door de samenvoeging het 
aantal gemeenten beperkt van 2.359 tot 589. 

Op hun beurt kunnen de provincies niet langer 
buiten het debat van de hervorming der instellingen 
gehouden worden. 

IN zekere mate verheugen 
ons dan ook de pogingen 
van de minister van Binnen

landse Zaken om de provincies 
op een demokratische leest te 
schoeien. Dit doet echter niets af 
aan het feit dat „de provincies 
beslist niet de grootste zorg zijn 
van de man in de straat". 

Moest ter vervanging van de 
provincies besloten worden tot 
inrichting van een intermediair 
bestuur tussen de gemeenten 
en de gemeenschap, dan zal dit 
bestuur oog moeten hebben 
voor de plaatselijke behoeften-
schakering. Anders wordt op
nieuw aan het doel voorbijge
schoten. In Vlaanderen werden 
in dit verband 12 regio's afgeba
kend rond belangrijke steden. 
Daarbij werd rekening gehou
den met het onderscheid tussen 
de leefgemeenschappen op de
mografisch, ekonomisch, kultu-
reel en ruimtelijk vlak. Dergelijke, 
haast natuurlijke entiteiten zou
den heel wat funktioneler kun
nen optreden dan de huidige 
kunstmatige provincies. 

In afwachting van een dergelij
ke hervorming moet het droevi
ge lot van de provincie Brabant 
beklemtoond worden. Deze pro
vincie is een aanfluiting voor al 
wat sedert 1970 aan de orde is 
geweest inzake hervormingen. 
Of wil men Brabant behouden 
als pelgrimsoord, waar oubollige 
unitaristen de vervlogen glorie 
van „la Belgique a papa" kunnen 
bewenen? 

De huidige toestand is on
houdbaar en in strijd met de 
grondwet. Deze stelt dat België 
vier taalgebieden omvat Van 
een tweetalige provincie Bra
bant is geen sprake. De commu
nautaire moeilijkheden die er om 
de haverklap opduiken, zijn voor
al toe te schrijven aan de niet-
toepassing van dit artikel. 

Tijdens het debat van augus
tus 1980 over de staatshervor
ming verklaarde de eerste-minis-
ter dat de herstrukturering van 

Joris Depré 

Brabant deel uitmaakt van het 
Brusselse dossier. De arrondis
sementen Leuven en Halle-Vil-
voorde behoren echter integraal 
bij Vlaanderen Zij staan geens
zins een oplossing voor het wan
ordelijke en ondemokratische 
Brussel in de weg. 

Vlaams-Brabant wil eindelijk 
ztohzelf zijn! 

En dat de opsplitsing van Bra
bant in drie provincies (of onder 
welke andere benaming dan 
ook) geen eis van extremisten is, 
mag blijken uit een brief die 
koning Leopold II in 1902 aan de 
minister van Binnenlandse Za
ken schreef: vergeet met dat u 
mij beloofde mij te bezoeken in 
Luchon en er mij persoonlijk 
over de nieuwe provincie Brus
sel in te lichten". 

In 1972 dienden senatoren 
van de vier grote Vlaamse partij
en een wetsvoorstel in om de 
provincie Brabant in drie delen 
op te splitsen. Vandaag zijn we 
ruim 10 jaar later. En de toestand 
in Brabant is er niet op verbe
terd. Wel integendeel! 

* Joris Depré, 
VU-fraktievoorzitter 

Provincieraad Brabant 
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Onder druk van Verenigde Staten 

Marcos doet 
nu water bij zijn wijn 

Zonder twijfel onder loodzware druk van de Verenigde Staten heeft presi
dent Marcos van de Filippijnen aan de oppositie in zijn land gesprekken voor
gesteld. Marcos, die zijn land diktatoriaal regeert sinds hij in 1972, het laatste 
jaar van zijn tweede en grondwettelijk laatste ambtstermijn als verkozen 
president een militaire machtsovername uitvoerde, probeert daarmee het al
maar groeiend verzet tegen zijn regime de wind uit de zeilen te nemen 

deeld De suikerbaronnen en an
dere grote plantagebezitters, die 
de steun hebben van het zeer 
korrupte regime in Manila, kon
den hun bezittingen nog uitbrei
den Met het gevolg dat tal van 
kleine boeren van hun grond 
werden verdreven en in de ar
men van het groeiende kommu-
nistische „Nieuwe Volksleger" 
(NEP) werden gedreven 

Volgens de berekeningen van 
de Aziatische ontwikkelingsbank 
groeide het aantal Filippino's dat 
onder een zeer laag berekende 
armoededrempel leeft sinds 
1972 van 30 tot 33 t h In alle an
dere Aziatische landen, op Ban
gladesh na, was er een tegenge
stelde tendens 

Die alarmerende verpaupe
ring, die ook door de Wereld
bank IS bevestigd, gaf het gewa
pend verzet van het NEP een 
toenemende aantrekkingskracht 

DAARTOE wordt hij sterk 
aangespoord door de 
Verenigde Staten die 

twee enorme militaire basissen 
op de Filippijnen hebben die ze 
onder geen beding willen verlie
zen Daarom willen ze te allen 
pnjze voorkomen dat met een 
gehate diktator ook diens Ameri
kaanse beschermheer zou wor
den buitengegooid, zoals, zij het 
in een heel andere kontekst, in 
Iran is gebeurd 

De hak van 
Reagan 

Marcos wil nu dus praten met 
de oppositie althans dat zegt hij, 
maar is het niet te l a a f De 
moord, op 21 augustus jl op 
oppositieleider Benito Aquino 
die na" een ballingschap van drie 
jaar naar zijn land terugkeerde, 
heeft tot een reeks protestbeto
gingen zonder voorgaande in 
Manila geleid De verdenking is 
groot dat het regime — zoalniet 
Marcos zelf dan toch vooraan
staande militaire leiders — de 
hand hadden in de moord op de 
enige man die een politieke nvaal 
voor Marcos kon zijn 

De manier waarop het onder
zoek naar die moord is gevoerd, 
door een kommissie die inmid
dels zichzelf ontbonden heeft, 
omdat ze zelf inzag dat ze onge
loofwaardig was, was met van 
aard die — nog niet bewezen — 
verdenking, weg te werken En 
Marcos kreeg in de nasleep van 
die moord een nieuwe klap toen 
president Reagan na veel aarze
len uiteindelijk toch besloot zijn 
voorzien bezoek aan de Filippij
nen af te zeggen, een beslissing 
die door de oppositie als een 
„overwinning voor ons" werd be
groet 

De moord op Aquino, de man 
die in 1973 ongetwijfeld de presi
dentsverkiezingen zou gewon
nen hebben als Marcos het de-
mokratisch systeem met had 
weggeveegd, is de vonk ge
weest die het protest op straat 
deed loskomen Maar die moord 
was met de oorzaak van het 
wijdverspreid verzet Dat is al 
veel ouder en de redenen daar
toe zijn herhaaldelijk door de 
invloedrijke katolieke kardinaal 
Jaime Sm verwoord 

De grote reden is dat onder 
Marcos' diktatoriaal bewind een 
grootscheepse verpaupering 
van de f^ilippijnse bevolking 
plaatsvond Tussen 1972 en 
1980 daalden de reële lonen van 
arbeiders met zowat 40 t h, die 
van de ongeschoolde arbeiders 
met ongeveer de helft In het 
kader van de veelbesproken 
landhervorming is slechts 10 t h 
van de landbouwgrond herver-

De begrafenis van Benito Aquino, een manifestatie tegen het beleid van president Marcos' 

Marcos weinig tevreden 
met hak van Reagan 

en het enige antwoord dat het 
regime daarop vond, was harde 
repressie Met als gevolg een 
verregaande militarizenng van 
de Filippijnen waar konstant 
zware brutaliteiten door militaire 
bevelhebbers en troepen tegen 
de burgerbevolking worden ge
meld 

De vraag is dan ook of Mar
cus nu — als zijn gesprekken 
met de oppositie ernstig bedoeld 
zijn — het tij nog kan keren En 
een met minder belangrijke 
vraag is of de militairen die in fei
te de macht in handen hebben, 
Marcos zullen laten begaan als 
hij inderdaad naar een demokra-
tischer bestuursvorm zou willen 
terugkeren, en of dan geen nieu
we staatsgreep, ditmaal tegen 
Marcos, zou plaatsvinden 

H Oosterhuys 

„Moordenaars" 
in vredesbetoging 

De anti-kernwapendemonstratie van zaterdag 
29 oktober in Den Haag — die weereen honderddui
zenden-betoging zou moeten worden zoals twee 
jaar geleden in Amsterdam — werpt in Nederland 
haar schaduwen vooruit Echte schaduwvlekken zijn 
het, want al is het kernwoord van alles en iedereen 
wat er een kernwapen-standpunt op na houdt. 
Vrede, het gaat er tussen de diverse betrokken orga-
nizaties allerminst vriendelijk aan toe. 

WAT te zeggen van de 
zwart op wit ver
spreide uitspraak 

over voorman Faber van de oud
ste en grootste vredesbewe
ging, dat deze zich op God be
roept, dat Khomeini dat ook 
doet, dat Khomeini een moorde
naar IS en dat dus „de moorde
naars onder ons", in Nederland 
dus zijn'7 Verantwoordelijk voor 
deze hartige bewenng is nota 
bene de hoofdredakteur van een 
veelgelezen en van huis uit kato-
liek weekblad! 

Het komt allemaal doordat die 
oudste orgamzatie, het IKV (In
terkerkelijk Vredesberaad), tij
dens de massa-bijeenkomst van 
1981, de leus voerde „De kern
wapens de wereld uit te begin

nen uit Nederland' Dat was dui
delijk bedoeld om de regering op 
te wekken desnoods een eerste 
stap op de weg naar eenzijdige 
ontwapening te zetten Dat stre
ven nep sinds „Amsterdam '81" 
van lieverlee weerstanden op 
wat ten slotte resulteerde in de 
oprichting van allerlei kerkelijke 
en met-kerkelijke vredesverban-
den 

Het IKV heeft zich de benen 
onder het lijf uit gelopen om te 
trachten die „klubs" op een lijn te 
krijgen Het heeft zelfs zijn een
zijdige leuze veranderd in de 
slogan ,Geen nieuwe kernwa
pens in Europa" Maar het mocht 
met baten de vredesbeweging 
raakte verdeeld en zo is er vlak 
voor het Haagse gebeuren, een 

groep konkurrenten van het IKV 
feitelijk aan het „oorlog voeren" 
met de initiatiefnemers van het 
eerste uur 

Onfrisse kost 
De meest aan de weg timme

rende groep van de „tegenpartij" 
IS de Stichting Vredespolitiek 
Daarin hebben zich nogal wat 
prominenten uit het CDA verza
meld, samen met bekende kop
stukken uit het bednjfsleven Op 
hun eerste kongres, vonge 

I "^ KERNWAPENS 
tN EUROPA 

Voor de officiële affiche van de 
betoging in Den Haag werd de 
bekende politieke karikaturist 

Opland ingehuurd 

maand, hadden ze ook Leo Tin-
demans een plaatsje op de voor
ste rij toebedacht En zopas heb
ben ze een boek op de markt ge
bracht dat naast serieuze bijdra
gen een aantal rechtstreekse 
aanvallen op het IKV bevat On
der meer de bovengenoemde 
Khomeim-onzin en beschuldigin
gen dat het IKV bestaat uit 
, dwarsliggende dokters, vrou
wen en kerken die allemaal uit ei
gen belang handelen" Geen fris
se kost dus 

Aan de zijde van de Stichting 
Vredespolitiek (SVP) hebben 
zich ook orgamzaties van oud-
weerstanders uit de oorlog en 
ex-militairen opgesteld die het 
woord vrede alleen maar verbin
den met Amenka en Reagan en 
met „defensiebeleid" 

Het IKV heeft zich echter 
door de tegenwind met van de 
WIJS laten brengen Gelukkig 
maar want het gaat bij de de
monstratie in Den Haag om 
beëindiging van de wapenwed
loop in West en in Oost om zo 
tot een vredelievende wereld te 
komen Een gedachte waar — 
dat IS uit de voorbereidingen 
duidelijk — genoeg Nederlan
ders achter staan om de demon
stratie van 29 oktoer, zes dagen 
na de manifestatie in Brussel, 
opnieuw tot een massale aange
legenheid te maken 

Van de spijtige schaduwvlek
ken zal dan wel met veel te 
bespeuren zijn Trouwens, de 
mensen van de SVP zullen die 
dag thuisblijven Onder hun (van 
weinig mensenkennis getui
gend) motto „Het gaat met om 
aantallen, maar om argumenten" 

(jeeveedee) 
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Om hormonenmafia schaakmat te zetten 

Landbouwers zetten aktie 
„hormonenvrij vlees" op 

•IsL^^i^^kiA 

De jongste jaren staat het gebruik van hormonen in de vetmesterij sterk in 
de belangstelling Bij de verbruikers groeit de vraag naar hormonenvrij vlees 
Daarom werd op initiatief van enkele boeren, beenhouwers en verbruikers uit 
Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen, in de schoot van Plattelandsontwik
keling vz w de werkgroep „Afzet hormonenvrij vlees" opgericht 

DE werkgroep stelt zich tot 
doel aan te dringen bij 
de bevoegde ministers 

om de wet die alle hormonen 
verbiedt te doen naleven Ook 
willen ZIJ de produktie en de 
afzet van hormonenvrij vlees sti
muleren en verbeteren Wij had
den daarover een vraaggesprek 
met landbouwer Roger Maen-
hout uit Zulte 

— Waarom worden hormo
nen aan het mestvee toege
diend? 

Roger Maenhout „Als er te
genwoordig zoveel te doen is 
omtrent hormonen in het vlees 
dan gaat het natuurlijk over 
kunstmatige hormonen Die 
moeten dienen om het vee vlug
ger te doen groeien en zwaarder 
te laten worden, dan van nature 
uit zou gebeuren Bij de kunst
matig toegediende hormonen 
zijn er die ofwel de dieren zwaar 
maken door het ophopen van 
water in de weefsels en dan 
verkoopt men water in plaats 
van vlees aan de verbruikers 
Ofwel zijn er die schadelijke resi
du s achterlaten in het vlees en 
de gezondheid van de konsu-
ment bedreigen, dat is nog veel 
erger 

De winst die hormonenge
bruik oplevert, is groot Die twee 
factoren maken dat er toch nog 
ongeveer 80 % van ons mest
vee met hormonen gekweekt 
worden 

Een landbouwer die zijn die
ren met hormonen vetmest, ver
dient 10 a 20 % meer aan zijn 
dieren danh i j die hormonenvrij 
kweekt 

Water voor vlees 
— Brengt hij ook de gezond

heid van de verbruiker in ge
vaar' 

Roger Maenhout „Anti-hor
monen in de vleesproduktie is 
het ruimste bedrog De konsu-
ment koopt water ( 1 0 % ) in 
plaats van vlees 

Syntetische hormonen zijn 
het goedkoopst en het meest 
efficient omdat ze het lang
zaamst werken en omdat ze 
traag afbreken Het nadeel is dat 
er heel wat residu s in het vlees, 
de mest via de eco-kringloop in 

de voeding terechtkomen 
BIJ het toedienen van de stof 

komt iedereen die ermee in aan
raking komt in gevaar (veehou
der en zijn familie) 

Via het mestsysteem en de 
afvalwaters van de slachthuizen 
komen er relatief grote hoeveel
heden in het eco-systeem te
recht Samen met alle andere 
milieuvervuilende faktoren, bete
kent ze een met te verwaarlozen 
bron van milieuvervuiling 

In het vlees zitten heel wat 
residu's van de hormonen zelf 
en van hun afbraakprodukten 
Deze kunnen zowel kankerbe-
vorderend (omzetten van de po
tentiële kankercel in een tumor) 
zijn als kankerverwekkend (be
schadiging van het erfelijk mate
riaal in de cel) Het is aangetoond 
dat vooral borstkanker en ge-

gesteron zijn merkelijk minder 
gevaarlijk voor de gezondheid 
BIJ opname in het voedsel wor
den ze voor het overgrote deel 
( ± 9 0 %) omgezet in minder 
werkzame stoffen wat ook hun 
minder efficiënte werking ver
klaart 

Nu kan men ze zo toedienen 
dat ze langzaam worden opge
nomen en minder snel afbreken 
wat dan wel efficiënter, maar ook 
gevaarlijker voor de mens wordt 
Elke extra-toediening van hormo
nen van buitenuit aan het mense
lijk lichaam verstoort het natuur
lijk evenwicht, dat in het geval 
van hormonen zeer delikaat is 

De effekten hiervan op lange 
termijn zijn nog volledig onbe
kend Zolang de onschadelijk
heid van natuurlijke hormonen 
met bewezen is, mogen ook 

ken vlug ontmoedigd in hun eer
lijkheid Wie momenteel hormo
nenvrij vlees wil kopen heeft als 
enige garantie voor de kwaliteit 
van zijn produkt, het vertrouwen 
van de slager of van de vetmes
ter Een sluitende kontrole is er 
met 

De staatssekretarissen van 
Landbouw en Volksgezondheid 
doen bitter weinig om de wet te 
doen naleven en de verbruiker 
te beschermen Daarom wil de 
werkgroep „Afzet Hormonenvrij 
Vlees' wat veranderen 

Door samenwerking tussen 
veekwekers die hun dieren zon
der toevoeging van hormonen 
vetmesten en slagers die enkel 
hormonenvrij vlees verkopen, 
garandeert de werkgroep aan 
de verbruiker hormonenvrij 
vlees 

In Antwerpen bestaat reeds 
een hormonenvrije afzet waarbij 
een viertal beenhouwers betrok
ken zijn Ook in Gent zal de 
verbruiker binnenkort hormo
nenvrij vlees kunnen kopen 

Ook kan de verbruiker in fami
lieverband een dier aankopen bij 
een van de aangesloten land
bouwers Deze manier van aan-

slachtskanker hormonaal gevoe
lig zijn Andere gevaren van der
gelijke residu s zijn sterke borst-
ontwikkeling, vervroegde optre
ding van de puberteitsverschijn
selen vooral bij meisjes en 
steriliteit bij mannen 

Natuurlijke hormonen zoals 
oestrodiol testosteron en pro-

deze naar onze mening met toe
gelaten worden 

Afwerken met 
de spuit... 

— Waarom „Afzet Hormo
nenvrij Vlees"' 

Roger Maenhout Heel wat 
kleinere boeren produceren hor
monenvrij vlees Meestal gaat dit 
kwaliteitsprodukt verloren in de 
traditionele kanalen 

Hormonenvrije dieren bij de 
boeren worden meestal bij de 
handelaar met de spuit' afge
werkt Eerlijke kwekers die de 
oneerlijke praktijken van de vet-
stallen zien en de grote winsten 
die daarmee gepaard gaan ra-

kopen IS zeer eenvoudig de ver
bruiker kan rechtstreeks bij ge-
kontroleerde boeren hormonen
vrije dieren kopen en deze in 
een slachthuis op zijn naam laten 
slachten Hetzelfde dier kan door 
meerdere personen aangekocht 
worden Alle medeeigenaars 
moeten hun naam bekend ma
ken in het slachthuis en aangifte 
doen op de gemeente 

Het geslachte dier mag door 
de nieuwe eigenaar naar huis 
worden gevoerd om daar door 
een huisslager te laten verwer
ken en in de diepvries te bewa
ren BIJ deze laatste handelswij
ze zou de verbruiker met alleen 
hormonenvnj vlees op zijn bord 
krijgen maar hij zou bovendien 
de helft kunnen besparen op zijn 
dagelijks vlees 

Veevetmester Roger Maenhout 
uit Zulte (en kaderlid van de 
plaatselijke VU-afdeling) in de 
bres voor hormonenvrij vlees 

Eerlijk spel 
— Hormonenvrij vlees moet 

dan wel gewaarborgd zi jn ' 
Roger Maenhout Elke ver

bruiker moet de bewuste keuze
mogelijkheid hebben tussen hor
monenvrij vlees en traditioneel 
vlees dat met hormonen kan 
behandeld zijn Zeker zolang we
tenschappelijk met 100 % vast
staat dat zelfs natuurlijke hormo
nen onschadelijk zijn op lange 
termijn 

De werkgroep „Afzet Hormo
nenvrij Vlees' eist van zijn aan
gesloten leden de ondertekening 
van een overeenkomst waann 
hij zich verbindt 

1 geen dieren of vlees behan
deld met hormonen te kweken 
of te verkopen 

2 vrijwillige kontrole op zijn 
bedrijf te aanvaarden van de 
inspektiediensten van het Minis
terie van Landbouw of Volksge
zondheid De adressen van de 
aangeslotenen worden doorge
geven aan de bevoegde inspek
tiediensten 

3 zich konkreet in te zetten 
om een algemene en afdoende 
kontrole te eisen van de bevoeg
de overheid' 

Gezond én 
betaalbaar 

Door de werkgroep werd 
reeds bij de bevoegde staatsse
kretarissen aangedrongen op 
een verscherpt toezicht op de 
hormonenvrije vleeshandel Ook 
werd een onderhoud aange
vraagd en bekomen met staats-
sekretaris Aerts van Volksge
zondheid Op 7 juli werd een 
delegatie van de werkgroep ont
vangen op het kabinet van de 
staatssekretaris waar de moge
lijkheid werd besproken om de 
aangesloten beenhouwers re
gelmatig te kontroleren en zo 
misbruiken tegen te gaan 

De werkgroep wil later onder
handelen met staatssekretaris 
De Keersmaker van Landbouw 
om eèn scherpere kontrole toe 
te laten op de vetmestbedrijven 
en het levend vee op de bedrij
ven De werkgroep Hormonen
vrij Vlees hoopt binnen korte 
tijd met medewerking van de 
overheid een net uit te bouwen 
waar iedereen aan een schappe
lijke prijs hormonenvnj vlees kan 
kopen 

De adressen van landbou
wers die hormonenvrij vlees pro
duceren en beenhouwers die 
hormonenvrij vlees verkopen 
zijn te bekomen bij v z w Platte
landsontwikkeling Blankenber-
gestraat 74 te 9000 Gent, tel 
091-21 1148 
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De Vlaamse Beweging in de eerste jaren na de bevrijding 

Zo zag ik het, 

zo is het geweest 
In 1945 stond de Vlaamse Beweging er ronduit slecht voor Schuchtere 

protesten links en rechts haalden rvets uit De eerste noodkreet kwam van een 
linkse, Raymond Herreman, die in augustus 1945 de brochure publiceerde: 
„ Vlaanderen let op uw zaak!" Hij schreef hierin zeer nuchter: „De hoofden van 
de Belgische politiek verkeren in de waan dat met de verdwijning van het VNV 
ook de Vlaamse Beweging als dusdanig is uitgeschakeld". Het was „de stem 
eens roepende in de woestijn". 

EÉN van de eerste naoor
logse Vlaamse openbare 
vergaderingen was de 

studievergadering van het Ver
meylenfonds te Brussel, op 
12 juli 1947. Achilles Mussche 
sprak er moedige taal. Hij zegde 
o.m.: „Wij hebben ongelijk gehad 
om na de bevrijding weinig of 
niet te reageren en daardoor de 
schijn te laten ontstaan alsof wij 
alles hadden bereikt; sommigen 
hebben inderdaad zelfs het ge
vaarlijk ongelijk gehad te bewe
ren dat de Vlamingen nu geen 
„eisers" meer waren, alleen nog 
maar '„verweerders" van hun 
veroverd bezit Maar deze geluk
zalige optimisten stonden toch 
wat al te wereldvreemd tegen
over de werkelijkheid". Het vŷ as 
voorzichtig gezegd. 

Ik ben op deze vergadering 
van het Vermeylenfonds aanwe
zig geweest en ik herinner mij 
nog dat Achilles Mussche ver
klaarde, de hand te reiken aan 
hen die zich tijdens de oorlog te 
goeder trouw vergist hadden. * 
Dit was niet zonder betekenis 

met het oog op het zo noodzake
lijk herstel der Vlaamse Bewe
ging en de samenwerking onder 
de Vlamingen. Doch de invloed 
van de kleine groep mensen die 
er samengekomen waren was 
toen uiterst gering. In hun eigen 
partij vOnden deze Vlaamse so
cialistische intellektuelen geen 
gehoor. 

In september 1945 had het 
Davidsfonds te Leuven zijn eer
ste naoorlogs kongres gehou
den. Een sektie-vergadering, 
waarop een 60-tal personen aan
wezig waren, was gewijd aan 
„De grondslagen van onze taai-
politiek". Senator Bouweraerts 
hield er een zeer makke uiteen
zetting in ouderwets flaminganti-
sche trant over de moedertaal 
en de taalbeweging. Hij vond het 
spijtig dat de Vlamingen taalwet
ten hadden moeten afdwingen, 
maar dat was de voorbije tijd. De 
taalwetten bestaan nu en daar
mee is de kous af. 

Van uit de zaal kwam er heftig 
protest tegen dit beaat optimis

me en werd de niet-naleving der 
taalwetten aangeklaagd. Daarbij 
bleef het. 

Pas in november 1947 — drie 
jaar na de bevrijding — schoot 
de Katolieke Vlaamse Lands
bond wakker en hield zijn eerste 
naoorlogs kongres. 

Voorzitter CVP-senator 
Bouweraerts legde er plechtig 
de potsierlijke verklaring af: „In 
naam van het dagelijks bestuur 
verklaar ik dat de Landsbond 
geen bestuurlijke scheiding in 
België nastreeft en dat het impe
rialisme nooit in onze bedoeling 
heeft gelegen"! \mperia\\sme\ De 
stemmen die er opgingen van uit 
het publiek waren zeer pessimis
tisch. 

CVP-volksvertegenwoordiger 
Leo Scheere noemde „de zoge
naamde meerderheidsmentali
teit van na de oorlog als zou de 
Vlaamse strijd gestreden zijn, 
zeer verderfelijk". Advokaat Leo 
Delwaide betreurde het dat de 
Landsbond zolang gewacht had 
om een kongres te beleggen; hij 

vond het bedroevend te moeten 
vaststellen dat de Vlamingen ne
derlaag op nederlaag hebben 
geleden sedert de bevrijding. Hij 
besloot: „Er is geen Vlaams be
wustzijn meer, men heeft geen 
schrik meer voor de Vlamingen". 

Zelfs staatsminister Frans 
Van Cauwelaert moest het nu 
toegeven: „Er weegt op ons 
Vlaams leven een loomheid die 
noodlottig zou kunnen worden 
voor de toekomst indien zij niet 
onverwijld wordt weggewor
pen". Hij weigerde echter nog 
steeds de verzoenende hand 
aan de Vlaams-nationalisten en 
hen die door de repressie getrof
fen waren. „Wij mogen echter 
ons Vlaams ideaal niet bedoeze-
len om daden te dekken van 
mensen die op onbetwistbare 
wijze te kort zijn gekomen aan 
hun plicht tegenover het Vader
land". Zijn oude wrok tegen de 
Vlaams-nationalisten die zijn ge
zag niet erkend hadden, woog 
zwaarder dan welke andere 
overwegingen ook. Hij wilde 
geen verzoening, hij wilde niet 
vergeven. Hij bleef op het officië
le Belgische standpunt staan. 

De belgicisten of minimalisten 
hebben na de oorlog — zoals 
trouwens reeds na de eerste 
oorlog — hun grote kans gehad 
om te bewijzen dat het Vlaams-
nationalisme overbodig was. In
dien zij ook maar iets verwezen
lijkt hadden, indien zij enig ver
trouwen ingeboezemd hadden: 
zou het Vlaams-nationalisme, dat 
verpletterd was, nog een herle
ving gekend hebben? 

Ik geef mijn eigen voorbeeld. 
Ik heb mij in die jaren als machte
loos toeschouwer diep geërgerd 
aan deze kruiperige, makke, 
machteloze politiek, gepaard met 
ijdele grootspraak en een zgn. 
meerderwaardigheidsgevoel dat 
op niets berustte; aan de stelsel
matige ondermijning van de 
Vlaamse strijdbaarheid, de af
braak van de Vlaamse Bewe
ging. Ik beken het eerlijk: ik voel
de slechts walg ten overstaan 

Na de onthullende reeks .Ad
vokaat in sombere tijden" en de 
relatie Romsée-Leopold III 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. 

Deze week de derde en 
laatste aflevering 

van deze politiek en ten over
staan van de politieke partijen 
die er verantwoordelijk voor wa
ren. Wat ik zag en hoorde sterk
te mij in mijn Vlaams-nationalisti
sche overtuiging. Ik heb mij niet 
vergist in mijn diagnose. In België 
is een Vlaamse Beweging, over
geleverd aan unitaire Belgische 
partijen, steeds machteloos ge
weest. Het Vlaams-nationalisme 
was geen „hinderlijke, schadelij
ke uitwas van de Vlaamse Be
weging die de vreedzame en 
definitieve oplossing van het 
Vlaams probleem in de weg 
stond" (dixit CVP-volksvertegen
woordiger Louis Kiebooms). 

Het was de harde kern en de 
stuwende kracht die de anderen 
dreef naar daden, naar verwe
zenlijkingen. Aan zichzelf over
geleverd, verlost van de zgn. 
„extremisten" bleken de flamin
ganten niet alleen machteloos, 
maar maakten zij de Vlaamse 
Beweging kapot. 

Na drie jaar slaakten de eer-
lijksten onder hen zelf noodkre
ten over de katastrofale toe
stand. Het terrein dat vóór de 
oorlog moeizaam veroverd was 
werd zonder slag of stoot weer 
prijsgegeven. Weldra waren de 
verhoudingen in het leger, in de 
diplomatie, in de magistratuur, in 
de hogere administratie, in de 
parastatale instellingen, overal, 
voor de Vlamingen schreeuwen
de wantoestanden. De taalwet
geving was dode letter gewor
den. 

In Brussel werden Vlaamse 
scholen en klassen gesloten. Het 
aantal kinderen in de Vlaamse 
klassen viel er op enkele jaren 
terug op minder dan de helft. 
Vlaamse gemeenten werden 
aan de verfransing prijsgegeven 
zonder verzet Het triomfalisme, 
de zegekreten verstomden. 
Maar op het politieke vlak veran
derde er niets. 

Voor vele jaren nog was de 
Vlaamse Beweging verlamd, ge
doemd tot politieke machtetoos-
heid. 

Zo zag ik het en zo is het ook 
geweest 

Frans Van der Eist 

'•^y////////////v///.y//.'^ yy/A /'y^z/y^/ '/.y/' '^ //v///^/////^/,,^ ^:, '^^'//y'/^^^y^^.'^ '^^M/^^^//. 

De naooHog was voor de Vlaamse Beweging een ronduit slechte tijd, zelfs vanuit de middens van waaruit nog enig begrip voor de 
repressieslachtoffers rhocht verwacht worden, werd geen verzoenende hand uitgestoken. Om niet te spreken van de Belgicistische 
kringen die onverminderd doorgingen het klimaat te verpesten. In november 1959 werd nog maar eens een anti-amnestiebetoging 

op touw ^ezet... (foto'Belga) . , • , 
'' ,''^^/ 
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Volgende zondag kan 
je eens proberen, de een 
of andere Jan, uit je om
geving geluk te wensen 
met zijn naamdag. De 
kans is echter groot, dat 
je de kous op de kop en 
het deksel op de neus 
krijgt. 

De kalenderheilige 
van die dag, Johannes 
van Capestrano, was 
weliswaar een groot pre
dikant van vorsten en 
pausen in de 15de eeuw, 
maar moet het afleggen 
tegen een hele trits veel 
vermaarder Johannes-
sen: de Doper; Baptist 
de la Salie, patroon van 
de leraars; Bosco, pa
troon van de verwaar
loosde jeugd; Nepomuk, 

patroon van Bohemen en noem 
maar op. Wie Jan heet, werd 
doorgaans naar een van die 
groten genoemd en viert dus 
naamdag op een der talloze 
andere Johannesfeestdagen 
van het kalenderjaar. 

Jan 
Laat ons de bescheiden Jo

hannes van 23 oktober dan 
maar gebruiken, om een be
scheiden Johannes uit de 
Vlaamse Beweging in herinne
ring te roepen: de journalist 
Johan de Maegt die in 1876 
geboren werd te Beert en die te 
Halle stierf in 1938. 

Johan de Maegt was tot aan 
de Eerste Wereldoorlog onder
wijzer aan de Schaarbeekse 
gemeenteschool. Tussendoor 
werkte hij mee aan Vlaamse 
zowel als Franstalige kranten. 
De oorlogsjaren bracht hij als 
vluchteling door in Nederland. 
Na de oorlog en tot aan zijn 
dood werkte hij op „Het Laatste 
Nieuws". 

In de Vlaamse pers is hij één 
der allereerste kursiefschrlj-
vers geweest, een voorloper 
van dio Genes en de anderen 
die sindsdien dit dankbare 
maar niet altijd makkelijke gen
re beoefenen. 

Johan de Maegt was een 
overtuigd flamingant, zij het 
van minder radikale strekking. 

Hij heeft nochtans in de jaren 
twintig een hele ti jd geschre
ven in het zeer radikale natio
nalistische weekblad „Pallie
ter". 

Johan de Maegt had in „Pal
lieter" twee vaste kronieken. 
Onder de titel „De Vrouw bij 
Pallieter" schreef hij zowaar 

< een „Dagboek van Marieken". 
Behalve de insiders geloofden 
zijn lezers destijds inderdaad, 
dat deze kroniek door een 
vrouw werd geschreven 

Zijn belangrijkste stuk in het 
blad was echter het wekelijks 
„Filozofisch Opstel van 't Pal-
lieterke", dat een tijdlang door 
Joz werd geïllustreerd. Het be
houdt tot op vandaag een zeld
zaam-originele plaats in de 
Vlaamse journalistieke letter
kunde. 

VUUUiEREN 
© Gej 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 22 okt. 
- BRT 1, 20 u 15 
De verhuizing, kolderprogram
ma 
- BRT 1, 20 u 40 
TV-Touché, satirisch nieuwsma
gazine 
- BRT 1, 21 u 05 
Kleine Gloria, 2de deel van deze 
tv-film 
- BRT 1. 22 u 35 
Sport op zaterdag. 
- Ned 1, 20 u 28 
De Banana Split-show, verbor
gen camera 
- Ned 1, 21 u 15 
Harten 2, avonturenreeks 
- Ned 2, 19 u 45 
Agatha Christie, nieuwe reeks 
verhalen van A Christie 
- RTB 1, 20 u 
Le jardin extraordinaire, natuur
magazine 
- ARD, 20 u 15 
Auf los geht's los, show met o a 
Harry Belafonte 
- ARD, 22 u 20 
Die sache Mensch, satinsch ka-
baret 
- BBC 1. 20 u 25 
Paul Daniels Magie Show, ma
gie, humor en plezier 

Zondag 23 okt. 
- BRT 1, 11 u 
Konfrontatie, politiek debat 
- BRT 1, 15u 15 
Benji, jeugdfilm daarna dok 
over de hond uit deze film 

. - BRT 1 18u 20 
Van Pool tot Evenaar, kwis over 
Canada 
- BRT 1, 20 u 35 
Transport, 4de afl 
- BRT 1, 21 u 25 
Wagner en Venetië, dok over 
Wagner en Venetië 
- Ned 1, 20 u 10 
Panoramiek. 
- Ned 1 22 u 25 
Terug naar Macondo, portret 
Nobelpnjs Gabnel Garcia Mar-
quez 
- Ned 2, 19 u 30 
Nederland muziekland, show 
met topvedetten 
- Ned 2, 20 u 10 
Magnum, afl rond Vietnamvete-
raan 
- Ned 2, 21 u 
Remmers ontmoet» Rijk de 
Gooyer, vraaggesprek 
- Lux 21 u 50 
Bescherming en veiligheid, pre
ventie tegen kriminaliteit 
- A2, 21 u 45 
Nos annees 50, Mendes France 
en de politiek 1953-1956 
- Fr 3, 20 u 35 
A la recherche du temps pre
sent, dok over de ziekte van de 
voorhistorische mens 

Maandag 24 okt. 
- BRT 1 20 u 20 
Levenslang, nieuwe Austr 
reeks over een jonge Engelsman 
die naar Australië verbannen 
wordt 

Glenda Jackson en Dirk Bogarde als aktnce Patnaa Neal 
en haar echtgenoot, de beroemde auteur Roald Dahl Een 
pakkende film, gebaseerd op gebeurtenissen die het gezin 
Dahl-Neal zwaar geteisterd hebben (Dinsdag 25 okt op 
BRT 2 om 20 u 15) 

- BRT 1, 21 u 10 
De Benny Hill show, humor, 
kolder en gags 
- Ned 1 20 u 28 
Farce majeure, satinsch pro
gramma 
- Ned 1 21 u 
Operatie V-1, een sabotageteam 
in oorlogstijd 
- Ned 2 21 u 42 
De onderste steen, dok over 
kernwapens en de protestbewe
ging daartegen 

- ZDF 23 u 05 
Aber vergessen, das kann ich 
nicht, archiefopnamen over 
joodse emigratie uit Duitsland 

Dinsdag 25 okt. 
- BRT 1 20 u 45 
Verover de aarde, het eerste 
Europees ruimtelab 
- BRT 2, 20 u 15 
Gered door de liefde, tv-film en 
debat over leven met gehandi
capten 
- Ned 2 22u 
Sonja op dinsdag, een uur lang 
Sonja Barend 
- Ned 2, 19 u 35 
De walvislagune, dok over de 
grijze walvis 
- ARD 20 u 15 
An hellen Tagen, muziek en poë
zie uit het Zwarte Woud 
- D 3 20u 15 
Groenland, een ontdekking, in 
de sporen van de eskimo's 

Woensdag 26 okt. 
- BRT 1 20 u 50 
Rigoletto, humoristisch magazi
ne 
- BRT 1 21 u 35 
IJsbreker, over dansscholen 
- BRT 2, 20 u 10 
Basketbal, reportage Oosten
de—Cantu 

. - BRT 2. 21 u 30 
Van ketter tot geloofsgetuige, 
herdenkingsprogramma Maar
ten Luther 
- Ned 1 20 u 33 
Herenleed, een programma van 
wanhoop en verlangen 1ste afl 
- Ned 1 21 u 13 
Hier IS . Adriaan Van Dis, hij 
voert gesprekken met opmerke
lijke figuren uit de wereld van de 
kunst, de politiek de weten
schap en de ,demi-monde' 
- Ned 1 22u 10 

Het zinnen op een antwoord, 
dok over de kernbewapening 
- Ned 2 20u 10 

Koos Postema in gesprek met 
Nederlanders die een belangrij
ke rol in de samenleving spelen 
- ARD, 20 u 10 

Voetbal, Duitsland—Turkije 
- D 3, 21 u 45 

Auslandsreporter, vaderlands
liefde en vreemdelingenhaat in 
Groot-Bnttannie 
- BBC 2, 22 u 25 

Luis Bunuel, programma over 
deze onlangs overleden regis
seur 

Donderdag 27 okt. 
- BRT 1, 20 u 15 
Hoger-Lager. 
- BRT In 21 u 05 
Panorama, over AIDS, Argenti
nië en het andere Rusland 
- BRT 1, 21 u 50 
McKenzie, 7de afl 
- BRT 2, 19 u 45 
La passion de Gilles, opera 
- Ned 1, 20 u 28 
How the West was won, nieuwe 
Am westernserie, reeds eerder 
op BRT 
- Ned 1, 22 u 05 
Televizier magazine. 
- Ned 1, 22 u 45 
Shogun, 2de afl 
- D 3, 21 u 45 
Landesspiegel, Amnkaanse fir
ma's in Duitsland 

Vrijdag 28 okt. 
- BRT 1, 20 u 20 
Gangster, Am thriller 
- BRT 1 21 u 50 
Premiere, nieuwe films 
- BRT 2 20 u 50 
So what? jazz met Art Blakey en 
The Jazz Messengers 
- Ned 1, 20 u 28 
De vrouw in het wit, feuilleton 
- Ned 1 21 u 20 
Brandpunt, aktualiteitenrubnek 
- Ned 2, 21 u 30 
De Ruslandgangers, Am dok 
over Amenkaanse studenten 
aan Russische universiteiten 
- Ned 2 000 
llluzies, tv-thnller 
- Lux 22 u 
La caméra de l'etrange, kennis
making met de moderne para
psychologie 
- RTB 1. 20 u 
A suivre informatief mag 
- ARD, 21 u 30 
Unter deutschen Dachern, twee 
families testen hun pnve-atoom-
schuilkelder uit 

Een film 
per dag 

Zaterdag 22 okt. 
Le Corniaud 
Frans/Italiaanse komische film 

van Gerard Oury (1965) met 
LOUIS de Funes (Leopold Saroy-
an), Bourvil (Antoine Marechal), 
Daniella Rocca (Gina), Beba Lon-
car (liftster Ursula) e a 

Le Corniaud is sinds het pro-
duktiejaar 1965 met meer van 
het filmdoek weggeweest en 
sinds enkele jaren verschijnt de 
prent regelmatig op TV (Ned. 2, 
23u. 15) 

Zondag 23 okt. 
Meurtre a domicile 

Frans-Belgische politiekome-
die van Mare Lobet (1982) Os
wald Stncker, een journalist, is 
verdwenen Aurelia Maudru, in-
spekteur bij de gerechtelijke po
litie, krijgt de opdracht Stncker, 
die toevallig in hetzelfde gebouw 
als ZIJ woont, op te sporen (RTL, 
20 u) 

Maandag 24 okt. 
Atomic Café 
Amenkaanse dokumentaire 

film van Jevin Rafferty, Jane 
Loader en Pierce Rafferty 
(1982) Deze film waarbij geen 
enkel woord kommentaar wordt 
gesproken, behandelt de publici
teit die de VS voerde ten voor
dele van de atoombom en kern
energie tijdens de jaren 1940-'50 
(RTBF 1, 20 u.) 

Dinsdag 25 okt. 
An act of love 
Een pakkende tv-film over re

validatie, gebaseerd op ware ge
beurtenissen Patricia Neal 
(Glenda Jackson), een beroem
de aktnce, drie maanden zwan
ger, wordt door een beroerte 
getroffen 

Gevolgd door een debat over 
de problematiek van het revali-
datieproces bij vooral hersenlet
sel-patiënten (BRT 2, 20 u. 15) 

Modern times 
Sociaal-komische film waann 

Charlie Chaplin het onzinnige en 
onmenselijke van de steeds 
maar voortschnjdende mechani-
zenng en industnalizenng aan de 
kaak stelt Met Paulette Goddard 
(1936, z w - w ) (A2, 20 u 40) 

Woensdag 26 okt. 
Junior Bonner 
Amenkaanse film van Sam 

Peckinpah (1972), met Steve 
McQueen Robert Preston, Ida 
Lupino Barbara Leigh, e a 

De rondtrekkende rodeo-rij-
der Junior Bonner knjgt te zijner 
eer een rodeo in zijn geboorte
stad aangeboden (RTL, 21 u.) 

Donderdag 27 okt. 
Borsalino & Co 
Franse misdaadfilm van Jac

ques Deray (1974), met Alain 
Delon (Roch), e a Vervolg op de 

vorige week gedraaide film „Bor
salino" waann Delon tegenover 
Belmondo stond (RTBF 1,20 u 25) 

Vrijdag 28 okt. 
Gangster 
Amerikaanse misdaadthriller 

van Walter Hill (1978), met Ryan 
O'Neal (Driver), Bruce Dern (de
tective), Isabelle Adjani (Franse 
speelster), e a Een politie-
detective voelt zich door die 
gangster beledigt en zweert hem 
te zullen pakken (BRT 1, 
20 u 40) 

Nieuw op 
het scherm 

Agatha Christie 
Onder deze titel start NCRV 

een 11 -delige Britse thrillerreeks 
gebaseerd op werken van de in 
1976 overleden schrijfster van 
wie in de loop der jaren meer 
dan vijftig miljoen boeken wer
den verkocht In de reeks vor
men twee werkloze jonge men
sen een paar dat z'n beroep 
maakt van de stnjd tegen de 
misdaad Ned-1, zaterdag om 
19 u 45 

Films en Fans: 
nieuw film-
magazine 

De Nederlandse zenders zijn 
wat jaloers op hun Vlaamse bu
ren omwille van de degelijke 
filmmagazines die de BRT rijk is 
De KRO doet een poging om 
ook de Nederlanders meer ver
trouwd te maken met het me
dium film Zondag 23 okt op 
Ned-1 om 21 u 10 zet de KRO 
de eerste aflevering van een 
maandelijkse reeks filmmagazi
nes op het scherm In deze 1 ste 
aflevering zit o a een item met 
Danny de Munk die Ciske speelt 
in de Nederlandse film „Ciske de 
Rat", met Herman van Veen als 
de onderwijzer De film komt 
rond Pasen 1984 uit 

Tegen de 
verwachting in... 

De eerste aflevering van deze 
Amenkaanse reeks dokumentai-
res voor de jeugd „Against the 
odds", waann aan de hand van 
archiefmateriaal en met moder
ne videotechnieken figuren uit 
de recente wereldgeschiedenis 
wordt voorgesteld De 1 ste afl is 
gewijd aan John Glenn en de 
maanreizigers BRT-2, woensdag 
om 19 u 15 

La passion 
de Gilles: 
wereldkreatie 

BRT-2 en RTBF-2 zenden si
multaan rechtstreeks de wereld
kreatie uit van de opera „La 
Passion de Gilles" van Philippe 
Boesmans (Uitgevoerd in de 
Koninklijke Muntschouwburg in 
Brussel) Donderdag om 
19 u 45 
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„Brugge? Brugge is altied schoane", zingt de ko

miek Willy Lustenhouwer in één van zijn prachtigste 
liedjes. 
En hij heeft nog gelijk ook. 

Nu 't weer een beetje rusti
ger is geworden in de 
Breydelstad en het echt 

heerlijk slenteren is langsheen 
de reitjes, blijft een bezoek aan 
het totaal vernieuwde Groenin-
gemuseum een fantastische kijk-
belevenis. Zowel de technische 
infrastruktuur, evenals de pre-
zentatle van de rijke verzame
ling, werden volledig vernieuwd. 
De hoogstaande verzameling uit 
de 15de en het begin van de 
16de eeuw, die de faam en de 
aantrekkingskracht uitmaken, is 
ondertussen eveneens aange
groeid tot een dertigtal stuks. 
Ook de opzet om de verzame
ling tot de hedendaagse kunst 
door te trekken is geslaagd. 

Het Groeningemuseum be

staat uit een tiental middelgrote 
tentoonstellingszalen die de be
zoeker in slingerbeweging kan 
doorlopen wanneer hij de verza
meling in kronologische volgor
de wenst te bekijken. Vooral ook 
de belangrijkste nieuwe aanwin
sten zijn het bekijken waard: 
werken van H.V. Wolvens, B. 
Bogart, M. Broothaers en vooral 
Petrus Christus! 

Daarenboven werd een totaal 
nieuw handboek gepubliceerd 
waarin de volledige verzameling 
met kleurenafbeeldingen van alle 
werken staan afgedrukt. Voor 
de spotprijs van amper 600 fr. 

(Groeningemuseum, langsheen 
de Dyver te Brugge. Open van 
9u .30 tot 17 u.). 

C\/\/èien 
Onlangs werd in Frankrijk op het trajekt Parijs-

Lyon de „super TGV" in dienst genomen. Er reed 
tussen deze twee steden al een paar jaren een 
gewone Train a Grande Vitesse (Trein met Grote 
Snelheid). Die wordt nu afgelost door de supersnel
le 

DE oranje TGV-supertrein 
doet precies twee uur 
over de afstand van 

427 km tussen Parijs en Lyon. 
Daarmee wordt hij de snelste 
trein ter wereld. De Japanse 
„Tokaïdo", die totnogtoe rekord-
houder was, moet het met een 
exploitatiesnelheid van 200 km 
per uur ruim afleggen tegen de 
270 km van de super-TGV. 

De 270 km per uur is slechts 
de exploitatiesnelheid. De TGV 
haalt gemakkelijk 380 km. Bij 
deze snelheid weegt de tijdwinst 
echter niet meer op tegen de 
stijgende kosten van elektrici
teitsverbruik. 

De eerste snelle treinlijn tus
sen Lyon en Parijs was, ook 
reeds zonder de nieuwe super-
TGV, een groot sukses. Met een 
gemiddelde bezetting van 65 %, 
met dagelijks meer dan 25.000 
gebruikers, met 14 miljoen reizi
gers totnogtoe is hij voor de 
Franse spoorwegen een uiterst 
winstgevende onderneming. Dit 

Een politicus denkt aan 
de volgende verkiezing; 
een staatsman aan de 
volgende generatie. 

James Freeman Clarke 

sukses zal met de bijkomende 
tijdwinst van de super-TGV ze
ker bestendigd worden. 

President Mitterrand heeft 
dan ook aangekondigd, dat er 
naast de zuidoostelijke lijn naar 
Lyon ook een Atlantische lijn zal 
worden aangelegd. In een verder 
stadium wordt gedacht aan een 
verbinding Parijs-Brussel-Keu
len. De afstand tussen Parijs en 
Brussel zal dan in zowat 90 
minuten afgelegd worden. 

Op het terrein van de supers
nelle treinverbindingen golden 
de Japanners totnogtoe als de 
onklopbare meesters. De Franse 
super-TGV stelt aan deze Japan
se hegemonie een einde. 

EEN snurkende partner kan 
leiden tot heel wat on
enigheid en zelfs geschei

den slaapkamers. Oorzaak van 
het snurken kan een verstopte 
neus of een droog neusslijmvlies 
zijn, of nog het slapen op de rug 
met open mond. Hoe knjg je een 
ruggelings snurkende partner zo 
ver om zich op zijn zij te draaien? 

Naai een knikker of bolle 
knoop in een lapje en zet dit in 
de nachtkleding vast, midden op 
de rug ter hoogte van de schou
derbladen. De ruggesnurker zal 
zich van deze irritatie verlossen 
door zich om te draaien. 

Maar 't is geen oplossing voor 
verstokte naaktslapersl 
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Al wijzen wij uiterlijkheden als ijdelheid af, in het 
restaurant of in de kelder moet je al eens de keus 
maken. Van de wijn bedoel ik. En ja, de meeste grote 
wijnen herken je al aan de vorm van hun fles. 

BORDEAUX zit in de klas
sieke hooggeschouder-
de fles, terwijl Bourgo

gne in een groene fles met afglij
dende schouders op genoten 
worden wacht. 

Champagneflessen hebben 
ook afglijdende schouders, maar 
zijn dikker dan .deze voor stille 
wijnen, omdat zij aan grotere 
binnendruk moeten kunnen 
weerstaan. In de champagnefles
sen zijn er nogal wat uiteenlo
pende formaten: een magnum 
bevat de inhoud van 2 normale 
flessen, een peroboam 5 flessen, 
ene imperial zelfs 8 tot 9 flessen. 

De Duitse wijnflessen hebben 
aflopende schouders en zijn vrij 
langgerekt hun deur is groen 
voor Moezelwijn en bruin voor 
Rijnwijn. 

De „FlCite d'Alsace" voor El-
zaswijn is nog slanker en ook Ta-
vel rosé wordt vaak in dergelijke 
flessen „verpakt". 

Andere vrij bekende flessen 
zijn de „fiasco" voor Chianti, de 
„pot" voor Beaujolais, de typi
sche „cótes de Provence" voor 
alle regionale wijnen uit die 
streek. 

De „Bocksbeutel" is een plat
te, ronde fles voor witte Fran-
kenwijnen en voor Portugese 
rosé, die waarschijnlijk haar 
naam dankt aan de eertijdse 
wijnzakken die van geitehuiden 
gemaakt werden. 

De meeste wijnflessen heb

ben om het stevig stapelen te 
vergemakkelijken een enigszins 
ingedrukte bodem, die men de 
„ziel" van de fles noemt. 

DE Japanse Hayashibara 
Company brengt een 
sensationele nieuwig

heid op de markt: eetbaar papier. 

De dunne bladen, die er uitzien 
als gekleurd cellofaan, kunnen 
vervaardigd worden in verschil
lende smaken: spinazie, knof
look, curry, koffie... Proef-eters 
waren niet erg geestdriftig over 
de smaak en de kwaliteit: „Het is 
eetbaar, maar nauwelijks te eten 
tenzij in geval van akuut gevaar 
voor hongerdood". 

Binnenkort kan men dus zijn 
lievelingsauteurs verorberen. Óf 
na een afgesprongen verkering 
de roze korre^pondentie van de 
afvallige geliefde stoven met een 
uitje... 

Astacus 

/¥^ 

Meenig Groene lyckt een creeft 
die vanself geen kleur en heeft, 
maer van als het waeter soodt 

wordt het beestken schielijk rood. 

^MeBbpeLart 

Hier de oplossing van Meespe
len 1. Jozef Kleyne moet natuurlijk 
Jozef Grote zijn, de Haagsche Post 
werd pas in 1913 opgericht en 
Herman Van den Reeck werd niet in 
1908 maar in 1920 neergeschoten. 

Uit de juiste inzendingen werd 
Herwig Keymeulen uit de Val. de 
Saedeleerstr. te Aalst als winnaar 
aangeduid. Hij ontvangt het boe
kenpakket 

Hieronder Meespelen 3, opnieuw 
dienen er 3 historische fouten ont
dekt die samen met het waarom 
van de fout naar Red. WIJ, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel moeten 
opgestuurd, ten laatste op maan
dag 7 november a.s. 

Opnieuw ligt een boekenpakket 
klaar voor de winnaar 

• J p O N D A G 5 mei 1835 was 
^ ^ voor het nog naar kruit-
^ ^ damp stinkende Brussel 
een biezondere dag. Die lente
dag namelijk vertrokken vanuit 
het stationnetje aan de Groen-
dreef de eerste treinen, naar het 

Vlaamse Mechelen nog wel. 
De regering pakte de feeste

lijkheden grondig aan. Men liet 
de minister van Binnenlandse 
Zaken Teichmann een ministe
rieel besluit publiceren dat het 
feestprogramma meedeelde. 

Juist op het middaguur diende 
een kanonschot het vertrek van 
de eerste trein aan te kondigen. 
Het kanon was echter onklaar 
geraakt en de eerste Belgische 
trein — ietwat overmoedig De 
Pijl genaamd — vertrok met 
23 minuten vertraging. De zeven 
wagens achter de lokomotief 
vervoerden de Gestelde Licha
men aangevoerd door Leopold I 
die natuurlijk in zijn nopjes was. 
België was immers de eerste 
natie op het vasteland waar èen 
echte trein reed... 

Toen De Pijl zich met veel 
lawaai in beweging zette, wier
pen de duizenden omstaanders 
hun hoeden in de lucht 45 minu
ten later kwamen de Gestelde 
Lichamen in Mechelen aan. 

De tweede trein. De Stephen
son, vervoerde de kamerleden 
en senatoren en het diplomatiek 
korps. Het duurde 50 minuten 
eer dit zwaarwichtig gezelschap 
de St-Romboutstoren in zicht 
kreeg. 

Ten slotte kon het gewone 
volk, indien het een ticket had 
gekocht de reis aanvatten. De 
derde trein. De Leeuw, had 55 
minuten nodig om Mechelen te 
bereiken. Hij had in zijn 16 wei-
gens ook de perslui mee en 
uitvinder Georges Stephenson 
die voor de gelegenheid naar het 
kontinent was overgekomen. 

Het werd een triomftocht tot 
Mechelen. Overal langs het tra
jekt stonden mensen te zwaaien, 
want de burgemeesters hadden 
de bevolking opgetrommeld en 
waar soldaten legerden, werden 
salvo's gelost Mechelen was 
feestelijk bevlagd. Er wapperden 
Franse, Engelse en Pruisische 
vlaggen, maar geen Hollandse... 

Het gezelschap, zo'n 900 men
sen, werd door de Mechelse 
burgemeester ontvangen en 
naar de Mijlpaal geleid. Een mo
numentje dat door de minister 
van Binnenlandse Zaken onthuld 
werd terwijl fanfares onophou
delijk speelden en het volk „Vive 
Ie Roi" riep. 
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Na een frisse neus in de duinen 

Vissersboten 
kijken te 
Oostduinkerke 
Vaartuigen aan de steiger in een museum bekijken, 
lijkt ongewoon maar niet onmogelijk. En men moet er 
echt niet voor naar Nederland of naar een ander 
zeeland met scheepstraditie. Nee, het kan bij ons, in 
ons bloedeigen Oostduinkerke aan de Vlaamse 
Westkust Een voorproefje van deze door-de-week-
se-uitstap smaakt u morgen vrijdag tijdens de TV-
uitzending van de Vlaams-nationale Omroepstichting 
vanaf 19 u 10 op BRT-1. 

HET Visserijmuseum van 
Oostduinkerke is het 
enige van zijn soort in 

ons land Het is er goed om te 
vertoeven, want het biedt meer 
dan men zich van een klassiek 
museum voorstelt In de gezelli
ge tuin staat onder meer de 
Tholense Hoogaars, een eike
houten platbodem, die op de 
Westerschelde voer 

Verder ook een garnaalvis-
sersvaartuig van ruim tien meter 
gebouwd in Oostende in 1942 
Ook het reddingsschip , Watson 
Hl' op het binnenplein en de 
grote roeiboot in klinkwerk wat 
verderop tegen de straat zijn 
het bekijken waard 

In een rustig hoekje apart, 
onder oude linden en kastanje
bomen, ligt het erepark, met de 
gedenksteen van de honderden 
Vlaamse vissers, die op zee om
kwamen 

Verrukkelijk is het autentiek 
laag vissershuisje, kompleet met 
keuken en woonkamer, slaapste
de schuur en stallingen, wagen-
kot en de traditionele moestuin 
Rond de jaren 1900 lagen de 
vissershuisjes in de binnendui-
nen verspreid Thans zijn er nog 
nauwelijks een paar ongeschon
den gebleven 

Het museum telt 40000 be
zoekers per jaar De begeleiding 
wordt professioneel aangepakt 
en de uitleg van de gids is aange
past aan de leeftijd en aan de be-
langstellingssfeer van de groep 
Het museum telt vijf afdelingen 
de scheepsbouwzaal, de 
scheepsmodellen, de schilde
rijen en beeldhouwwerken, de 
schelpen van de Noordzee ar
cheologie en geschiedenis Het 
visserijmuseum werd gebouwd 
volgens de plannen van architekt 
Arthur Degeyter en de konser-
vator IS Gaston Demerck Voor 
inlichtingen kan men terecht via 
tel 058-512468 

Merkwaardig is de volledige 
verzameling oude scheeps-
bouwwerktuigen van klinkha
mers dissels, kalfaathamers. 

avegaren tot schaven De twee 
miniatuurwerven geven een 
beeld van de vroegere hout
bouw en de recente metaalkon-
struktie Op de houtbouwwerf 
staan twee verschillende 
scheepstypen op stapel een 
schip met platte spiegel en een 
Oostendse tweemastsloep Ge
leidelijk werden de houten sche
pen vervangen door metalen 
vaartuigen De maquette toont 
ons een motortreiler in opbouw 
en een bokkevisser Ook de slip
way IS te zien, waar de vissers
vaartuigen op het droge worden 
getrokken met het oog op her
stellingswerken 

Wie voor het eerst de galerij 

De mooie galen] waar meer dan veertig scheepsmodellen zip tentoongesteld 

met de ruim veertig scheepsmo
dellen betreedt, voelt zich een 
beetje overweldigd, wegens het 
groot aantal vaartuigen, die op 
het eerste gezicht erg op elkaar 
gelijken Toch is dat met zo 

Wie aandachtig toekijkt, zal 
ervaren dat de modellen allemaal 
van elkaar verschillen Ze zijn 
een doelbewuste weergave van 
de evolutie van de Vlaamse vis
sersschepen vanaf de jaren 800 
tot vandaag In dit opzicht bezit 
het museum een unieke verza
meling in Europa Blikvangers 
zijn de hoekerbuis, die op kabel
jauw makreel en haring viste en 
de haringbuis, die meestal naar 

de Doggenbank trok 
In dezelfde galerij bevinden 

zich schilderijen en beeldhouw
werken van de kunstenaars die 
rond de eeuwwisseling te Oost
duinkerke hebben verbleven en 
die zich hebben laten inspireren 
door de zee en de visserij, zoals 
Louis Artan, Alois en Robert 
Bouchy, Edgard Farasyn en Wal
ter Vaes 

Wie langs de waterlijn wan
delt, IS vaak verbaasd door de 
veelkleurige schelpen die aan
spoelen Misschien zal de rijke 
verzameling Noordzeeschelpen 
de weetgienge bezoeker aan
sporen om de buitengewoon in-

Zoals je wellicht ziet, doe ik op deze Rechtige 
Kommuniefoto een nogal krampachtge poging om 
mijn p)olsuurwerk te tonen Dat was die dag dan ook 
het mooiste geschenk ik kreeg het van professor 
Daels 

Frans Daels was een vnend van den huize 
Tussen hem en mijn vader waren er hartelijke 
betrekkingen gegroeid rond de IJzerbedevaarten 
Als voorzitter van het Komitee en spreker op de 
Bedevaarten was het gezag van Daels zeer groot 
men noemde hem wel eens „Vlaanderens levend ge
weten" 

Mijn vader was een der stchters en voormannen 
van de Vlaamse Wacht Later zou men dat een milite 
noemea maar dat begrip bestond nog niet bij de 
stichting 

Wmill i t tMIWIWBIi!IPI![W4l.4lll|iüi.JiaiMtil' 

Na de zware rellen bij de IJzerbedevaart van 
1930, met de berucht gebleven charge van de 
bereden njkswacht op de Markt kreeg het IJzerbe-
devaartkomitee de toelating om zelf de orde te hand
haven Politie en njkswacht trokken zich de volgen
de jaren diskreet terug Daels vroeg aan mijn vader, 
de leiding te nemen van de ordedienst 

Zo zat mijn vader dan telkens op Bedevaartdag in 
het Diksmuidse stadhuis, met zoniet jundisch dan 
toch praktisch politionele bevoegdheid 

Buiten regelden zijn Wachters het verkeer en 
schiepen zo nodig wat orde De IJzerbedevaart was 
toen reeds, wat ze tot op vandaag gebleven is, ook 
een beetje kermis in de straten van Diksmuide Lepe 
Westhoekers maakten daar gebruik van om kraam
pjes op te zetten waar het verboden kansspel 
„Anker en Zon" werd gespjeeld Als dat de spuigaten 
uitliep, moesten de Wachters optreden En 's avonds 
maakte mijn vader dan met de politiekommissans de 
kas op van de in beslag genomen centen 

Men heeft vandaag vaak een verkeerde kijk op de 
militanten van toen Mijn vader was een militant in de 
volle en letterlijke betekenis van het woord en hij is 
dat altijd gebleven Maar daarnaast was hij een kun
stenaar, een avant-gardearchitekt die met zijn Wach
ters per fiets naar Hilversum reed om daar het mo
derne stadhuis te gaan bekijken Mijn moeder 
regisseerde toneel en deed de poorten van het toen 
nog in onbruik zijnde Gravensteen openen om er 
„abele spelen" op te voeren 
* Vandaag kom ik nog oude socialisten tegen die 

mijn vader gekend hebben in de anarchistische-fla-
mingantische Wilde Wacht begin der jaren '20 De 
scheiding der geesten is later gekomen, in de 
ideologisch verkrampte jaren '30 

De knaap op deze foto anno 1935 Is Oswald van 
Ooteghem (geb. Gent, 14.8.26), thans VU-senator. 
Zi jn vader Herman stierf in de Belgische kerker, 
anno 1962, na 17 jaar opsluiting. 

teressante wereld van de 
schelpdieren te gaan bestude
ren Heel lang geleden was En
geland met het vasteland ver
bonden 

De enige getuigen uit dit ver 
verleden zijn de archeologische 
vondsten Het zijn meestal onze 

J
k Het visserij

museum ligt 
• ^ ^ In een stem-
%WJ mig groen 
W^^ plekje midden 

I in het dorps
centrum van 
Oostduinker

ke. De westelijke ingangspoort is 
het enige wat nog overblijft van het 
mooie parochiekerkje, dat in 1940 
door brandbommen werd vernield 
De poort draagt nog de sporen van 
het oorlogsgeweld. Op het mu
seumplein is er het estaminet „In de 
peerdevisscher', een gezellige vis-
sersherberg uit het begin van deze 
eeuw, waar men, bij een goede pint 
de verse garnalen kan peuzelen, die 
door de herbergbaas zelf werden 
gevangen Het aantal garnaalvis
sers te paard is sterk teruggelopen. 
Vanuit het café „In de Soeten Inval' 
gelegen langs de Nieuwpoortse-
steenweg vertrekken ze nog gere
geld naar zee Men kan een bezoek 
aan het Visserijmuseum gemakke
lijk kombineren met een herfstwan-
deling m de duinen en langs het 
strand of in het nabijgelegen Kok-
sijde het museum van de Duinenab
dij bezoeken. 
vissers die ze in hun netten 
hebben bovengehaald Terecht 
horen ze daarom thuis in het 
museum De interessante verza
meling IS voor het grootste ge
deelte samengesteld uit beende
ren van voorhistonsche dieren 

Het wagentje van de garnaal
visser te paard is een getrouwe 
weergave van de kar, die zich in 
het wagenkot van het vissers-
huisje bevindt 

Aan de Vlaamse kust zijn er 
nog negen garnaalvissers te 
paard Vader en zoon Vanbille-
mont zetten zfch daadwerkelijk 
in voor het behoud van deze wel 
bezienswaardige bezigheid 
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Waarom neemt men jeugdvoetbal niet emstig? 

De grote voorbeelden 
voor onze jeugd... 

Juich Vlamingen juich. Andermaal heeft de nationale ploeg zich geplaatst 
voor deelneming aan de eindronde van een internationaal kampioenschap. 
Frankrijk is bijgevolg verwittigd: volgend jaar juni komen de leerlingen van Guy 
Thijs hun cijfervoetbal „demonstreren". Zonder lef weliswaar maar met 
organizatie én discipline. 

ONZE Rode Duivels zitten 
dus weer bij de laatste 
acht Dit op zichzelf 

heuglijke feit stemde al de 
bondsbestuurders en ook de 
meeste journalisten geestdriftig. 

„Een zegen voor ons voetbal. 
De bond blijft gegarandeerd uit 
de financiële problemen en op 
het sportieve vlak heeft de jeugd 
weer „voorbeelden" om naar op 
te kijken. Ons voetbal, zoveel is 
duidelijk, is gewoon niet kapot te 
krijgen". Kan zijn. Al volstaat het 
te verwijzen naar de vorige 
week op deze bladzijde afge
drukte denkbeelden van Ernst 
Happel. 

Kontrole-
voetbal 

W I J draaien er geen doekjes 
rond- België speelt een voetbal 
zonder toekomst Zonder franje, 
zonder klasse, zonder ziel. Alles 
is pure berekening en zolang de 
resultaten Cen de inkomsten) 
meevallen durft niemand zijn 
stem verheffen. De Schotten, in 
feite de jongste „slachtoffers" 
van ons voetbalgeloof, klaagden 
steen en been over de instelling 
van hun tegenstanders. Zij be
grepen niet waarom de Rode 
Duivels in een wedstrijd zonder 
inzet (door de nederlaag van 
Zwitserland in Oost-Berlijn was 
immers de beslissing gevallen) 
systematisch spektakeldodend 
opereerden. In onze pers heet 
dat eufemistisch „kontrolevoet-
bal". Bedoeling is de toeschou
wers uit de stadions te jagen en 
de nullen zo lang mogelijk op het 
scorebord te houden. Mislukt 
het eens dan blijft de schade 
toch meestal tot het cijfer „1 " 
beperkt.. 

Neen, we gaan niet klagen. 
Maar we ergeren ons wel wan
neer bepaalde journalisten de 
brave Julien Labeau kwalijk ne
men wat.. Guy Thijs met onver
droten ijver predikt 

Na de belofteninterland tegen 
de Schotten werd de kleine 
Gentse oefenmeester zwaar op 
de korrel genomen omdat zijn 
Duiveltjes in een match zonder 
inzet koudweg het resultaat 
speelden en daardoor de toe
schouwers alle kijkgenot ontna
men Wanneer daags nadien „de 
voorbeelden voor onze jeugd" in 

gelijkaardige omstandigheden 
precies hetzelfde doen worden 
de lofzangen aangeheven! Laat 
ons eens lachen maar tegelijk 
toch ook ernstig blijven. 

Wij ergeren ons al enkele ja
ren blauw aan de achterliggende 
mentaliteit van ons topvoetbal. 

Wij hebben al vaak gesteld dat 
onze voetballers met meer be
kwaam zijn het spektakel te dra
gen, een wedstrijd „te maken". 
Zij ondergaan het gebeuren rea
geren gevat vanuit een door
dachte egelstelling. Een nog 
steeds lonende taktiek, dat wel. 

maar geen basis voor verdere 
spel- en talentontwikkeling. 

Te weinig klubleiders en te 
weinig journalisten getroosten 
zich de moeite ons jeugdvoetbal 
van nabij te volgen. Wij doen dat 
nu toevallig wel en we zien geen 
reden tot optimisme. De bekwa
me jongeren werden nu al erg 
vroeg door de bond in het uitstal
raam gezet ten behoeve van de 
grote klubs die zo aanzienlijke 
scoutingkosten besparen. Die 
begaafde knapen komen daar
door al erg jong in de „resultaat
sfeer" terecht Hun ontwikkeling 
wordt er eerder door geremd 
dan bevorderd. Hun eigen per-
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Ons jeugdvoetbal, niet kwaad en toch geen interesse vanwege ' pers en klubleiders 

soonlijkheid wordt „opgeofferd" 
aan het vermeende ploegbelang. 
Er worden aan de lojjende band 
robotvoetballers geproduceerd. 
Twee benen onder een goed 
getraind lichaam dat niet langer 
door ideeën maar door automa
tismen wordt bewogen. Guy 
Thijs heeft misschien nog gelijk 
ook wanneer hij „kranig" stelt dat 
wij geen Brazilianen zijn die voor 
elk probleem nieuwe oplossin
gen proberen te bedenken en 
die precies daarom door de 
voetballiefhebbers worden „aarv 
beden". Maar het zou heus geen 
kwaad kunnen indien onze 
bondsbestuurders en bondstrai
ners zich eens afvroegen waar
om onze topspelers eigenlijk nog 
nooit zelf een oplossing hebben 
kunnen of durven vinden voor 
een onvoorziene moeilijkheid. 
Ons wil het voorkomen dat zij 
liefst van al voorgeprogram
meerd aan een match beginnen. 
Kunnen zij de opdrachten zorg
vuldig uitvoeren en de verant
woordelijkheid naar de compu
ter doorschuiven. 

Komt Oranje 
terug? 

Nederland is jarenlang dezelf
de weg gegaan. Lange tijd met 
sukses. Tot plots de totale ineen
storting volgde. Van 75 tot '80 
werden in Nederland eigenlijk 
geen spelerspersoonlijkheden 
meer gevormd. Maar de kente-
nng is nu gelukkig ingetreden. 
Oranje speelde in Ierland de 
beste tweede helft sinds jaren. 
Een onmogelijke situatie werd 
alsnog rechtgezet door een stel 
jonge spelers die fns van de 
lever en met veel vondsten voet
balden. Nederland is zeker nog 
niet terug aan de top maar het is 
wel al een eind weg uit het 
diepste dal waann het scheen 
vastgegroeid. 

Waaruit u zeker zult hebben 
afgeleid dat wij Schotland —Bel
gië geen negentig minuten lang 
hebben volgehouden. 

We schakelden inderdaad 
vlug over naar Ierland — Neder
land en we hebben het ons nog 
geen moment beklaagd. 

Fred weg? 

DE wielersport krijgt een 
nieuw aangezicht De 
Amerikaanse wereld

kampioen Greg LeMond meldt 
zich aan als een mogelijke nieu
we baas van het peloton, de Ier 
Sean Kelly pakt op zevenentwin-
tigjange leeftijd zijn eerste klas
sieker en verklaart volgend sei
zoen de Super Presti,ge te zullen 
winnen, Bernard Hinault zal vol
gend seizoen tegen Guimard er) 
tegen Fignon rijden,' Jan Raas 
belooft Peter Post hetzelfde, 
Fred De Brjuyne bindt voorlopig 
definitief in als sportbestuurder 
en Roger De Vlaeminck keert 
uit pensioen terug om aan de 
zijde van ztjn vroegere vijand 

Francesco Moser aan een nieu
we carrière te beginnen 

Wat IS er in de wielersport 
eigenlijk met mogelijk? 

Fred De Bruyne verklaart aan 
iedereen die het horen wil dat hij 
baalt van de mentaliteit van onze 
jonge renners Ze, of althans de 
meesten, zijn lui en onbereken
baar Ze respekteren mets of 
niemand Ze schuwen de inspan
ningen en zijn enkel uit op eigen 
(financieel) voordeel Ze verdra
gen geen goede raad en hypote-
keren daardoor de toekomst van 
deze populaire sport Fred zal 
zeker met helemaal ongelijk heb
ben 

HIJ vertelt overigens mets 
nieuws Aan de andere kant 
moet worden gezegd dat ook de 
renners éèn en ander op hun 
gewezen ploegleider hebben 
aan te merken Het volstaat de 
kranten 'open te slaan en tussen 
de regels te lezen om daarvan 
overtuigd te worden Wij willen 
geen oordeel vormen maar be
treuren toch het wellicht tijdelij

ke vertrek van de gewezen top-
renner en televisiereporter die in 
zijn funktie van ploegleider mis
schien nog te graag zelf de „ster" 
wilde zijn... 

In hetzelfde kader moet ook 
de terugkeer van Roger De 
Vlaeminck gesitueerd worden 
Ook Roger kan maar moeilijk 
leven zonder fiets, zonder enige 
publiciteit Hij IS een geboren 
vedette, een avontuner die zich 
slechts .noodgedwongen in een 
geregeld leven laat kluisteren Hij 
IS met de eerste en ook met de 
laatste vedette die na zijn voorlo
pig definitief afscheid terugkeert 
en die omwille van zijn persoon
lijkheid de schijnwerpers van de 
belangstelling onmiddellijk naar 
zich toe trekt 

Fredje weg. ^ 
Ons wielerleven wordt armer.. 

Normaliter, en op grond van 
objektieve gegevens, mag men 
van Roger op sportief vlak nog 
amper wat verwachten Maar 
wat IS normaal voor een De 
Vlaeminck"? En wat zijn ver
wachtingen"? Roger schijnt het 
bovendien nog ernstig te menen 
ook 

HIJ zou zijn veldritbedrijvigheid 
tot een minimum beperken en na 
nieuwjaar al zijn inspanningen 
koncentreren op het klassieke 
voorseizoen Dromen we nu 
hardop of is het allemaal waar"? 

Op zichzelf IS het een komisch 
verschijnsel Overal wordt steen 
en been geklaagd over de krisis 
in de wielersport 

Het veioke zou mets meer 
voorstellen Maar het wegsei-
zoen '83 is amper beëindigd of er 
zijn al voldoende nieuwe „gege
vens" voor handen om met zon
der nieuwsgierigheid uit te kijken 
naar het voorseizoen '84 Maar 
"eerst wachten ons riog andere 
boeiende momenten Voor wie 
zal Vanderaerden volgend jaar 
fietsen"? 

Zijn huidige sponsor zegt dat 
hij in geen geval voortijdig weg 
mag maar de renner in kwestie 
ziet zichzelf al in een nieuwe trui 
over Vlaanderens wegen njden 
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Wit 
Vijfde deel „Vlaanderen in uniform" verschenen 

Beelden uit een 
verwarde tijd 

Het verschijnsel van de kollaboratie is van Europese omvang geweest. Alleen 
daarom reeds kan men het met zo maar afdoen met de door de Engelsen uitge
vonden benaming „Quislings", naar de Noorse leider genoemd. De Britten had
den trouwens in hun gelederen sympatizanten met het Derde Rijk, evenals de 
Amerikanen. De afstelling van Edward VIII als koning had ook meer te zien met 
zijn sympatie voor Hitler dan met zijn morganistisch huwelijk Er is een parallel 
met de historie van Leopold III. 

DAT de militaire kollabora
tie tijdens W O II zo 
belangrijk geweest is 

(en ook de politieke waar zij uit 
voortvloeide) blijkt uit de nu 

De Vlaams-
nationale 
Omroep op TV 

De Vlaams-Nationale Omroep-
stichting brengt op vrijdag, 21 okto
ber a s op BRT 1 vanaf 19 u in haar 
televisiemagazine een reportage 
over de renovatie van de wijk , De 
Barakken" te Menen, in het kader 
van de projektwerking vap de Volks
unie 

Studiogast Vic Anciaux haakt in 
op het onlangs verschenen staaldos-
sier van de Volksunie en op de 
jongste evolutie van de staalproble-
matiek Verder is er een reportage 
rond het standpunt van de Volksunie 
in de rakettenkwestie, mmv Vic 
Anciaux, Guido Van In, Paul Van 
Grembergen, Jaak Gabriels Daan 
Vervaet, Hugo Schiltz het Vlaams 
Aktiekomitee en de Medici tegen 
Atoomwapens 

In de reeks „Vlaanderen vandaag 
maken we kennis met het visserijmu
seum te Oostduinkerke mmv kon-
servator Gaston Desnerck en gar
naalvisser te paard Amand Vanbille-
mont 

Vrijdag 21 oktober op BRT 1 om 
19u 10 

reeds vijf delen omvattende do-
kumentatie „Vlaanderen in uni
form", onder leiding van de on
vermoeibare Jan Vinex Deze 
delen omvatten al wat in Vlaan
deren ooit in uniform „gekollabo-
reerd" fieeft, van de kleinste ven-
deljongen tot de Waffen-SS-Rid-
derkruisdrager De samensteller 
van de tot nu toe vijf delen — het 
zesde verschijnt einde van dit 
jaar — brengt ons kijk- en lees
boeken, met namen, data, plaat
sen, eenheden, inzet, uniform
stukken, hiërarchische indeling 
enz Men vindt er — nu beken
de — gezichten in weer (alleen 
wat ouder O in diverse unifor
men, mensen die nu in de poli
tiek in het ekonomische leven, in 
de Vlaams-nationale beweging 
(maar ook in andere politieke 
partijen en groepen) weer te 
vinden zijn Wij gaan hier geen 
namen noemen 

Wat men ook over de politie
ke houding van tijdens en na de 
oorlog moge denken van deze 
„kollaborateurs" wat sommigen 
van hen in de praktijk realizeer-

den IS met genng Wat bv een 
Piet Meuwissen met de Nationa
le Landbouw- en Voedingskor-
poratie verwezenlijkte, en wat de 
gezondheidsdiensten presteer
den (het laagste kindersterftecij
fer in heel de Belgische geschie
denis) zijn slechts twee voor
beelden van de kompetentie van 
de Vlaams-nationale politici, ook 
in de praktijk, in die periode 

Deze lange inleiding was no
dig om de reeks werken over 
het kollaboratie-verschijnsel in 
Vlaanderen te verklaren Het is 
een reeks kijk- en leesboeken, 
met heel wat informatie-mate
riaal Samensteller Jan Vinex 
verdient alle lof voor deze reeks, 
waavan het zesde deel binnen
kort verschijnt 

De reeks begint met een boek 
gewijd aan NSKK, Arbeidsdienst 
— tot Langemarckstudium en 
Vlaamse School Deel 2 handelt 
o m over Vlaamse Wacht, DRK, 
O T , Manne-artillerie, Verdinaso 
en Rex-Vlaanderen In deel 3 
worden Fabnekswacht/Wacht-

brigade en Vlaamse Flakbngade, 
Jongerenkorps en de jeugdbe
wegingen met foto en tekst 
voorgesteld Deel 4 gaat dan 
over VNV en Rijkswacht tot het 
Belgische Rode Kruis 

Het onlangs verschenen deel 
5 IS het eerste van een reeks van 
drie over de Waffen SS (delen 5, 
6 en 7) Ruim 8000 Vlamingen 
maakten er deel van uit een man 
op de dne sneuvelde Men kan 
het zin of onzin noemen, maar de 
daad van deze jongeren en hun 
idealisme kan met ontkend wor
den 

Geen propaganda 
De boeken van Jan Vinex zijn 

geen propaganda voor iets dat 
ten slotte met meer bestaat Zij 
geven echter een overzicht van 
iets dat werkelijk bestaan heeft 
— en dat tienduizenden jonge
ren tot diverse formaties en 
groeperingen heeft doen toetre
den 

De reeks „Vlaanderen in uni
form" IS een unicum Niet alleen 
hier, maar in heel West-Europa 
Moge ZIJ verder gaan, aangevuld 
met allerlei gegevens Ongetwij
feld staan er dingen in die met 
100 % juist zijn of aangevuld 
dienen te worden Geen enkel 
histoncus, hoe geleerd ook, kan 
van zijn onfeilbaarheid getuigen 
Hoofdzaak is dat Vlaanderen 
over een dokument beschikt dat 
zowel naar beeld als naar woord 
getuigt over datgene wat Tuja 

Krieger, vrouw van de vroeg 
gestorven auteur Arnold Krie
ger ons schreef „eine verwirrte 
und verwirrende Zeit" 

,Vlaanderen in uniform" Jan Vinex Per 
deel 825 fr Ultg Etnika Osystraat 5 2000 
Antwerpen 

Jos Vinks 

Opgelet, 
handige 
jongens! 

EEN Amenkaanse handige 
jongen plaatste onlangs 
een advertentie voor een 

dossier waann hij het publiek 
honderd ideeën aan de hand 
doet om — zelfs in deze tijden 
— ronduit schatrijk te worden. 
Maar om deze wetenschap te 
vergaren moest je hem wel een 
check van 50 dollar toesturen 
Eén van die ongetwijfeld dubieu
ze manieren is natuurlijk doe 
zoals ik 

Maar in Vlaanderen zijn wij — 
als Japanners van Europa — 
uiteraard niet minder geniaal 
Een bepaald heerschap heeft 
ook zo'n manier gevonden Je 
stuurt aan elk mm of meer be
kend Nederlandstalig auteur 
(adressen in Aarts' Letterkundi
ge Almanak) een bnefje met het 
tegelijk bewonderende en nede-
nge verzoek je een gedicht of 
een tekstfragmentje in hand-
schnft toe te zenden Of je stelt 
hem een of ander dwingende 
vraag Daarna slijt je de manu-
skripten gewoon bij een opko
per, die ze dan verder doorver
koopt aan verzamelaars De prij
zen zijn behoorlijk, voor hand
schriften van echte coryfeeën 
zelfs duur 

Alleen jammer dat vele „be
kende" auteurs ook nogal handi
ge en vooral merkantele jon
gens zijn, en je truuk allang door 
hebben 

Zjef Van Uytsel: „Tederheid".. 

BRUSEL 
zondag 23 oktober 1983 

NATIONALE BETOGING 

A 

Allen die individueel of met een 
door de VU georganizeerde bus 
naar Brussel komen, vragen wij de 
Schaarbeekse vertrekplaats te kie
zen ZIJ die met de speciale tremen 
of met kollektieve bussen naar de 
hoofdstad komen, en dus met in 
Schaarbeek geraken, worden ge
vraagd ofwel aan het Centraal Sta
tion of aan het Zuidstation bij de 
groep rond de leeuwevlaggen aan 
te sluiten 

AN de bar van de Brus
selse Ancienne Belgi-
que stelde de Vlaamse 

zanger Zjef Van Uytsel zijn nieu
we elpee „Tederheid" voor Pla
tenbaas Paul Moens veront
schuldigde de zowat vijf jaar 
afwezigheid en verwees daarbij 
naar het ritme waarop Zjef zijn 
nummers schrijft Misschien is 
dat ook een van de redenen 
waarom hij in deze pionier van 
de laatste kleinkunstgeneratie 
blijft geloven 

Met zijn eerste elpee „De zot
te morgen" opende Zjef immers 
de deur voor anderen zoals Jan 
Dewilde, Kris de Bruyne en stijl-
genoten die op hun beurt de 
zeven vette jaren van de Polder
pop of „elektnsche kleinkunst" 
hielpen waarmaken Sedert '68 is 
het dus ook vijftien jaar dat Zjef 
— met sukses — zingt en ook 
zijn generatie overleeft 

Deze elpee ligt dan ook in de 
lijn van wat hij tot nog toe bracht 

De titel „Tederheid" knoopt aan 
bij die idealen van de „zachte 
generatie" van toen maar is 
meer dan ooit aktueel in de kilte 
van vandaag, het „cool" zijn dat 

nu „in" IS, en de krisis waarover 
hij met zingt maar die je als 
ondertoon ontwaart Meer dan 
ooit IS deze plaat autobiografisch 
getint, met het eigen gezin in bij 
voorbeeld „Samen" en „Mijn 
twee kindertjes" 

Verrassend nieuw is wel de 
stevige maar subtiele begelei

ding door zijn „nieuwe" groep, 
waar enkel pianist Dirk Jons 
oud-gediende blijft Muzikaal een 
pluspunt en hedendaags klin
kende arrangementen zijn het 
logisch gevolg En toch herken je 
in „De vlindertjes van de nacht" 
beelden uit „Zotte morgen", ter
wijl „Schatje" met mondharmom-

hardnekkig 
Zjef Van 

verdediger 
Uytsel 

van vergane tederheid 

de ka een stapje verder zet in 
wereld vol bluesgevoelens 

Nummers die er op de plan
ken dan ook goed zullen ingaan, 
zoals Zjef reeds aantoonde vo
rig seizoen met zijn driedaagse 
in het Mechels MMT Het blijven 
luisterliedjes, met ritme en sfeer, 
die echter geen kans maken 
voor een dans- of balrepertoire 
Een doelbewuste keuze die Van 
Uytsel ook de hele tweede plaat-
kant volhoudt, met als uitschieter 
„Schuldig", zijn vertaling van 
Randy Newman's „Guilty" Ge
lukkig heeft Zjef de originele 
bewerking behouden en ging 
mets van de sfeer verloren Dit 
vooral door de steengoeie verta
ling, maar ook door zijn om
floerst stemgeluid Bij een paar 
andere nummers zoals „Winter" 
klinkt het dan weer iets teveel 
een doorslag van vroegere me
lodielijnen 

Al bij al een fijne luisterplaat, 
voor fans maar ook anderen die 
trachten naar het betere Vlaam
se lied dat zeer schaars is ge
worden in deze tijd (Uit bij Phi
lips in stereo, in een hoes van 
(jal, en opgenomen door „Scoo
ter" Herwig Duchateau) 

Sergius 
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Eerste resultaten 

Onze grote peiling 
bij de VU-leden 

Van april tot half juni organizeerde de Volksunie een campagne 
van h u i s b e z o e k e n bi) haar p r a k t i s c h 50.000 aanges lo ten leden . In 
het kader van deze c a m p a g n e w e r d aan de p laa tse l i j ke V o l k s u n i e -
a fde l i ngen g e v r a a g d mee te w e r k e n aan een g r o o t s c h e e p s e op in i e 
pe i l i ng b i j de leden. B i jna de he l f t van de a fde l i ngen , met een 
e v e n w i c h t i g e s p r e i d i n g o v e r g a n s het V l a a m s e land, g i ng o p d i t 
v e r z o e k in, b e z o r g d e e n q u ê t e f o r m u l i e r e n aan de leden en haa lde 
deze f o r m u l i e r e n te rug o p O p deze w i j ze w e r d e n e inde |un i 21.398 
i ngevu lde e n q u ê t e f o r m u l i e r e n i nge leve rd b i j het na t ionaa l pa r t i j se -
k re tar iaa t . 

De enquête gebeurde anoniem 
Het inzamelen van de formulieren 
geschiedde met de nodige zorg om 
het trekken van betrouwbare stalen 
toe te laten In een eerste faze 
werden twee stalen van telkens 
1000 formulieren onderzocht op 
eventuele onderlinge afwijkingen 
Daarbij werd, zoals te verwachten 

viel bij deze zorgvuldig opgezette 
enquête de gelijklopendheid vastge
steld 

Het VU-ledenbestand 
De verdere verwerking omvat 

twee elementen De samengevoeg
de stalen hetzij 2000 formulieren 
worden momenteel op computer 

verwerkt Daarenboven is er een 
individuele verwerking van enkele 
variabelen op alle 21 398 binnenge
komen formulieren Definitieve resul
taten zijn te verwachten in de loop 
van de maand november en zullen 
dan gepubliceerd worden 

Deze ongetwijfeld grootste leden-
peiling die ooit in ons lano door een 
partij werd opgezet, heefi in haar 
eerste verwerkingsfaze eeds een 
aantal statistische gegevens over 
het VU-ledenbestand opgeleverd 
Vanaf deze week brengen we een 
overzicht van het thans reeds be
schikbare cijfermatenaal Waarbij 
onze dank in de eerste plaats gaat 
naar de afdelingen en de leden, die 
deze enquête mogelijk hebben ge
maakt 

Portret van het ledenbestand 

1. GESLACHT 
Man 
Vrouw 

6 3 % 
3 7 % 

3. LEEFTIJD 

2. BURGERLIJKE STAND 
Gehuwd 
Ongehuwd 
Geen antwoord 

78,2 % 
16 % 

5,9 % 

a) van de VU- leden 

Minder dan 25 jaar 
25 tot en met 29 jaar 
30 tot en met 34 jaar 
35 tot en met 39 jaar 
40 tot en met 44 jaar 
45 tot en met 49 jaar 
50 tot en met 54 jaar 
55 tot en met 59 jaar 
60 tot en met 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Geen antwoord 

6 5 % 
8,6 % 

10,8 % 
11,8% 
12 % 

9 2 % 
8 % 
7,1 % 
7,1 % 
8,3 % 

10,7 % 

b) van de bevolking 
Vlaams gewest 

( 2 0 9 % ) * 
( 9,5 %) 
( 91 %) 
( 7,7 %) 
( 7,7 %) 
( 8 %) 
( 7 7 % ) 
( 7 3 % ) 
( 5 %) 
(17 %) 

slechts vanaf de 15-jariger 

REGELMATIGE 

LEKTUUR VAN 

EEN KRANT 

Ja 
Neen #H>7'"?fcM«>î  

72,9 % 
27.1 % 

10. VU-LEDEN DIE 

REGELMATIG EEN 

KRANT LEZEN DOEN 

DAT MEESTAL IN 

Bron b)- bevolkingsstatistieken 1983, nr 1 

4. GELOOF 

a) van de VU-leden 

Gelovig en praktizerend 34 5 % 
Gelovig maar gn kerkganger 51,6 % 
Niet gelovig 5,9 % 
Vnjzinnig 3,5 % 
Geen antwoord 4,7 % 

b) van de Belgische 
bevolking 

(34 %)* 
(46 %) 
( - ) 
( - ) 
( - ) 

Bron b) DS 28 6'83 1MB & Associates enquête ^ 

5. VU-LEDEN 
BIJ EEN VAKBOND 

Ja 
Neen 
Geen antwoord 

31 5 % 
62,5 % 

5,8 % 

6. VU-LEDEN 
BIJ EEN VAKBOND 

ACV 2 1 , 2 % 
ABVV 5 8 % 
ACLVB 1 6 % 
Andere 0,8 % 
Geen antwoord 2,2 % 

8. GEVOLGDE OPLEIDING 

VU-LEDEN 
AANGESLOTEN BIJ 
EEN BEROEPS-
ORGANIZATIE 

Ja 
Neen 
Geen antwoord 

12,8% 
72 % 
15,3 % 

In twee volgende afleve
ringen brengen wij de overi
ge resultaten van de peiling: 
het sociale portret van het 
VU- ledenbestand en de po
litieke aspekten waaraan zij 
belang hechten. 

De Standaard (groep) 
Gazet V Antwerpen 

(groep) 
Het Volk (groep) 
Het Laatste Nieuws 

(groep) 
De Morgen (groep) 
Belang v Limburg 
Fm Ekonomische Tijd 
Franstalige kranten 
Geen antwoord 

44 % 

19,1 % 
6 7 % 

Opnieuw VU-projekt gerealizeerd 

Knappe zoektocht 
van VU-Dilsen 

„Welkom in S tokkem: stad van rechten en vri jheden, gelegen in 
het groene Maas land; een land apart, verbonden met de stroom. 
We lkom in Stokkem oude stad van het graafschap Loon, gelegen 
aan de M a a s : duizendmaal bezongen, even vaak verv loekt W e l k o m 
in Stokkem om te fietsen of te wandelen; om de eigenheid van dit 
oude stadje met zijn ri jkdom en kulturele schatten een stapje beter 
te leren kennen. We lkom bij deze eerste zoektocht van de Volksunie 
door een kerkdorp van Dilsen. Samen willen we na de prachtige 
fietsroute van het V W de deelgemeenten beter leren kennen: de ei
genheden, de geschiedenis, de natuur . ' 

11,4% 
0,8 % 
6,4 % 
0,3 % 
0 % 

11,4% 

Dat IS de inleiding op de mooie 
brochure van de VU-Dilsen Een 
zoektocht „Ken uw dorp" doorheen 
Stokkem, in het kader van de pro-
jektwerking „U en de VU, omdat we 
't samen kunnen" En dit is nog maar 
de eerste uitgave Er komen er nog 
vier I 

Vijf zomers lang 

Het IS inderdaad de bedoeling van 
het dynamische VU-afdelingsbe-
stuur om vijf zomers na elkaar, een 
zoektocht meen te steken, telkens 
doorheen een van de deelgemeen
ten van Dilsen 

Zo willen ZIJ tegemoet komen aan 
de vraag van velen om de gemeente 
beter te leren kennen en opdat op 
deze wijze het kultureel erfgoed on
getwijfeld b)eter gewaardeerd zal 
worden 

In het foldertje steekt een kaartje 
van Stokkem, de uitgeschreven wan
delroute met twintig vragen, een ant-

TOP 30 

a) van de VU-leden 

Lager onderwijs 
Lager middelbaar 
Lager technisch 
Lager beroeps 
Hoger middelbaar 
Hoger technisch 
Hoger beroeps 
Hoger ond korte type 
Hoger ond lange type 
Geen antwoord 

11,2% 
7,6 % 
6,2 % 
9 % 

14,2 % 
7,3 % 
4,5 % 

13 % 
7 7 % 

195% 

b) van de Belgische 
bevolking 

(56 %)* 

(175%) 

(11,5%)** 
(8 %) 
(3 %) 
(4 %)*** 

11 

14 

22 
23 

* Verdeeld in L O 44,5 % L secundair met beëindigd 11,5 % 
** Verdeeld m hoger secundair 11 %, kunstonderwijs 0,05 % 

*** Geen onderwijs of onbekend 
Bronb) Arbeidsblad |uni-|uli 1977 (cijfers volkstelling 1970) 

Jan Caudron, Aalst 
Paul Cresens, Diest 
Willy Kuijpers, Herent 
Guido Sip, Herent 
VU-Zwijndrecht 
Hugo Roggeman, Gentbrugge 
Georges Raes, Ledegem 
Enk Vandevy^alle, Izegenn 
VU-Assebroek 
VU-Zedelgem 
Anny Lenaerts, Wilnjk 
Lutgart Decoster, Machelen 
Maunce Passchijn, Meise 
Geolfned Baeten, Lier 
Etienne Patteeuw, Harelbeke 
Johan Van (Doppenolle, St-Truiden 
Cyriel Van de Voorde, Lovendegem 
Lode Van Dessel, Nijien 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 
VU-Antwerpen-Stad 
Vu-Diepenbeek 
Emiel Duysters, Blankenberge 
Clem De Ranter, Hoboken 
Ward De Schrijver, Gent 
Guido Dornez, Ingelmunster 
Albert Huyghe, Veurne 
Frans Kuijpers, Zoersel 
Hugo Segers, Bornem 
Giel Seynaeve, Heule 
Walter Vanden Brande, Desselgem 
Roland Vandenbroucke, Oostende 
Mare Vanryckegem, Moorslede 
Bond Van Vlaanderen, St-Kruis-Brugge 
VU-Aarsele 
VU-Berchem 
VU-Kruibeke 
VU-Vilvoorde 

^"•'•Aif? 

•^-«PP-

468 
228 
228 
144 
96 
72 
60 
60 
60 
60 
48 
48 
48 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
30 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

woordblad dat men kan terugsturen 
en een adressenlijst 

De winnaars ontvangen een leuke 
pnjs 

Enkele voortseelden 

„Stokkem, stad van rechten en 
vnjheden" Inderdaad, in 1244 
schenkt Arnold, graaf van Loon, 
Stokkem dezelfde rechten en vnjhe
den als de stad Luik 

Reeds veel vroeger is er in de 
geschiedenis sprake van Stockheim, 
„huis bij het houtgewas" 

Coiongus, negentiende ki ning 
van de Franken, zou Stokkem ge
sticht hebben 

Vraag 1 Wanneer werd de neder
zetting gest icht ' 
a in 48, b m 248, c m 448 
of 

J<an café De Knng slaan we 
rechts af, de Steenkuilstraat in W e 
tjewonderen huis nummer 7, ge-
txjuwd in 1656 en we bezoeken de 
nieuwe kerk van 1847 In de ker1< 
gaat onze aandacht vooral naar 

— een schilderij uit de 18de eeuvx 
dat Knstus op het kruis weergeeft, 
— een biechtstoel en koorgestoeltiï 
van 1844, 
— een borstiaeeld van Sinte-Elisa-
beth van 1632, 
— een houten SInt-Annabeeld uit d«ï 
15de eeuw. 

Het IS hier op het kerkplein en d«! 
markt dat de zaak van Stokkem 
plaatsvond, stnjd om de Vlaamsts 
rechten tijdens een vertxxlen NSB-
optocht.." 

Aantrekkelijk 

Deze brcx:hure is biezonder fraai 
geïllustreerd met knappe foto's Men 
kan de ingevulde vragenlijst opzen
den naar een plaatselijk VU-afde-
lingsbestuurslid 

Het afdelingstjestuur verdient met 
deze realizabe alle tof en wij kijken 
met spanning uit naar de volgende 
aflevenngen Hiervoor doen zij ook 
graag tjeroep op uw geldelijke steun 
Storten kan op nummer 451-
3096859-72 ten name van de VU-
Dilsen 

Verzoek 
Zoals u ziet hebben wij de draad 

weer opgenomen met de groot
scheepse VU-projektwerking Tien
tallen afdelingen zijn druk in de 
weer met deze initiatieven. 

Wij verzoeken hierbij alle VU-
afdelingen die enig nieuws hebben 
omtrent het door hen gekozen pro-
jekt zo vlug mogelijk kontakt op te 
nemen met de WIJ-redaktie, Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. Tel. 
02-219.4930. 

Wij zullen biezonder graag hun 
projekt even in de kijker plaatsen 
of een vraaggesprekje met da ver-
antwoordelijke(n) afdrukken. 
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Hfr 
Albert Moortgat: 
de dappere voorvechter 

In Breendonk werd zopas Albert 
Moortgat begraven, oud-burgemees-
te van de gemeente uit de provincie 
Antwerpen die met de gebeurtenis
sen van Breendonk I en II zo 'n zware 
bijklank kreeg. Als kind leerden wij 
hem kennen via onze familierelaties 
in het nabije Londerzeel Een man 
eerlijk als goud, recht voor de vuist 
maar met het kleurtje rond van „de 
flamingant die had vastgezeten". In 
onze vormingsjaren lazen wij over 
hem in de merkwaardige artikelen
reeks van de jaren vijftig in „De 
Vlaamse Linie" waarin de geschiede
nis van de jaren dertig weer werd 
opgeroepen. Het ging er ook over de 
roemrijke amnestiebetoging van 
1937 te Brussel met meer dan 70 000 
betogers. Wij lazen er: „Mannen en 
vrouwen uit alle streken van het 
Vlaamse land stappen over de 
Brusselse lanen. Een voorbeeld on
der de vele: de helft van de bevol
king van Breendonk is door burge
meester Moortgat met de vracht
wagens van de brouwerij naar de 
hoofdstad gebracht (voor de dui-
venllefhebbers had hij zelfs een 
speciale late camion ingelegd). Hij 
was een van de vele honderden 
mannen uit hettweede gelid, die het 
akkoord van de leiders niet af
wachtte om er komaf mee te ma
ken". 

Zo waren ze, die flaminganten die 
in de jaren vóór 40 onze geschiede-

> 
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nis beslissend hebben beïnvloed. De 
krachten van de duisternis zouden 
het hem niet vergeven. Een man die 
ook tijdens de oorlog voor velen, ook 
weerstanders, op de bres had ge
staan werd getroffen in zijn lichaam 
en ziel door de haatdragers. Hij is er 
na de oorlog stil en weemoedig van 
geworden. Maar trouw. Toen wij 
aktief werden hebben wij hem nog 
talloze malen op „Vlaamse bijeen
komsten" gezien. Nu hij dneénne-
gentig was, moesten wij opgeschrikt 
worden door zijn dood om te besef
fen wat deze „voorgangers" eigenlijk 
gepresteerd hebben 

Ook bij de uitvaart was dit nog dui-

Volksunie-Lommel in feest 
Zaterdag 10 september was een 

blijde dag voor onze afdeling. Ter 
gelegenheid van ons bariaecue-feest 
dat stilaan een jaarlijkse traditie be
gint te worden, werd dit jaar immers 
onze afdelingsvlag plechtig ingehul
digd. 

Vooreerst heette onze voorzitter, 
Ludo Berckmans, alle aanwezigen 
(een 150-tal) hartelijk welkom op 
deze laatste aktiviteit door het huidi
ge bestuur ingericht: eind september 
werd het nieuwe bestuur verkozen 
(uitslag volgt in een van de volgende 
„Wij„-bladen). 

Hij drukte er zijn tevredenheid 
over uit dat Frans Kuijpers als afge
vaardigde van het partijbestuur aan
wezig was op ons feest Daarna was 
het de ouderdomsdeken, schepen 
Gerard Vanduffel, die het woord 
nam, In een korte maar kernachtige 
toespraak vroeg hij vooreerst stilte 
ter nagedachtenis van de pioniers 
van de afdeling die reeds zijn heen
gegaan. Vervolgens sprak hij de 
hoop uit dat onze afdeling die in het 
verleden soms moeilijk had, een

drachtig zou bijven in deze nieuwe 
tijden. 

Frans Kuijpers die daarna de vlag 
inhuldigde, wees er in zijn toespraak 
op dat een vlag een symbool is. 
Onze afdelingsvlag moet het sym
bool zijn van de strijd die wij voeren 
voor een zelfstandig en een recht
vaardig Vlaanderen. Hij hoopte dan 
ook dat wij in de toekomst talrijk 
zouden aanwezig zijn rond deze vlag 
in betogingen of op andere Vlaamse 
strijdbijeenkomsten (Nu, die aanwe
zigheid was voorheen geen pro
bleem, maar onze vlag was er nog 
niet!). 

Maar ook is deze vlag het sym
bool van onze vriendschap en sa
menhorigheid en hij rekende erop 
dat zij nog op vele feestelijke bijeen
komsten de ereplaats zou innemen. 

Het gezamenlijk zingen van de 
Vlaamse Leeuw besloot dit plechtige 
gedeelte van de feestavond. Daarna 
werd er nog lang doorgegaan met 
drinken en lekker eten zoals het op 
een feestmaal past! 

Volksunie Lommei 

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. 

delijk. Een gemeente en streek rouw
den mee. „Zijn" fanfare, „zijn" koor 
toonden wat het was als een man 
van zijn niveau als burgemeester de 
stempel drukte op hun dorp. Volks
verheffing. „Want mijn DUVEL was 
maar om op een aangename manier 
hen de duvel aan te doen, die het al
lemaal niet hadden willen begrijpen", 
monkelde hij eens toen wij als stu
dent bij hem op bezoek gingen. 

Zijn leven werd goed samengevat 
in het rouwgedicht dat zijn streekge
noot Bert Peleman voorlas op de 
uitvaart-

„De negentig al reeds voorbij 
heeft hij de goede strijd gestreden 
een man van mee-en-tegentij 
die God om sterkte heeft gebeden. 

Bevrijd van alle bitterheid 
hield hij het heldere hoofd geheven. 
bij Kruis en Leeuw steeds weer 

bereid 
het gaafste van zichzelf te geven. 
Vanop de oever van zijn stroom 
zag hij de Scheldewotken drijven, 
ontbloeide groots zijn levensdroom 
Gezin en Volk getrouw te blijven. 

Die trouw heeft hij aan het 
Vlaams-nationalisme gegeven tot het 
einde, bij „zoveel ebbe, en zo weinig 
vloed" zoals Jan Hammenecker het 
dichtte. 

Ook zijn dochter Gaby steunde 
ons als gemeenteraadslid van de 
Volksunie in de streek waar haar 
vader de weg had gebaand. Wij 
danken er deze voorvechters van 
het tweede gelid voor. Zonder hen 
zouden de zogenaamde leiders een
zaam verschralen. 

Walter Luyten, senator 

ANTWERPEN 
OKTOBER 

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

21 HOMBEEK-LEEST: Vlaamse boeken- en platenbeurs in de 
bovenzaal van het oud-gemeentehuis van Hombeek. 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 Drie Eiken. Inr. FVV. Ook op 23 oktober 

22 EKEREN: Bal van de Vlaamse Jongerenkring Ekeren in zaal „Den 
Boterham", Velwijcklaan 23. Ten bate van het materieelfonds van 
VJK-Voetbalklub. 

27 EDEGEM: Voordracht door dr. E. Willekens over Hendrik 
Conscience, om 20 u. in „Drie Eiken". Inr.: Kulturele Krinq. 

28 GROOT-ANTWERPEN: Bezoek aan het Bonnshuis, m.m.v. Jos 
Vinks. Samenkomst om 19 u. 45 aan het Bormshuis (Volkstraat 
30, op het Zuid). Org. VUJO. 

29 Weerde: Kaartwedstrijd, pressen met vaste maat in zaal Alcazar, 
Damstraat 96. Inschrijven vanaf 19 u. 30. Aanvang om 20 uur. 

29 BORGERHOUT: Opendeurdag VUJO, Reuzenstraat 23 vanaf 
20 uur. 

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

NOVEMBER 

4 WOMMELGEM: VUJO-gezelschapsspelen in Den Klauwaert 
vanaf 20 uur. Gratis en iedereen mag meekampen. 

5 WOMMELGEM: Voetbalwedstrijd Den Klauwaert—Doornboom 
om 13 uur. Op het terrein Scheersel. 

5 STABROEK-HOEVENEN: 8ste Herfstbal om 20 uur in zaal „De 
Rosmolen", Kerkendam te Stabroek, m.m.v. Disco-bar Jan en Ro
ger. Inkom 100 fr. 

5 MERKSEM: Breugelavond om 20 u. 30 in lokaal Vlanac, Breda-
baan 360. Meer inl. bij Johanna Janssen, tel. 646.66.82. 

5 MECHELEN: Bal van VU-schepenen in de nieuwe stadsfeestzaal 
aan de Botermarkt om 21 uur. Orkest: The Five Pennies. Inkom 
lOOfr. 

5 EKEREN: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoeren van 
13u. 30 tot 14u.30 in zaal „Den Boterham", Veltwijcklaan 23. . 

5 NIJLEN: VU-bal in feestzaal Nilania om 21 uur. 
5 WESTERLO: VU-bal in het Parochiecentrum te Westerio met 

showgroep 80. Om 20 uur. 
5 WESTERLO: VUJO-bal in het parochiecentrum, Boerenkrijglaan 

met discobar „Alive", om 20 uur. V s/K 50 fr., inkom 60 fr. 
8 WIJNEGEM: Gespreksavond (3de deel) „Vlaamse Beweging" 

door Walter Luyten. Onderwerpen: „Nieuwe oorlogsramp" '40-'45 
- kollaboratie - repressie - koningskwestie - schoolstrijd. In het 
Ontmoetingscentrum 't Gasthuis, Turnhoutsebaan 199. 

11 GEEL: Najaarsbal in het Parochiecentrum Elsen-Geel. 

Brasschaatse CVP 
stemt tegen kernwapenmotie 

Op de Brasschaatse gemeente
raad van september 1983 werd een 
motie voor de anti-kernwapenbeto-
ging van 23 oktober verworpen. De 
motie, namens de VU ingediend door 
Peter Benard werd mede onderte
kend door de SP- en de Agalev-
fraktie. Peter Renard verdedigde 
deze motie met de oproep voor de 
betoging van oktober. 

Hij zei te begrijpen dat velen zich 
zouden afvragen wat zo'n motie op 
een gemeenteraad kwam doen En 
inderdaad is het probleem van de 
bewapeningswedloop een interna
tionaal probleem, net zoals het pro
bleem van de onderontwikkeling, dat 
er nauw mee samenhangt De beto
ging IS inderdaad nationaal. 

Peter Renard vond dat de ge
meenteraad hier echter een taak te 
vervullen had. Hij citeerde hiervoor 
de recente opinitiepeiling van Ons 
Land-Panorama waaruit blijkt — 
naast andere politiek interessante 
gegevens — dat meer dan veertig 

Vlaginhuldiging bij 

Volksunie Stabroek 
Op 5 november zal het jaarlijkse 

herfstbal van de Volksunie Sta-
broek-Hoevenen-Putte plaatsvinden. 
Dit jaar zal het bal, dat aan haar 8ste 
uitgave toe is, doorgaan in zaal De 
Rosmolen, Kerkepad Stabroek. De 
aanvang is gepland om 20 uur. Tij
dens dit bal zal de afdelingsvlag 
ingehuldigd worden. 

Als eregast is die avond VU-volks-
vertegenwoordiger Paul Van Grem-
bergen aanwezig. Alle sympatizan-
ten zijn hierbij uitgenodigd. Tot 5 no
vember! 

procent van de bevolking vindt dat 
de vredesbeweging een belangrijke 
funktie heeft. Met name kan zij de 
bevolking bewust maken van de 
bedreiging die de waanzinnige bewa
pening betekent Hier ligt dan vol
gens hem dan ook de taak van de 
gemeenteraad: door een oproep aan 
de bevolking, deze te motiveren voor 
het platform zals dat door VAKA en 
de vredesbeweging werd onder
schreven. De oproep aan de ge
meenteraad om met een ruime meer
derheid deze motie, met de slogans 
van de betoging van 23 oktober, te 
ondertekenen, werd niet opgevolgd. 
De PVV had zich al vroeger gedis
tantieerd van deze aktie, die zij niet 
voor een gemeenteraad weggelegd 
zag. De CVP haalde er haar natio-

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en DIcht ingswerken) 

Eikenstraat 212, Ree t 
Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Jonge St-Bernards zoeken nieuwe 
baas Ingeënt Tel. 015-75.62.21 (VU-
lid Putte-Mechelen) (Adv. 126) 

naai standpunt bij om te zeggen dat 
ook zij de mening van de PVV 
toegedaan was. 

De ACW-groep binnen de CVP 
las een verklaring voor, maar stemde 
verder gewoon tegen. Restte dus 
enkel de SP-, de Agalev- en de VU-
fraktie die voor het voorstel stem
den. 

Dienstbetoon 
kamerlid 
Joos Somers 

Elke vrijdag te Mechelen: van 18 
tot 20 u. in het Vlaams-Nationaal 
Centrum, Ontvoeringsplein 1 (nabij 
het Nekkerspoelstation), tel. 
015-20.95.14. 

Elke 1ste maandag te Slnt-
Amands en Bornem: Bornem, van 
19 u. 15 tot 20 u., in lokaal De Bron, 
Kapelstraat 7 1 ; St-Amands, van 
20 u. 15 tot 21 u. in lokaal Ie Dien, J. 
Van Drogenbroekstraat 53, tel. 
052-33.36.61. 

Elke 1ste woensdag te Lier: van 
19 u. 15 tot 20 u. 15 in het Vlaams-
Nationaal Centrum, Berlarij 80, Lier, 
tel. 03-48084.85. 

Elke 2de woensdag te Heist-op-
den-Berg: van 19 u 45 tot 20 u. 15 in 
lokaal Tijl, Bergstraat 89, Heist-op-
den-Berg, tel. 015-24.73.85. 

Dringende afspraken: men kan 
steeds tijdens de kantooruren te
recht voor dringende afspraken met 
volksvertegenwoordiger Joos So
mers op het Vlaams-Nationaal Cen
trum te Mechelen, waar dan ook de 
medewerkers van het VNC ter be
schikking staan voor alle informatie 
en kontaktea Tel. 015-20.95.14. 
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De VUJO van Borgerhout bestaat 
weliswaar reeds langer dan vijf jaar 
maar in november vieren wij vijf jaar 
onafgebroken werking. Reeds vijf 
jaar hebben grotendeels dezelfde 
jonge mensen VUJO-Borgerhout in 
stand gehouden met steeds boeien
de en afwisselende aktivitelten waar
aan niet alleen jongeren deelnamen. 
Naar aanleiding van dit vijfjarig jubi
leum zullen een aantal feestelijke 
aktivitelten doorgaan. 

VUJO-Borgerhout viert 5-jarig bestaan 
Ons lokaal aan de Reuzenstr. 23 

zal op zaterdagavond 29 oktober 
openstaan voor wie nader wil kennis
maken met onze bestuursleden en 
andere mensen uit de Borgerhoutse 
VU-wereld. Een gezellig praatje kan 
gemaakt worden bij een goed glas 
witte wijn of een heerlijk biertje. 

Tevens willen wij ons op wapen-
stilstandsdag 11 november voegen 
bij de herdenkingsplechtigheid te 

Diksmuide. Na de plechtigheid en de 
bezinning in de krypte van de ijzerto-
ren is er gelegenheid om dit monu
ment en het sekretariaat te bezoe
ken. In de namiddag wordt ofwel een 
bezoek gebracht aan een ambachte
lijke brouwerij of een deel van de 
hopperoute. We eindigden de namid
dag in West-Vleteren waar we in een 
gezellige sfeer het ter plaatse ge
brouwen trappistenbier kunnen 
proeven. Bij voldoende belangstel

ling wordt een bus ingelegd die om 
7 u. 45 vertrekt op de parking van 
het Erasmusziekenhuis en om 8 u. 
aan het Borgerhoutse gemeentehuis. 
De prijs is 250 fr. per persoon. In
schrijven kan telefonisch bij Edgard 
Naeyaert, tel. 322.47.95 of Koen Lau-
wereins, tel. 236.88.46. De inschrijvin
gen dienen gedaan vóór 4 novem
ber. 

Ten slotte om deze jubileumvie

ring af te sluiten is er een VUJO-ver-
jaardagsfuif op 26 november in de 
bovenzaal van De Nieuwe Lange 
Wapper, Karel De Preteriei (nabij 
Gitschotellei). De deelname in de 
kosten bedraagt slechts 50 fr. en we 
starten om 20 u. 30. Vijf jaar geleden 
is de nieuwe VUJO-kem ontstaan op 
een gelijkaardig feest We hofjen hier 
dan ook veel nieuwe en jonge men
sen te ontmoeten die misschien zelfs 
toekomstige medewerkers worden. 

\ 
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Met 6 juiste cijfers, 
opent u de 

Lotto-miijoenenlciuis. 

Stormachtige uitstap met 
VU-Wondelgem 

De zevende reis van onze afdeling 
kende waarsachtig een hondeweer 
De hoop dat na dagen onweer de 
goden ons gunstig gezind zouden 
zijn, verviel al gauw tot puin Noch
tans had iedereen er de moed in, en 
de dienstvaardige chauffeur heeft 
ons werkelijk 2 dagen verwend 

Amsterdam onder de regen is 
maar tnest, en toch, tussen twee 
buien door bezochten we het „Bur
gerweeshuis" het Begijnhof, Ons-
üeve-Heer op Solder en de voor
naamste straten en pleinen Op de 
havenrondvaart konden we de 
prachtige huizen uit de Gouden 
Eeuw bewonderen 

OCMW-Gent 
Publieke oproep van 27 ok
tober 1983 - onder voorbe
houd van goedkeuring van 
de benoemingsvoorwaar
den 
Aanleg wervingsreserve, 
twee jaar geldig voor 
a. Sekretaris van adminis

tratie (sekretariaat) 
b. Sekretaris van adminis

tratie (sociale zaken) 
(man of vrouw) 

Beide betrekkingen zijn va
kant 
— Ten vroegste geboren 
zijn op 1 1 1938 (1 1 1933 voor 
pnoriteitsgerechtigden) en 
ten laatste op 31 121965, 
— Houd(st)er zijn van het 
universitair diploma van 
doctor of licentiaat in de 
rechtei., 
— Slagen voor een vergelij
kend eksamen 
Het inschrijvingsrecht is 
vastgesteld op 200 f r. per in
schrijving 
De kandidaten dienen er 
zich vooraf van te vergewis
sen of zij in de voorwaarden 
verkeren, het inschrijvings
recht wordt in geen enkel 
geval terugbetaald 
De aanvragen dienen op 
het daartoe bestemde deel-
nemingsformulier uiterlijk 
op 17 november 1983 (post
stempel geldt als bewijs) 
aangetekend gestuurd aan 
OCMW Gent -
Dienst Personeelszaken 
Wervingsreserve (a of b) 
Onderbergen 86 
9000 Gent 

waar het deelnemingsfor-
fhulier, het eksamenpro-
gramma en het overschrij
vingsformulier te verkrij
gen zijn (Adv. 128) 

Op zondagmorgen stormde het in 
Volendam, maar Den Haag vertoon
de zich onder een waterzonnetje 

Op het Binnenhof, met zijn statige 
elegantie, viel ons nog een verras
sing te beurt een repetitie voor de 
opening van de Staten-Generaal op 
Prinsjesdag, toch maar lekker mee
genomen De traditionele groepsfo
to, dit keer op de trappen van de Rid
derzaal, mocht met ontbreken Een 
eksemplaar krijgen de deelnemers 
persoonlijk bezorgd Door verlaten 
lanen reden we naar het Panorama 
Mesdag, een revelatie Maar daarna 
was het mooie liedje uit 

In Scheveningen begon hte weer 
te tempeesten, adieu mooie boule
vard en pier, dan maar via Rotterdam 
naar Gent terug Volgend jaar doen 
we eerst een beeweg ter ere van de 
heilige die het weer onder zijn toe
zicht heeft 

Velen hebben al 7 VU-reisfolders, 
door onze eigen medewerker opge
steld, wie IS er paraat voor het 
achtste eksemplaar' Hopelijk tot vol
gend jaar 

Studiedag 
Volksunie
vrouwen 
te Gent 

Zaterdag 22 oktober a s gaat te 
Gent een studiedag voor VU-vrou-
wen door Volgende onderwerpen 
worden besproken „Profiel van een 
volmachtenregenng", inleiding door 
senator Nelly Maes, „Erfelijkheids-
voorlichting 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 volmachtenregenng" 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 15 u 45 tot 17 u, gelegen
heid tot vragen stellen, schnftelijk of 
mondeling 

Vóór de middag samenkomsten 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-

Politiek 
nieuws 
uit Deinze 
Stort van Vinkt 
opnieuw ter sprake 

Andermaal kwam het stort van 
Vinkt ter sprake De bestendige de
putatie van Oost-Vlaanderen gaf zo
als acht andere instellingen ongun
stig advies De aanvrager ging daar
tegen in beroep 

Herman Maes stelde in de ge
meenteraad dat zijn verzet tegen 
een stort te midden van een gezond 
agrarisch gebied gebeurde uit ecolo
gische overwegingen en dat de per
soon van de aanvrager daann geen 
rol speelde Wel verwees hij naar 
een artikel in de gemeentewet dat 
verbiedt dat een gemeenteraadslid 
rechtstreeks of onrechtstreeks dien
sten verleent aan de stad 

HIJ drukte zijn verwondenng uit 
Over het feit dat een hoorzitting over 
een stort te Vinkt-Deinze plaatsvond 
te Mechelen op verzoek van de 
stortboer-in-spe 

Steunend op het pnnciep van de 
scheiding der machten vond hij het 
bepaald verkeerd dat de stort-aan-
vrager zich liet verdedigen door een 
broer-senator omdat de senator tot 
de wetgevende macht behoort en 
omdat hij met mateloze arrogantie 
zijn senatoneel gezag gebruikte om 
tussen te komen in de uitvoerende 
macht en zelfs sommigen op de 
hoorzitting het zwijgen op te leggen 

Brielmeers-
kommissie 

Herhaaldelijk zijn er moeilijkheden 
geweest over het beheer van de 
Brielmeersen Om die moeilijkheden 
en om kntiek op te vangen stelde 
raadslid Maes voor de Bnelmeers-
kommissie samen te stellen 

De schepen van kuituur wees dat 
voorstel aanvankelijk af en zag het 
hele beheer liever in handen van een 
man Uiteindelijk draaide hij echter bij 
en legt hij zich neer bij dit voorstel 
van Herman Maes 

Raketten 
De raketten kwamen in de ge

meenteraad te Deinze ter sprake 

Herman Maes drukte zijn vrees 
uit met alleen voor de op te nchten 
Amenkaanse raketten maar ook 
voor de reeds opgestelde Sovjetra-
ketten die volgens hem in de hele 
vredescampagne te weinig vermeld 
worden 

HIJ had de indruk dat sommige 
jonge vredesplichtigen geen weet 
schijnen te hebben van de jaarlijkse 
vredesmanifestatie die te Diksmuide 
bij de IJzertoren plaatsheeft en waar 
reeds langer dan van vandaag op 
ontwapening wordt aangedrongen 

Geslaagd bezoek 
aan Kamer 

Om 10 u precies zaterdagmorgen 
begon de rondleiding in het Parle
ment onder de kundige leiding van 
volksvertegenwoordiger Willy Kuij-
p)ers, kwestor van de Kamer 

Op pittoreske wijze, en met zijn ei
gen stijl, zette hij de geschiedenis 
van het parlement, of het Paleis der 
Natie uiteen, vanaf het ontstaan tot 
heden 

In het halfrond werd er dan ook 
Kamerzitting gehouden, net op het
zelfde ogenblik dat „TAK" in de Se
naat zijn zitting hield Het weze ge
zegd, dat de aanwezigen vol lof en 
dank waren voor dit initiatief dat toch 
de politieke werking dichter bij ons 
volk brengt 

Rouw in Lede 
Na zijn dierbare echtgenote Mana 

Clementina Wuytens, verliet nu ook 
rustend onderwijzer Jozef Oscar De 
Wolf zijn familie en Vlaamse vnen-
den De VU-afd van Lede deelt in de 
smart om dit spijtige afsterven 

OOST-VUUNDEREN 
OKTOBER 

21 GENT Galakoncert om 20 uur in de Generale Bankmaatschappij, 
Kouter 5 Inr Kultuurgemeenschap Open Knng v i w en m m v 
Dr Goossenaertsknng naar aanleiding van de huldiging van Dr 
Jan Briers, organizator van het Festival van Vlaanderen Met mu
zikale medewerking van het „Gents Symfonisch Studie-orkest" 
o IV Prof Jan Douliez en het Emiel Hullebroeckkoor, o I v Marcel 
Vermersch Kaarten VU-sekr, Bennesteeg 2 te Gent 

22 GENTBRUGGE' Avond over 't Pallieterke E de V en L H Cot-
vooghel vertellen over hun wel en wee bij „hun" weekblad Om 20 
uur in de voordrachtzaal van het Dienstencentrum, Braemkas-
teelstraat 35-39 te Gentbrugge Inr VOS-Gentbnjgge-Ledeberg 

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 „EIroda" 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 Orq FVV „Tinneke" 

28 ZOMERGEM: Gespreksavond over de politieke aktiviteit om 
19 u 30 in zaal Uilenspiegel 

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

NOVEMBER 

5 ZULTE: Herfst-TD met studio Titanic in zaal Breugelhof om 20 uur 
te Olsene Organizabe VU-Groot-Zulte 

Kruibeke huldigt 
zijn burgemeester 

Een jaar en twaalf dagen na de ge
meenteraadsverkiezingen van 10 ok
tober '83, kan Kruibeke eindelijk zijn 
burgemeester op gepaste wijze hul
digen Dat dit zolang op zich heeft la
ten wachten is reeds door iedereen 
voldoende gekend De nederlaag 
van de CVP, klacht bij bestendige 
deputatie, het beroep bij de Raad 
van State, enz Maar in juli doet deze 
uitspraak, de schepenen en raadsie-

VUJÜ-EekIo stapt 

op tegen raketten 
De Volksunie heeft reeds in 1979 

over de tragische omvang en nood
lottige bewapeningswedloop haar 
mening geformuleerd, bevestigd 
door de partijraad en het partijkon-
gres 

De Volksuniejongeren van de af
deling Eekio stappen mee op Daar
toe IS er een autocar ingelegd voor 
VU-Meetjesland Wie mee wil, 
schrijft op voorhand in op het sekre-
tanaat Weverstraat 8,9900 EekIo, of 
telefonisch op het nummer 7712 47 
tussen 8 u en 10 u elke dag Inschrij
ven vóór dinsdag 20 november 
Deelnemingskosten 150fr (J) 

VU-VUJO Aalter 
betogen mee 

De VU-VUJO Aalter sluiten zich 
aan bij de vredesbetoging van 
23 okt Er worden bussen ingelegd 
door het Aalterse vredeskomitee 
Plaatsbespreking is mogelijk via 
Joost Sturtewagen, Knokkeweg 33 
te 9880 Aalter (091-744327) 

Vlaamse 
kultuuravond 
te Wondelgem 

Op zaterdag 22 oktober om 20 u 
in de feestzaal van de Vrije Gemeng
de School in de Botestraat bieden 
VOS, VVVG. VTB en DF een „Felix 
Timmermans-evocatie" aan Jan Ver-
schaeren en Nora De Decker dra
gen verschillende fragmenten voor 
uit de voornaamste werken van „den 
Fé" Daarna is er gelegenheid tot 
gezellig samenzijn Inkom lOOfr, 
houders van een -f 3 PAS 50 fr 

Met medewerking van de Kulture-
le Dienst van Gent Bestuur voor 
Volksontwikkeling en het Noordstar-
fonda 

den leggen de eed af in de handen 
van de uittredende burgemeester 
Want kandidaat-burgemeester An-
toine Denert de enige Volksuniebur-
gemeester van Oost-Vlaanderen, 
moet nog wachten tot augustus eer 
hij de eed kan afleggen in de handen 
van de goevemeur 

Niettemin zullen wij van deze dag 
een feestdag maken voor alle inwo
ners van Kruibeke 

Dit gebeurt op zaterdag 22 okto
ber, met om 10 u 30 een eucharistie-
vienng in de kerk van Bazel, gevolgd 
door een akademische zitting Na
dien IS er een receptie te Kruibeke 
(O-L-Vrouwschool in de Lange-
straat) 

Deze dag wordt besloten me een 
dansavond in de Mercatorhal te Ru-
pelmonde, waarop iedereen van har
te welkom is vanaf 20 u 

W I J wensen er de nadruk op te 
leggen dat alle onkosten gedragen 
worden door de dne plaatselijke 
Volksunie-afdelingen Het vraagt een 
inspanning, maar het loont de moeite 

Jos Cop 

Sociaal 
dienstbetoon 
senator 
Walter Peeters 
Zaterdag 22 okt. 

8 u 30 tot 10 u ten huize van de 
senator. Nijverheidsstraat 64 te 9160 
Hamme 

11 u 30 tot 11 u Schoonaarde 
Ten huize van gemeenteraadslid 
Herman Van den Abbele, Losweg 
11 

11 u 30 tot 12 u 30 Overmere 
Cafe „Boerenkrijg", rechtover de 
kerk 

14 u tot 15 u Stekene Cafe 
't Straatje, Heistraat 

15 u tot 16 u De Klinge Ten 
huize van gemeenteraadslid Robert 
Van Duyse, Trompwegel 72 

Zondag 23 okt. 
Zitdag lokaal Steenstraete, 

Nieuwstr 86 te St -Niklaas van 11 u 
tot 12 u 

Zaterdag 5 nov. 
9 u tot 10 u mevr Leona De 

Lamoer, gemeenteraadslid, Dnes 26 
te Sombeke-Waasmunster 

10 u 30 tot 11 u 30 Zele, lokaal 
,De Klodde" (naast de Pallieter) 

14 u tot 15 u Lokeren in cafe 
„Groene Poort" Markt 
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VU-fraktie nam 
provinciebegroting '84 op de korrel 

O p 13 oktober II. ging de Brabantse provincieraad van s ta r t V U -
fraktieleider Joris Depré hield een opgemerkte rede. D e essentie 
van zijn toespraak kunt u lezen onder de rubriek Opinie, op biz. 7 

Maar ook de rest van de fraktie liet zich niet onbetuigd, en kwam 
wat de aspekten van de begroting '84 betreft herhaaldelijk tussen
beide Hieronder een greep uit de VU-amendementen. 

Vakbonden en kuituur 
De VU-provincieraadsleden stel

den voor de provinciale toelagen aan 
ACV, ABVV en ACLVB respektie-
vehjk 240 000 fr, 240 000 fr en 
54000 f r , Kuituur, Ontspanning en 
Plechtigheden te schrappen 

Het heeft, aldus de VU-fraktie, 
geen enkele zin dat de provincie aan 
de 3 erkende vakbonden subsidies 
vei strekt voor hun kulturele werking 
Het IS zeker met de opdracht van 
een vakbond om zich als zodanig 
met kuituur bezig te houden Haar 
voornaamste taak is het de rechten 

Aarschot eet 
pannekoeken 

Na een onbreking in 1982 omwille 
van de gemeenteraadsverkiezingen, 
knoopt de Aarschotse Volksunie op
nieuw aan bij de traditie in het najaar 
een pannekoekenfeest te houden 

Alle leden, vnenden, sympatisanten 
worden op zondag 30 oktober tus
sen 14 u 30 en 18 uur verwacht in 
de parochiezaal van Langdorp Een 
enige gelegenheid om er met het 
hele gezin eens op uit te trekken i 

van de werknemers te beschermen 
Willen ZIJ toch aan kuituur doen, dan 
moeten zij hiervoor geen beroep 
doen op centen van de gemeen
schap 

Kultureel patrimonium 
In een tweede amendement vroeg 

de VU-fraktie de provinciale tussen
komst (20 %) in de kosten van on
derhoud of herstelling van geklas
seerde gebouwen eigendom van de 
gemeenten te behouden en de som 
van 50000000 in de begroting 1984 
te handhaven De VU-fraktie is van 
mening dat gemeenten die met zwa
re financiële moeilijkheden te kam
pen hebben nog minder dan in het 
verleden, gehaast zullen zijn om tot 
restauratiewerken over te gaan zo 
de toelage van de provincie wegvalt 
Dit zal ontegensprekelijk een verar
ming van ons kultureel patnmonium 
tot gevolg hebben De provincie zal 
hiervoor dan ook mede verantwoor
delijk gesteld worden 

Volksgezondheid 
De „Brabantse Bond voor Tuber-

kulosebestnjding" is de Vlaamse te
genhanger van het „Centre de Pro
motion de la Santé" die zich bezig
houdt met de tuberkulosebestrijding 
in het Franstalig gedeelte van Bra
bant Gezien deze laatste innchting 

DE KEIZER 
VAN HET G O E I : 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R . 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikel*!! 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Do., zmt. van 10 tot 1» u. 30 
Zondac van 14 tot iSu. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5i2.22.22 
(op slech'" '" '— • ' * ' 

vong jaar een provinciale werkings
toelage van 100 000 fr ontving, stel
len de VU-provincieraadsleden voor 
dat eenzelfde bedrag zou worden 
toegekend aan de analoge Vlaamse 
innchting 

Artiestenpenning 
Ten slotte kwam ons provincie

raadslid Stan Philips tussenbeide om 
de Artiestenpenning te redden De 
Bestendige Deputatie van Brabant 
had in haar begrotingsontwerp voor 
1984 deze subsidie met een penne-
trek geschrapt 

In 1983 ontving de Artiestenpen
ning van de provincie Brabant nog 
een toelage van 75 000 fr Stan Phi
lips, samen met akteur Vic Moere-
mans, heeft eertijds aan de wieg 
gestaan van de Artiestenpenning De 
vereniging heeft als doel artiesten 
die in de financiële problemen zitten 
financieel te helpen Stan Philips 
diende een amendement in om de 
toelage van 75 000 fr opnieuw in te 
schnjven in de begroting 

In hun kommentaar hadden de 
CVP-woordvoerder Vansina en 
Schollaert ( P W ) eveneens over de 
begroting De CVP is het eens met 
de voorgestelde belastingverhoging, 
nam de begroting aan maar beloofde 
waakzaam te blijven 

De PW-woordvoerder verklaar
de „dat de knsis een duidelijk weer
slag heeft op de begroting wat een 
verhoging van de belastingen 
vergt" 

Blijkbaar geldt hier de PVV-verkie-
zingsslogan met en leeft de provincie 
Brabant met boven haar stand maar 
wel de burger 

n r/^m 
Werkaanbieding 
Technisch ingenieur elektnciteit 
sterkstroom om elektratische 
kontroles uit te voeren 
Vereisten max 30 jr 2-talig 
Ned-Frans, woonplaats Brussel 
of omgeving 
Zich bevragen Huyienbroeck, 
Bredestraat 56, 2870 Putte, tel 
015-755680 

BRABANT 
OKTOBER 

21 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 
WEMMEL: Bal van het Vlaams Kartel in zaal SKC om 21 uur 
HULDENBERG Jaarlijks VU-bal in zaal Varia gemeenteplein 
RUISBROEK Eerste boerenkermis vanaf 17 u i nde Parochie
kring Kerkstraat 31 Ook op zondag 23 okt vanaf 12 u telkens 
tot 22 u 

EVERBERG. Optreden van Enk Van Neygen en d b toetemitoe 
om 20 u 30 in de gemeentelijke feestzaal van Everberg Voorver
koop 8 0 f r , inkom lOOfr Org VU-Groot-Kortenberg 
ROTSELAAR-WEZEMAAL-WERCHTER Vlaams volksbal vanaf 
20 u in zaal Concordia te Rotselaar-Centrum Voorverkoop 
50 f r , inkom 60 fr 
OPWIJK- Willy Kuijpers spreekt over „Vrede en Ontwapening" 
om 20 uur in jeugdhuis Nijdrop 
OPWIJK- Jaarlijks bal in de St-Pauluszaal, orkest White Magie, 
inkom 50 fr 

AARSCHOT Pannekoekenfeest van 14 u 30 tot 18 u in de Paro
chiezaal te Langdorp 

NOVEMBER 

4 BRUSSEL. Fuif-VUJO-in Graaf van Egmont Van Praetstraat om 
20 uur Org VUJO-Jette 

5 BRUSSEL Haantjes- en mosselfestijn van 12 tot 22 uur in zaal 
Familia, Frans Vekenmansstraat 131, Neder-Overheembeek Ook 
op zondag 6 november van 12 tot 15 uur 

6 BRUSSEL. 6de Haantjeskermis aan 250 fr van het Karel Buis-
fonds in zaal De Knekelaar, Gallaitstraat 78 te 1030 Brussel 

6 WEMMEL. Bezoek aan natuurreservaat 't Zwin te Knokke Org 
Vlaamse Knng Voor ml 4789623 

22 
22 
22 

22 

22 

28 

29 

30 

VU-sportkommissie 
zoekt gastheer 

De kommissie sport van de VU or-
ganizeert in mei 1984 opnieuw een 
nationale sportdag ledere afdeling 
of meer afdelingen samen kunnen 
hun kandidatuur stellen om de sport
dag in hun gemeente te organizeren 

De kandidatuur moet aan volgen
de cntena voldoen 

— voorkeur datum 
— een zaal geschikt voor het sym 

posium - 100-150 personen 
— sportakkommodatie 4 voetbal

velden, 4 volleybalterreinen 
(overdekt) een verhard terrein 
voor omm-sport 

— kleedkamers cafetaria en eet
ruimte voor de deelnemers en 

supporters 

Dit alles moet dicht bij elkaar gele
gen zijn De afdeling moet ook een 
ploeg van ± 30 mensen voor de 
praktische voorbereiding ter be
schikking stellen 

De kandidatuur nchten aan 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum-
sportdag 1984 Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel en dit voor 15 novem
ber 1983 

De kommissie sport zal nadien zo 
snel mogelijk zijn beslissing bekend 
maken 

De sportkommissie 
Stan Philips voorzitter 

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 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 C^robbendonk 
Tel. 01 f -5U1.48 

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 banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-6757 12 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-6345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-2374572 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

Tower Bridge 
Op b rYiin van Heiztipark 
Hotel mpl goede smaak standingkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Hl st zondag geslolen Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef, h 4g!j,skaart 
Open alle dagen maaltijdcherks ' « « ! ^ - *-j ~v 

- Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

ÏETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-6584176 

WIJ verzorgen al uw feesten 

Het ^alingi^ui^ 
Sedert 1910 

. j ^ ^ ^ JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
I t ^ ^ . ^ O u d e Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-4232 46 

\A/ekelijkse rustdag vrijdag tot waterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

. , ' , ^ De familiezaak met traditie 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURJTS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-21.3533 

Dr Van De Perrele i^l 
Borgerhout 
Tel, 03-2365654 
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Schitterende viering 
25 jaar VU in Izegem 

Zaterdag 8 oktober heeft de Izegemse VU haar 25-|arig bestaan gevierd 
Het begon om halftien in de Paterskerk met een mis voor de overleden leden 
en oympatizanten. Pater Jos Bauwens, Gardiaan van de Paters Kapucijnen, 
sprak in zijn homilie recht naar het hart van de talrijke aanwezigen. Het Kach-
temse Sint-Janskoor, o l v Luc Callebert, zorgde voor de passende omli j 
sting. 

Groepsfoto genomen na de ontvangst door de stadsmagistraat Op de 
foto: leden en oud-leden van VU-, VUJO- en FVV-bestuur Izegem, de 

eregasten en leden van het stadsbestuur 

Een van de hoogtepunten vi/as 
ongetv\/ijfeld de akademische zitting 
in de raadszaal van het Izegemse 
stadhuis Waarnemend burgemees
ter en tevens eerste schepen Geert 
Bourgeois schetste het belang van 
de resultaten die de VU in Izegem 
bereikt heeft Waar Izegem traditio
neel een moeilijke stad voor de VU 
bleek te zijn, is de VU op een 
merkv\/aardige w/ijze doorgebroken 
Nagenoeg 1 op de vijf Izegemse 
kiezers gaf zijn voorkeur aan de VU 
Nooit voorheen, aldus Geert Bour
geois, heeft de VU zoveel invloed 
gehad m de stad Maar dit mag geen 
eindpunt zijn, aldus de spreker En 
we mogen ook de hoofdopdracht 
van de VU, die een nationale op
dracht IS, met uit het oog verliezen 

Entoesiaste toespraak 
Als feestredenaar en als gast 

kv\/am Paul Van Grembergen aan het 
woord Het is niet mogelijk in dit kort 

verslag zelfs maar een samenvatting 
te geven van deze uitzonderlijke 
toespraak, waarmee hij het talrijke 
publiek wist te boeien Hij wees niet 
alleen op de fundamenten van de 
VU, maar ook op wat de VU in de 
voorbije dertig jaar op nationaal vlak 
presteerde en op wat de lokale 
afdelingen, zoals Izegem presteer
den Er staat in Izegem geen applaus-
meter Maar toen Paul Van Grember
gen zijn toespraak afsloot met het 
woord „zelfbestuur", zou een be
staande meter zeker het maximum 
gehaald hebben 

De sfeer was er En toen de 
schepenen-koalitiegenoten (SP en 
GB) de zaal binnenstapten om de 
jubilerende VU toe te spreken, ge
beurde dat onder hartelijk applaus 
Namens de SP en namens het stads
bestuur, bracht toekomstig burge
meester Robert Vanlerberghe zijn 
waardenng voor de VU-koalitiepart-
ner over, alsook zijn waardenng voor 

lustrerie 
mare de vriese 
verlichting tegen betaalbare prijzen! 

de beste- verlichtingsmerken 
spotarmaturen - tafel- en staan-
lampen - lees- enburo lampen -
wandl ichten - lantaarns -
alle moderne- en sti j lverl ichting -
kappen in alle maten - salontafels, 
komt de nieuwigheden eens van 
dichtbi j bekijken. 

LUSTRERIE 
MARC DE VRIESE BRUGGE « alom gekend voor : 

# de ruime kollektie 

* de kwii l i teit 

l ichtarchitectuur 
voor modern woonkomfor t 

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

de taaie opgang van de VU m de 
voorbije 25 jaar Ook schepen Raf 
Leenknecht van de GB zwaaide lof 
naar de VU en wat hij „de hardwer
kende koalitiepartner" noemde 

Na het geschenk namens het 
stadsbestuur dat R Vanlerberghe 
aan ondervoorzitter Rik Baert over
handigde (voorzitter Palmer Der-
maut was wegens ziekte afwezig), 
zorgde VUJO-voorzitter Bart Staes 
nog voor een verrassing met een 
geschenk dat blijvend zal herinneren 
aan 25 jaar VU 

Na de drukke receptie op het 
stadhuis, volgde het feestmaal in zaal 
Sportief, met zoals gebruikelijk, en
kele tafelspeeches 

's Avonds kwam het tweede 
hoogtepunt het avondfeest met ka-
baretier Karel Declercq en de volks
dansgroep „Die Boose", beide uit 
Izegem Met „Die Boose" waren al 
velen vertrouwd Voor wie hem nog 
niet kende, is Karel Declercq overge
komen als een grote revelatie Wie 
hem al van vroeger kent, weet dat 
die man talent te over heeft en 
eender waar op de planken mag 
staan 

Goede herinnering 
Ten slotte volgde een tombola en 

kon het dansfeest met de DJ van ra
dio UFO beginnen Voor sommigen 
lag het einde van het VU-feest in de 
vroege uren van de zondagmorgen 

Iedereen zal even gedacht hebben 
aan voorzitter Palmer Dermaut, die 
wegens ziekte met aanwezig kon 
zijn, aan wie die dag twee keer een 
bezoek gebracht werd door een 
delegatie en aan wie de hele Izegem
se VU een spoedig herstel toewenst 
Het Izegemse VU-feest is voor het 
ovenge onder alle oogpunten een 
topper geworden Het organizatieko-
mitee, o l v Wilfried Lagae, mag te
rugblikken op een feilloos en biezon-
der geslaagd feest, dat nog jaren 
lang in de herinnering zal blijven 
voortleven 

Oostende naar 
rakettenbetoging 

Gezien de enorme belangstelling 
voor de rakettenbetoging van zon
dag 23 oktober as heeft het arr 
VUJO-Komitee gemeend de moge
lijkheden om deel te nemen aan deze 
betoging te moeten vergroten Om 
de aanwezigheid van ons arrondis
sement te doen opvallen hopen wij 
dat nog meer leden op onze oproep 
zullen ingaan „Ga mee naar Brussel" 

Die opstapmogelijheden van onze 
bus werden verruimd De uurrege
ling ziet er als volgt uit 10 u 45 
Oostduinkerke Gemeentehuis, 11 u 
Nieuwpoort Vismijn, 11 u 25 Mid
delkerke Gemeentehuis, 11 u 35 
Oostende Trefcentrum, P Benoit-
straat 58. 11 u 45 Bredene Toens-
mebureau 11 u 55 De Haan Tram
station, 12 u lOWenduine Gemeen
teschool 

De reis blijft aan de demokrati-
sche prijs van 250 fr per persoon 

Philippe Goossens 

Stadsbestuur 
Menen 
Het Stadsbestuur Menen 
gaat over tot de aanwerving 
van 

1 jeugdkonsulent (m/v) 
Minimum- en maximum
leeftijd respektievelijk 18 
en 45 jaar, telkens op 10 no
vember 1983 Vereist diplo
ma einddiploma van so
ciaal hoger onderwijs van 
het korte type met volledig 
leerplan Uiterste datum 
voor het versturen van de 
kandidaturen 10 november 
1983 Inlichtingen en in
schrijvingsformulieren zijn 
te bekomen op de Perso
neelsdienst, Stadhuis, 2de 
verdieping, Grote Markt 1, 
8600 Menen (tel 056-51 11 01 -
post 17) 

(Adv. 127) 

WEST-VU\ANDEREN 
OKTOBER 

20 KORTRIJK: Herfstfeest van de gepensioneerden van West 
Flandna om 14 u 30 

20 ST.-MICHIELS-BRUGGE: Avond over Komen met T I De Crae-
mer. 

22 GISTEL: Jaarlijks groot VU-bal in zaal Ten Putte, Stationsstraat 
vanaf 20 u 30 Inkom lOOfr Voorverkoop 80 f r 

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 café „'t Vissershuis", Visserstraat te 
Moerkerke 

29 WAREGEM: Kursus EHBO ingencht door Vlaams Kruis. Inschr 
en ml 056-603725 en 056-602769 En dit voor 8 lessen. 

NOVEMBER 

5 MENEN-LAUWE-REKEM: VU-bal met disco-bar Pallieter In zaal 
„Club" te Lauwe, vanaf 20 uur Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr. 

Trefpunt en VU-St.-Michiels 
biezonder aktief 
Komen 

De socio-kulturele Vlaamse Kring 
Trefpunt organizeert op donderdag 
20 oktot)er '83 een avond over „Ko
men Vlaanderen door een Komense 
bnl" Dit gaat door om 20 u in de 
feestzaal van het centrum Zwaene-
kerke. Oude Kerkstr 23, St-Michiels 

Spreker en gespreksgast is de 
heer Noel Decraemer, in heel Vlaan
deren bekend als de dag- en nacht-
sekretaris van de Vriendenknng van 
Komen, als een motor voor de zopas 
geopende eigen Vlaamse school al
daar en als hoofdredakteur van het 
maandblad „Ons Kanton" Hij had 
onverwacht ook een hoofdrol in de 
RTB-uitzending „De Heksen van Ko
men" of „Les Sorcières de Comines" 
Ten slotte is er zijn permanente inzet 
in het eigen Vlaams kultureel cen
trum „Robrecht van Kassei" 

Wie meer direkt en konkreet-ob-
jektief over Komen, de taalgrens, 
Vlaanderen en Wallonië wil verne
men, mag zeker deze informatie- en 
gespreksavond niet missen Modera
tor IS Herman Gevaert, in naam van 
Trefpunt en als lid van het Algemeen 
Komitee Vlaanderen-Komen Toe
gangsprijs 70 fr ten voordele van 
Vlaams Komen Kaarten te bekomen 
bij o a de bestuursleden van Tref
punt Kontaktadres Park de Rode 

Nieuw 
Volksunielokaal 
te Kortrijk 

Na de diaspora die was ontstaan 
door het ter ziele gaan van de „1302" 
en de omweg die werd gemaakt 
langs cafés waar de VU welkom en 
minder welkom was, heeft de Volks
unie van het arrondissement Kortrijk 
opnieuw een vast lokaal Voortaan 
kunnen VU-leden en sympatizanten 
mekaar treffen in café Centrum, 
Graanmarkt 17 te Kortrijk (tel 
056-217613) 

Het café is open, elke dag van de 
week, uitgezonderd op zondag (slui
tingsdag) Senator Michiel Capoen 
en volksvertegenwoordiger F Van 
Steenkiste houden er hun zitdag, 
elke maandag, vanaf 17 u 30 (PT) 

Hierbij dagen en uren van hun 
dienstbetoon 

Michiel Capoen: elke dag om 
17 u 30 in cafe Centrum, Graan
markt 17, te Kortrijk. 

Franz van Steenkiste: 

— elke maandag om 18 u 30 m 
café Centrum, te Kortri jk 

— elke 1 ste vnjdag om 17 u 30 in 
café Stadion te (jullegem 

— elke 1 ste vrijdaq om 18 u 30 in 
cafe Leopold te Biss^gem 

— elke 3de vrijdag nm 18 u in 
cafe Bloemenhof te De "ijk 

— elke 4de vrijdag on 3 u 30 in 
café De Cirkel te Kuurne 

— elke 1ste en 3de zaterdag om 
10 u, Zeger van Heulestraat 40 te 
Heule, en op afspraak, tel 21 05.40 of 
35.7992 

Poort 21, 
050-316338 

Kalender 

8200 Brugge, tel 

De eerste Sint-Michielse Wandka-
lender, een uitgave van vzw Tref
punt, met 25 voorstellingen in een 
door de pers algemeen geprezen 
vormgeving is verder verkrijgbaar 
tegen de geschenkprijs van 100 fr in 
de handel of op bovenvermeld 
adres 

Hutsepot 

Op 19november as feesten we 
met een hutsepotfestijn Bij die gele
genheid en in het zicht van de einde-
jaarsfeesten verschijnt een gemeen
te-brochure 

Kandidaat-adverteerders wenden 
zich tot de bestuursleden 

Verbroedering 

Op zondag 13 november werbroe-
denngsbezoek van VU-St-Michiels 
met de VU van Eisene 

Prestige- en 
luxeprojekten 
te Ingelmunster 

De eerste begrotingswijziging die 
een meerinkomst van 3 073 323 fr 
voorziet wordt het overschot toch 
maar 233 450 fr t o v ongeveer 
500 000 fr vóór de begrotingswijzi
ging Enkele meeruitgaven onder
houd sportcentrum van 100000 
naar 210156 f r , verwarming gebou
wen van 850 000 naar 982 000 f r en 
toch wordt er bezuinigd, beweert de 
CVP-meerderheid 

Het in opbouw zijnde „gemeente
huis", met koperen dakgoten en dito 
regenpijpen, met dimlichten in de 
raadszaal (en wij die dachten dat er 
enkel klare wijn wordt geschonken in 
een raadszaal), met snufjes tot en 
met, kan men moeilijk nog een ge
meentehuis noemen De afwerking 
en opschik om en rond dit luxepro-
jekt zou 8 997176 fr kosten, BTW 
inbegrepen 

Enkele verbazende 
cijfers 

Groenaanleg 843358 fr, het zal 
waarschijnlijk over een bos gaan 
Zitbanken, bloembakken (voor in dat 
bos), fietsrekken, vlaggemasten (te 
hopen dat er een bij is voor de 
Vlaamse Leeuw), vuilnisbakken en 
een afsluitmuurtje 1 771 450 fr Ver
lichting rond het prestigeprojekt 
429 490 fr (vele voetbalvelden zullen 
er naar opkijken) Aanleg parking en 
signalizatie 3891 702 fr 

Begint dit alles met meer te lijken 
op een prestige- en luxeprojekt de 
CVP ter ere, de belastingbetaler te 
n e r e ' De VU-fraktie deed er goed 
aan zich te onthouden voor dergelij
ke uitgaven in een knsistijd 

„Vankeirsbilitis" = drang naar 
macht, luxe en prestigp 

(GDI) 
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Siemens Lanklaar waarheen? 

Limburg woedend om halve 
Siemens-beslissing 
Met veel pijn in het hart komen we 
weer eens tot de pijnlijke vaststelling 
dat Limburg en biezonder de Maas
kant niet alleen ver van Brussel af 
zijn, maar bovenop ook nog belache
lijk gemaakt worden door de huidige 
CVP- en PVV-regering Alsof we in 
de Maaskant bedelaars zouden zijn 

Ondanks het bencht in de kranten 
als zou CVP-Limburg van de rege
ring eisen dat de bestelling van het 
RTT-materiaal Cl 2 000 telex-toestel
len) intregaal naar Siemens-Lanklaar 
moest gaan, wordt ze andermaal met 
een kluitje in het net gestuurd En 

VU-Dilsen dankt 
Maasmechelen 

Langs deze weg wil de VU-afde-
ling van Dilsen de mensen van de af
deling Maasmechelen eens in de 
bloemetjes zetten voor hun sponta
ne hulp die ze telkens aanbieden, als 
er akties zijn in de Maaskant 

Reeds verschillende malen had
den we het genoegen met mensen 
van Maasmechelen akties uit te wer
ken, wat telkens resulteerde tot een 
prettige samenwerking en een goe
de opkomst Zo onder meer met de 
aktie rond het treinverkeer in de 
Maaskant en de pamfletten, verde
ling op het industrieterrein van Lank
laar en de koolmijn van Eisden 

Met aan het roer een degelijk 
bestuur onder leiding van voorzitter 
Jef Albrechts en provincieraadslid 
Gilbert Opstein zijn we er van over
tuigd dat we nog dikwijls degelijke 
akties kunnen uitvoeren voor het 
welzijn van gans de Maaskant 

Dank u Maasmechelen i 

dan zeggen dat er ook nog een 
Limburgs staatssekretans van de 
CVP in de regenng zit 

Maar ja, die zat er ook al in ten 
tijde van de zaak Hapart 

Tevens kon men lezen in „Het 
Belang van Limburg" dat de PVV-
Tongeren-Maaseik dezelfde eisen 
had als de CVP met daarbij dat ze 
een dnngend onderhoud vroegen 
met minister De Croo in verband met 
Siemens-Lanklaar De PVV-Tonge-
ren-Maaseik weet misschien niet dat 
er eveneens in Limburg een van haar 
excellence's woont 

Zijne excellentie de goeverneur 
van Limburg kwam vertellen bij de 
opening van de provincieraad dat de 
Limburgers het moeten hebben van 
hun eigen inzet binnen de provincie. 
Wat hij nu precies bedoelde weten 
we in de Maaskant met maar als hij 
soms met weemoed terug dacht aan 
de donkere Zwartberg-penode laat 
hij dan gewaarschuwd zijn, want 
niets IS onmogelijk 

Of denkt men in Brussel nog 
steeds zoals ten tijde van Zwartberg 
toen de toenmalige eerste minister 
Harmei verbaasd was dat zo een 
„kalme en minzame" bevolking in 
staat was tot dergelijk krachtdadig 
verzet 

De reaktie van de „Gazet van 
Antwerpen' van 23 december 1965 
IS nog altijd van kracht toen ze 
schreef „Misschien is de regenng 
van oordeel dat de Vlaamse veront
waarding wel zal koelen zonder bla
zen, dit zou dan een misrekening 
kunnen zijn" „Het Belang van Lim
burg" van die dag ging zelfs verder 
toen ze schreef „We zijn verplicht te 
verduidelijken dat het met bij deze 
eerste oprisping van bitterheid zal 
blijven als de regering haar program

ma met betrekking tot Limburg spoe
dig niet fundamenteel herziet" 

In ieder geval zouden we aan 
hoger vernoemde excellentie's en 
hun achterban willen verzoeken alles 
in het werk te stellen om een tweede 
Zwartberg te vermijden en er voor 
te zorgen met alle middelen en des
noods met hun portefeuilles opdat 
Siemens-Lanklaar de volle bestelling 
kan knjgen Of tellen voor hen 300 
mensen met meer mee' ' 

Jean Wampers 

inleo 
drukkeri j copy-service 

m a a k t fotokopieën 

op gewoon papier 

( x e r o x - p r o c é d é ) 

t e g e n 1,25 Fr. e n 2 Fr. 

NIEUW 
XEROX 9500 

1,5 i 1 Fr. per kopie 

Kon ings t raa t 1 3 , A n t w e r p e n 

T e l . : 0 3 / 2 3 3 . 2 2 . 1 1 

LIMBURG 
OKTOBER 

21 HASSELT: Eerste groot Limburgs Militantenbal ten voordele van 
het TAK-Boetenfonds in het Kultureel Centrum van Hasselt gro
te balzaal 

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 

NOVEMBER 

4 EIGENBILZEN: Spreekbeurt door Euro-parlementslid Jaak Van-
demeulebroucke over de Europese Verkiezingen 1984, om 
20 u. 30 in de Gemeentezaal, Hartenberg 

4 LUMMEN: VU-bestuursverkiezingen in het Parkhotel, Ringlaan 1 

Nieuw werkjaar 
bij VU- Eigenbilzen 

Het bestuur van de VU-afdeling 
Eigenbilzen vergaderde op maandag 
12 september en vrijdag 7 oktober jl 

BIJ deze gelegenheid werd de jaar
planning van het seizoen 1983-1984 
uitgewerkt Zo legde het bestuur 
volgende aktiviteiten vast 
1 Vnjdag 4 november 1983 in de 
gemeentezaal statutaire bestuurs-
verkiezingen tussen 19 u 30 en 
20 u 30, vanaf 20 u 30 uiteenzetting 
door Europa parlementslid Jaak Van-
demeulebroucke over de Europese 
verkiezingen in 1984, 
2 Zaterdag 21 januan 1984 jaarlijk
se afdelingssouper in de gemeente
zaal, 
3 Zaterdag 3 maart 1984 jaarlijks 
afdelingsbal in de gemeentezaal met 
het orkest Schoups 

Verder werd nog aandacht be
steed aan de organizatie van de 
deelname in afdelingsverband aan 
het Vlaams-nationaal Zangfeest 
1984, de IJzerbedevaart 1984, even
als de vienng van het dertigjang 
bestaan van de Volksunie en de 
propaganda van de Europese verkie
zingen van 1984 

Ook werd besproken op welke 
wijze de akbe tegen de noodlottge 
staalpolitiek van de CVP-PVV-rege-
nng kan worden bestreden 

In verband met de statutaire be-
stuursverkiezingen werd de proce
dure en de werkverdeling op punt 
gesteld Alle leden zullen vooreerst 
een oproep ontvangen tot kandidaat
stelling Enkele dagen vóór de verkie
zingen zal dan de lijst met de kandi
daten aan alle leden worden be
zorgd 

In verband met eventuele kandida
turen kan men nu reeds persoonlijk 
kontakt opnemen met de huidige 
bestuursleden Lucien Smeets, Yvo 
Vandebosch, Annie Withofs, Arnold 
Oosterbosch, Paul Steegen, Jean 
Geraerts, Guido Jans, Fneda Bre-
poels. Pierre Coninx, Guido Rey-
naers, Herman Steegen, Peter Stee
gen, Martin Martens, Jean Jeunssen, 
Maria Schaekers en Evrard Raskin 

Het uittredend bestuur drukt de 
wens uit dat zich heel wat nieuwe 
kandidaten zullen aandienen Jonge
ren en vrouwen zijn hierbij uiterst 
welkom 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 58Z14.41 

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 

W I J 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 

troii 
Littoral 

^ uitgebreide keus bemeubelde villa s -appart -en studio's 
m alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto s 

LEOPOLD I I - L A A N : 205 
1*51 OOSTOUINKERKE 
TEL OSI/11 26 29 
WOENSOAGGESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236,45.31 
Open van 10 tot 19 u. 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 

a ^ STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
B 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 

lustrerle 

mare 
de vriesè 
bar ru / tUel , t jn S6c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge kortri jk 

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. 428.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

TeL 053-21.36J6 
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Vrouwelijke religieuzen doen mee aan vredesbetoging 

Zuster Jeanne Breugelmans 
„Kiezen voor het leven" 

Zondag stappen ongetwijfeld weer vele tienduizenden doorheen Brussel 
om uiting te geven aan hun vredeswil en om hun weerzin tegen de plaatsing 
van nieuwe kernraketten in Europa kracht bij te zetten. 

Reeds in 1981 werd een soortgelijke manifestatie georganizeerd. Onder het 
kwart miljoen deelnemers bevond zich toen een opgemerkte groep vrouwelij
ke religieuzen die — eenvoudig en stil — eveneens „neen" zegde aan de 
verdere nucleaire bewapening. Ook nu zondag zullen zij er weer bij zijn. Wij 
hadden hierover een openhartig gesprek met één van de initiatiefneemsters en 
lid van de „Werkgroep Vrede en Gerechtigheid van vrouwelijke religieuzen". 

ZUSTER Jeanne Breugel
mans (geb. 1926). „Huis
nummer 15, het belletje 

met het lichtje", had zij er telefo
nisch en ter verduidelijking aan 
toegevoegd. Het sobere inte
rieur en de enkele wandposters 
ademen een sfeer van maat-
schappeJijke bewogenheid en 
vroomheid. Op een BZN-wand-
kaartje; „Alle kernkoppen de kop 
indrukken". Een babbel met een 
„linkse" non? 

Voor de zwaksten 
Wij: Hoe komt U er toe mee 

te doen aan zo'n betoging? 
Zuster Jeanne: „Dat is het 

logische gevolg van onze duide
lijke keuze voor de armen. Als 
kristenen wensen wij ons in te 
zetten in het voordeel van alles 
wat verband houdt met vrede en 
gerechtigheid. Vanuit de armen 
werken naar ontvoogding, naar 
bevrijding toe". 

Wij: Wat beoogt die „Werk
groep voor Vrede en Gerech
tigheid van vrouwelijke reli
gieuzen"? 

Zuster Jeanne: „Het is alle
maal begonnen op het ogenblik 
dat de datum van die eerste 
vredesbetoging dichterbij kwam. 
Wij zaten samen met een groep 
religieuzen en plots vroeg ie
mand: „Waarom stappen ook wij 
niet mee op?" U moet weten dat 
wij op dat moment hoegenaamd 
geen ervaring hadden in beto
gen... Dit past nu niet direkt in de 
lijn van ons leven. Toch hebben 
wij daar ernstig over nagedacht. 
Indien wij de vrede echt zo be
langrijk vinden, is onze plaats 
dan niet tussen de betogers? 
Wij overwonnen onze weerstan
den en zijn mee opgestapt. 

Nu moet ik zeggen dat die 
betoging zelf voor ons een hele 
ervaring geweest is. Wij zijn tij
dens die optocht en ook nadien 
heel erg in de kijker geplaatst. Dit 
was aanvankelijk zeer verve
lend. Nadien merkten wij even
wel dat wij een versterking wa
ren van de wil en het verlangen 
van ons volk. Voor dit volk bete
kende het blijkbaar iets dat wij 
daar, als religieuzen, aanwezig 
waren om aldus, mét hen, die 
volkswil te ondersteunen. 

Tot voor enige tijd hebben wij 
ons vooral ingezet in bij voor
beeld verpleging en onderwijs, 
maar het brede maatschappelij
ke gebeuren ging voor een groot 
stuk aan ons voorbij. 

Na het koncilie is er ontzet
tend veel veranderd: de ven
sters werden opengezet... Voor
al de koncilietekst „Gaudium et 
Spes" was voor velen een lei
draad. 

Die betoging in '81 was a.h.w. 
een uitnodiging om datgene, wat 

religieuzen die aktief waren in 
de vredesbeweging. Het komt 
bij nogal wat mensen vreemd 
over dat ook vrouwelijke reli
gieuzen hiervoor interesse 
hebben. Waarom bent U gekant 
tegen de plaatsing van kernwa
pens? 

Tot voor kort waren vrouwelijKe religieuzen Dijna uitsluitend aktief in 
verpleging, onderwijs en missionering. Sinds enige tijd echter, mede 
ten gevolge van het koncilie, is men de „vensters op de wereld" gaan 
openzetten, de maatschappelijke-politieke dimensie van hun kristelijk 
leven. In dit kader dient ook de deelname van nonnen aan de vredes

mars geïnterpreteerd. 

reeds jaren bij ons aan gang 
was, in daden om te zetten. Het 
meer bewust worden van de 
maatschappelijke kontekst. Er 
mag tussen en onder mensen 
niets leven dat geen weerklank 
vindt in ons hart... Zondag trek
ken wij, na een gebedswake, 
opnieuw op, dit keer samen met 
de mannelijke religieuzen". 

Verdediging 
van het leven 

Wij: Tot op heden waren het 
inderdaad vooral mannelijke 

Zuster Jeanne: „Daar is veel 
over te zeggen. Ik meen dat 
uitgerekend de vrouw een heel 
belangrijke opdracht te vervullen 
heeft in het debat over de bewa
pening. De vrouw is geroepen 
als dé verdedigster van het le
ven. Bovendien kunnen vrouwen 
ver gaan, ten einde toe. Daar zijn 
tal van historische voorbeelden 
van. 

Wanneer ik het dan bekijk als 
kristen-vrouw, dan voel ik mij 
nog meer uitgenodigd. Een bij
beltekst die mij heel sterk moti
veert is deze waar God zegt: 
„Kies je voor het leven, dan zul je 

leven. Maar kies je voorde dood, 
dan zul je sterven". 

Deze uitsprak is toch een ant
woord op de ontmoediging die 
ons dreigt te overvallen. Wij 
moeten als vrouwen durven to
nen en zeggen dat, wanneer je 
toegeeft aan die ontmoediging, 
je inderdaad ook verloren bent". 

Wij: Hebt U nog andere argu
menten om mee te doen? 

Zuster Jeanne: „Wat mij heel 
diep aangrijpt is de vaststelling 
dat 2/3de van de mensen van
daag op de grens van de hon
gerdood leven. Als je dan be
denkt hoeveel geld en hoeveel 
intellekt er aan die vreselijke 
uitvindingen worden gespen
deerd, dan zeg ik: „Dat kan toch 
niet, dat mag toch nietl". Een 
ander argument dat bij mij sterk 
doorweegt is de ervaring dat wij, 
hoe langer hoe meer, gekonfron-
teerd worden met de angst en 
de ontmoediging, de leegte en 
de zielloosheid bij en onder onze 
mensen. Ik ontmoet vaak men
sen waarvan ik me afvraag: „Zijn 
dit nog levende mensen?"^aar 
is het entoesiasme, waar zijn de 
idealen? Allemaal schone woor
den, maar spreek er eens over 
met werklozen, met mensen die 
's morgens niet meer weten 
waarom zij nog uit hun bed moe
ten kruipen... En het beetje „le
ven" dat nog in deze mensen 
steekt wordt dan nog in slaap 
gesust door allerlei konsumptie-
artikelen, zoals televisie, die hen 
beletten van na te denken. 

Een derde argument voor mij 
blijft de liefde voor de natuur. Ik 
kan in bewondering staan voor 
een bloem, maar terzelfder tijd 
word ik weemoedig als ik denk 
dat heel die prachtige natuur 
door de Schepper aan ons gege
ven om ervan te genieten, dat dit 
allemaal in enkele sekonden kan 
vernietigd worden, voor altijd. 

Wat mij nog veel weemoedi
ger stemt is het zien van kinde
ren, en het besef dat zij mis
schien geen kans zullen krijgen 
hun leven uit te bouwen. 

Ja, dan word ik opstandig!" 

Vervreemd 
en verblind 

Wij: Niet alle verantwoorde
lijken in de kerk denken hier zo 
over. Een aantal vinden zelfs in 
het evangelie de motivatie om 
over te gaan tot de Installatie 
van die wapens. Bestaan er dan 
twee versies van dit evangelie? 

Zuster Jeanne: (denkt lang 
na) Er zijn inderdaad verschil
lende interpretaties van hetzelf
de evangelie mogelijk. Ik wil en
kel getuigenis afleggen van de 
wijze waarop ik het evangelie 
beleef. Ik vraag mij wel af of de 
mensen, die met gezag bekleed 
zijn, met het gevaar lopen van 
vervreemding. Hoe meer wij 
echter tussen het volk leven, hoe 
meer wij hun angst en verdriet 
delen, hoe beter wij geplaatst 
zijn om het evangelie met Jezus' 
ogen te lezen... 

Ook de politici begrijp ik niet 
Hoe kunnen wij de blindheid van 
bepaalde politici interpreteren? 
Wat steekt daar achter? Zondag 
zullen wij met een massa men
sen zijn die toch weten waarom 
zij meestappen! Indien onze poli
tici dit feit zomaar negeren dan 
zou dit toch getuigen van een af
grijselijke vervreemding van het 
volk; een regelrecht ingaan te
gen de uitdrukkelijke wil van dit 
volk. 

Wat mij trouwens verwondert 
is dat heel wat ex-politici en ex-
militairen een totaal ander stand
punt innemen. Precies zij wor
den vaak de grootste voorstan
ders van ontwapening". 

Wij: Een markant Belgisch-
kristendemokratisch politicus 
verklaarde immers in dit ver
band ooit eens: „Er staat in het 
evangelie niets over kernraket
ten r_" 

Zuster Jeanne: „Kristus zei 
echter wel: „Ik ben gekomen om 
aan armen goed nieuws te bren
gen". Er is vandaag heel veel 
slecht nieuws voor de armen. En 
het wordt met de dag nog slech
ter. Heel veel van dit slechte 
nieuws vindt zijn oorzaak in de 
verslindende bewapening. Ik be
grijp niet goed hoe een kristen 
„Onze Vader" kan bidden, wan
neer hij weet dat er op hetzelfde 
ogenblik oneindig veel mensen 
in droeve ellende leven en hoe 
hij terzelfder tijd kan „verant
woorden" dat er enorm veel 
menselijk kapitaal en menselijke 
mogelijkheden aan vernietigen
de wapens worden besteed. 

Dit gaat er bij mij niet inl". 

Broederlijkheid 
Wij: Nochtans staan diezelf

de wapens in het Oostblok, met 
een allesvernietigende nauw
keurigheid op ons gericht 
Moeten wij daarop geen ant
woord geven? 

Zuster Jeanne: „Ik verwijs in 
dit verband naar de zeer recente 
uitspraak van gewezen VS-de-
fensieminister McNamara die 
stelde dat Europa, militair beke
ken, hoegenaamd geen behoef
te heeft aan die nieuwe nucleaire 
wapens. Waarom wil men ons 
dan deze tuigen opdringen? 

Ik vrees trouwens dat het vij
andsbeeld bewust in stand 
wordt gehouden. Ligt de oplos
sing niet veeleer in de mogelijk
heid dat één van beide machts
blokken zou uittesten of er in die 
vijand ook niet eens mens ver
scholen zit Wij zouden wel eens 
heel erg en positief verrast kun
nen zijn... 

Wij bouwen onze veiligheid 
op een steeds explosiever wor
dende vulkaan. Kunnen wij onze 
veiligheid niet veel meer verho
gen door een menselijk gebaar 
te stellen? Ik denk dat wij er zelf 
alles bij te winnen hebben. Bij de 
veelgeprezen „vrijheid" in het 
westen, evenals bij de zg. „gelijk
heid" in het oosten zijn toch veel 
kanttekeningen mogelijk. De 
broederlijkheid lijkt aan beide zij
den begraven. Is het dan niet aan 
ons, kristenen, om dit gebaar van 
broederlijkheid te stellen? In de 
hoop tot meer echte vrijheid en 
meer echte gelijkheid te komen". 

(pvdd) 
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