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Schieten 
op de pianist 
Namens het Vlaamse ACV heeft sekretaris Willy Peirens 

deze week harde kritiek geleverd op het regeringsbeleid. 
Deze kritiek gold in de eerste plaats de centrale regering, 

en met name de julibeslissingen van de regering-Martens 
over Cockerill-Sambre. 

Het Vlaamse ACV heeft echter ook krttiek geleverd op de 
Vlaamse regering. Aan Geens wordt verweten dat hij in zijn 
banenplan 25.000 nieuwe jobs in het vooruitzicht had gesteld, 
waar er in werkelijkheid meer dan 800 verloren zijn gegaan. 
Peirens acht het gevaarlijk, verwachtingen uit te lokken die 
niet kunnen worden ingelost. 

Dat er kritiek loskomt op de Vlaamse regering, is recent. 
Tot voor kort was het vertrouwen van de Vlamingen in de 
eigen bewindsploeg vrij groot. Men stelde dankbaar vast dat 
van de Vlaamse regering nieuwe impulsen uitgingen op enig 
terrein, zowel naar het buiten- als naar het binnenland. Zelfs 
het harde beleid om geen goed geld naar slechte bedrijven te 
dragen, werd in de grond niet aangevochten. 

Vandaag begint men zich vragen te stellen. De Derde 
Industriële Revolutie, Flanders' Technology, telekonf erenties 
op grootscherm met de V.S.: het blijft allemaal mooi. Maar 
als de resultaten niet meetbaar worden, dreigt de elektroni
sche Spielerei terecht te komen bij de verwachtingen die uit
gelokt maar niet ingelost worden. 

Het grote gevaar daarbij is, dat het geloof in een eigen 
Vlaamse aanpak omslaat in ongeloof. De twijfelaars zijn al 
gauw toe aan de bange vraag, welke zin de Vlaamse autono
mie wel kan hebben als vandaag reeds blijkt dat een Vlaams 
beleid niet beter is dan een Belgisch. En al even gauw staan 
de unitaristen op de achtergrond te grinniken... 

Dat de Vlaamse regering het gevaar loopt verwachtingen 
uit te lokken die niet ingelost worden, heeft verschillende 
oorzaken. Een persoonlijke oorzaak zullen we maar over
slaan: het feit dat Geens moeilijk aan de verleiding weerstaat 
om cavalier-seul te spelen is een handicap, maar geen 
beslissende. Erger blijkt van langs om meer dat de meerder
heid in de Vlaamse regering - de CVP en de P W - in 
stijgende mate'vrede neemt met een ondergeschikte positie 
van de executieve tegenover de centrale regering, in plaats 
van de nevengeschikte positie. Dat is in ergerlijke mate 
gebleken naar aanleiding van het staaldossier, waar de 
centrale regering hand- en spandiensten vanuit de Vlaamse 
regering heeft gekregen. Dat is eveneens gebleken uit de on
wil van de meerderheid in de Vlaamse regering om het ge
vecht rond het Participatiefonds te voeren. 

De hoofdoorzaak is en blijft echter het gebrek aan midde
len waarover de Vlaamse regering beschikt Voor haar 
begroting 1984 moet ze het stellen met 75,5 miljard. Dat is 
minder dan 5 % van de rijksmiddelenbegroting. Dat is nau
welijks méér dan wat de centrale regering zopas in één klap 
aan één enkel Waals staalbedrijf heeft cadeau gedaan. 

Wat zin heeft het, te dromen van Flanders' Technology, 
wanneer de centrale regering de centen om échte technologi
sche impulsen te geven schraperig voor zichzelf houdt? 

Wanneer vandaag het Vlaamse beleid te kort schiet, dan is 
dat in de allereerste plaats omdat de staatshervorming te 
kort schiet en omdat ze daarenboven in haar huidige vorm 
nog unitaristisch wordt verengd. 

Op de pianist schieten? Voor ons part wel, als hij slecht 
speelt. Maar dat zullen we slechts definitief kunnen uitma
ken wanneer hij een eigen instrument en een eigen partituur 
heeft, en niet meer verplicht wordt of in de verleiding komt 
om quatre- of six-mains te spelen op een gammele Belgische 
piano. 
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Foto van de week 
Ruim 300.000 mensen stapten vorige week zondag doorheen de straten van Brussel om uiting te geven 
aan hun diepgeworteld verlangen naar vrede. Zij verzetten zich tegen de plaatsing van nieuwe kernraket-
ten in Europa. 
Samen met VU-voorzitter Anciaux en tientallen VU-mandatarissen betoogden vele Vlaams-nationalisten 
en- zorgden aldus voor een zichtbare Vlaams-nationale aanwezigheid. 

Parlement 
moet beslissen 

Dé anti-rakettenbetoging van zondag is een over
donderend sukses geworden. Het was de grootste 
betoging die ooit in ons land werd gehouden. Onder 
de honderdduizenden manifestanten bevond zich 
een opgemerkte en grote groep Vlaans-nationalisten 
achter de spandoek „Nooit Meer Oorlog" en geflan
keerd door tientallen leeuwevlaggen. 

DE Vlamingen vormden 
trouwens, in een aan
zienlijk hoger aandeel 

dan de procentuele verhouding, 
de grote meerderheid van de 
betogers. 

Het sukses van de betoging 
verheugt ons De betoging ver
liep overigens zeer evenwichtig. 
Er werd geprotesteerd tegen de 
nucleaire wapenwaanzin in Oost 
en West. 

Geen enkele politieke verant
woordelijke kan nu nog naast dit 
nuchtere gegeven kijken: de Vla
mingen willen geen kernraket-
ten. Noch in Vlaanderen, noch in 
de rest van Europa. Er kan geen 
twijfel bestaan over de uitdruk
kelijke wil van de bevolking om In 

'dit land en in West-Europa een 
eerste, beperkte en eenzijdige 
stap te zetten met als doel tot 
een wederzijdse ontwapening te 
komen. Ook de politieke leiders 
in de Verenigde Staten en in de 
Sovjetunie moeten hiermee re
kening houden. 

CVP-
dubbelbesluit 

Maar in de eerste plaats ligt nu 
de verantwoordelijkheid bij de 
eigen politici. In dit verband is de 
hypokrisie van Vlaanderens 
grootste partij des te ergerlijker. 
Enerzijds hoorden we de verkla
ring van CVP-fraktieleider Blanc-
kaert die op een uitstel van de 

definitieve beslissing aanstuurt 
Dit standpunt gaat hoe dan ook 
verder dan het tot op heden 
geldende officiële CVP-stand-
punt. Maar anderzijds noteerden 
wij de uitspraken van CVP-voor-
zitter Swaelen en vooral van 
CVP-minIster Tindemans, die 
volledig in strijd zijn met datgene 
wat Blanckaert vooropstelde. 
Een CVP-„dubbe!besluit"... 

Terzake moet onderstreept 
dat, behalve om principiële rede
nen, maar ook en vooral omwille 
van de wettelijkheid, het parle
ment bevoegd Is een beslissing 
te treffen inzake de installatie 
van kernwapens op Belgisch 
grondgebied. In dit verband dient 
ook de pas ingediende interpella
tie van VU-voorzitter Anciaux 
gezien. Hij vraagt terecht ophel
dering over de diverse verklarin
gen en handelingen van de rege
ring, die in strijd zijn met de 
grondwet 

Indien men het ernstig meent 
met de demokratie, dan is het 
volkomen ondenkbaar dat der
gelijke zwaarwichtige beslissing 
buiten het parlement om zou 
worden genomen. 

Alle politici in Kamer en Se
naat worden nu voor hun fjer-
soonlijke verantwoordelijkheid 
gesteld. Zij zijn voldoende geïn
formeerd over dit rakettendos-
sier en kennen de uitdrukkelijke 
wil van de bevolking. Aan hen 
om te beslissen.- (pvdd) 
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RAKETTEN 

Wat zou u ervan denken als de 
V U samen met het FDF wou beto
gen voor .rechtvaardige toestanden 
en vredevol samenv\/onen" in de 
Voers t reek ' 

Onz in ' 

Wat doet de VU dan anders, als ze 
op 23 oktober in het spoor loopt van 
de maskerade der proletaners' 

Betogen tegen kernraketten' 

De Amenkaanse adelaar moet zijn 
raketten nog plaatsen Die van de 

Sovjet-vredesduif staan er al een 
hele bjd 

Door wie worden wij bedre igd ' 

F.VP, Boechout 

VERLIEFD OP VOEREN 

Hoewel ik er — lang geleden — al 
een paar maal geweest was, was ik 
toch nog verrast over de schoonheid 
en de rust van de Voer-streek. Zeker 
voor geroutineerde wandelaars, zo
als ik er sinds jaren een ben, is het er 
ideaal om te wandelen Trouwens, er 
werden daar met minder dan vijf 
wandelroutes op papier uitgestip)-

ZCXKIKT 
• 22 j jongeman met een diploma 
A3 mechanica en legerdienst vol
bracht hebbende zoekt een gepaste 
betrekking op de as Brussel-Aalst 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 
02/5691604 

• Vrouw - Geb 01-06-'63 - (On-
gehJ 
Dipl Hoger Middelb Wetenschap B 
+ Daktylo 
Talen Ned - Fr - Eng - Duits 
• Vrouw Geb 30-07-'63 - COn-
geh) 
Dipl Hoger Secund Onderw (Han-
del-Boekhouding) 
Talen Ned - Fr - Eng 
• Vrouw - Geb 04-08-'63 - (On-
geh) 
Dipl Gezins en Sanitaire helpster 
Talen Ned - Fr 

• Vrouw - Geb 20-02-'47 - (Ge
huwd) 
Dipl Mod Hum - Hoger Techn On
derw A1 (Kim Scheikunde) 

m\ 
Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-mstituut v z w 
Opstel en samenstelling 
het komitee van redakteurs 

(H De Schuyteneer Johan Ar-
tois Pol Van Den Dnessche M 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten) 
Alle stortingen voor abonnemen
ten publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van WIJ Barn-
kadenplem 12 1000 Brussel 
(Tel 02-2194930) 
Jaarabonnemente 800 fr 
Halfjaarlijks 475 fr 
Dnemaandelijks 275 fr 
Losse nummers 22 fr 
Verantw uitgever 
Vic Anciaux Houba de Strooper-
laan 142 1020 Brussel 
Publiciteitschef de h Karel Se 
vers tel 02-2194930 toestel 25 
( s voormiddags) o* prive Alsem-
bergsesteenweg 41b 1512 
Dworp Tel 02-38004 78 

14 j ervanng (waarvan 11 j hoofd
verantwoordelijke) 
M Vrouw - Geb 20-04-'63 - (On-
gehJ 
Dipl Lager Middelb Onderw - Dak
tylo 
Talen Ned - Fr 
• Vrouw - 26-08-59 - (OngehJ 
Dipl Hoger Secund Onderw Rijks
universiteit Gent - Spec Adm recht. 
Intern recht 
Talen Ned - Fr - Eng - Duits 

• Vrouw - Geb 25-01-'55 - (On
gehJ 
Dipl Rijks Techn Onderw (Sekr -
Handel) 
Talen Ned - Fr 

• Vrouw - Geb 16-01-'69 - (On
gehJ 
Dipl Modern Humaniora 
Talen Ned - Fr 

• H e e r - G e b 10-09-'63 - (OngehJ 
Uitstel legerdienst 
Dipl Hoger Secund Onderw (volgt 
avondles - Informatica) 
Talen Ned - Fr 

• Heer -Geb 19-10-'55-(Gehuwd) 
- Vnj van militiedienst 
Dipl Mod Hum - Indust Weten
schap Techn, Indust Bouwk Inge
nieur 
Talen Ned - Fr - Eng - Duits 

• Heer - Geb 5-03-'58 - (OngehJ 
Militiedienst volbracht 
Dipl A4 (metaal) 
Talen Ned - Fr 

• Heer - Geb 7-12-60 - (Gehuwd) 
Militiedienst volbracht 
Dipl Lager Middelb Onderwijs 
Talen Ned - Fr 

Voor al deze zoekertjes 

Neem kontakt met RA. Meer t 
Sekr VU - Afd Wetteren 
Sekr C D N V - vzw - Arr Dender-
monde 
Fortstraat 7 - 9200 Wetteren 
Tel 091/696788 

Werkaanbie^ing 
• Gevraagd A2-elektronika voor 
onderhoud de ijking en het herstel
len van meetapparatuur Vereisten 
Belg. ± 25 jr, woonplaats Brusselse 
agglomerate, tweetalig Ned-Fr, ken
nis van meetapparatuur Zich bevra
gen Uylenbroeck Bredestraat 56, 
2870 Putte, tel 015-755680 

peld, die zeker de moeite lonen, 
veelal langs hobbelige veld- en bos
wegen Ik heb zo bij mezelf de 
vergelijking gemaakt met wandelin
gen in de Westvlaamse heuvel
streek, de Vlaamse Ardennen, 
Vlaams Brabant de Kempen, het 
Hageland- nee, nergens heb ik zo'n 
mooi, liefelijk, rustig en afwisselend 
landschap aangetroffen als in onze 
Vlaamse Voergemeente Geen noe
menswaardig verkeer, geen hoog-
spanningsleidingen, geen mdustne-
complexen 

Genoten heb ik er van de zuivere 
lucht en de stilte, van 's-Gravenvoe-
ren tot Remersdaal, en zo op een 
dag 42 km af gewandeld, doch nog 

maar twee van de vijf bestaande 
wandelroutes verkend Daar tussen 
de deelgemeenten Remersdaal en 
Sint-Martens-Voeren, bevindt zich 
ook het hoogstgelegen plekje van 
Vlaanderen, 287 meter hoog even 
mooi en indrukwekkend als Neder
lands hoogste punt het Dnelanden-
punt te Vaals Dat laatste is een 
bekend attraktiepunt geworden voor 
alle Nederlanders Waarom zouden 
WIJ minder belangstelling koesteren 
voor ons eigen Vlaams hoogstgele
gen p u n t ' 

De Voerstreek zal vele toensten 
voldoening schenken, de streek 
heeft zoveel oude kerken, kapelle
tjes, kerkhoven, dodenkruisjes, hoe
ven en kastelen bewaard, als zovele 
waardevolle relikwieën uit het verle
den 

En de liefhebbers van allerlei na-
tuurbloemen, bomen, planten, vogels 
en ander gedierte vinden er wel hun 
gading 

Heus een streek om verliefd op 
te zijn' 

O V H . Merelbeke 

GEDAAN 
MET KOMPROMISSEN 

Gelijk hoeveel Belgische kompro-
missen er nog uit de bus zullen 
komen (ook) in "verband met het 
Waalse staal, Vlaanderen zal steeds 
de bedrogene zijn Want zolang de 
Waalse partner weigert zelf zijn ver
antwoordelijkheid op te nemen, is er 
geen echte oplossing mogelijk Al de 
rest IS boerenbedrog! 

Daarom moeten wij zo vlug moge
lijk een einde zien te maken aan deze 
eeuwige „eervolle" kompromissen 
en ophouden ons als een bende 

brave schapen zonder vechtlust te 
gedragen Of zullen de Vlamingen 
dan nooit leren, gebruik te maken 
van hun demografische meerderheid 
m dit l and ' Daarbij hebben de Walen 
evenveel kansen als de Vlamingen 
om de knsis te boven te komen 
indien ze, zoals deze laatsten, bereid 
zijn tot daadwerkelijke offers Het is 
toch werkelijk al te gek dat wij 
eeuwig zouden helpen opdraaien 
voor hun potvertereni 

Ook vind ik het meer dan t jd , 
gedaan te maken met de valse supe-
noriteit van het franskiljonisme en 
met de heersersmentaliteit van de 
Franstalige bourgeoisie en politieke 
kaste te Brussel 

Laten wij er allemaal eens aan 
denken dat we in de eerste plaats 
Vlamingen zijn en daarna pas syndi-
kalisten of partijgenoten, want het is 
werkelijk meer dan nodig dat alle 
Vlamingen zich daarover eens gaan 
bezinnen en zich aaneensluiten tot 
een grote „Vlaamse Beweging" die 
ook werkelijk beweegt want alleen 
eendracht maakt macht' 

G. V„ Melle. 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scïieur 
mand m evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren wij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbnef 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

- .£ 
Breng energie op 

om energie te besparen. 
Isoleer uw deuren en vensterdeuren 

Dat IS een kiusje dat u gemakkeiiik aankunt m onze brochures vindt u er alles 
over U zal het warmer hebben en u gaa t mmder energie verbruiken' 

B O I l Wilt U nog andere manieren 
leren kennen om energie te besparen ' 
Vraag een of meer gratis brochures aan 
D Energie sparen 
D Isoleer uw huis 
D Verv/arm uv/ huis 
D Energiebesparing in het huishouden 

U knjgt ze toegestuurd als u schnjlt naar 
De Heer Minister Etienne Knoops 
Staatssekretaris voor Energie 
Dienst voor Energiebehoud 
Nijverheidsstraat 10 1040 Brussel 

Naam M I ; 
Adres ^r^«*.i 

energie 
Staatssekietanaat 

voor Energie 
Dienst voor 

Energiebeboud 
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Onze lezers wisten het reeds 
langer, maar blijkbaar hebben de 
andere persorganen nu ook in
gezien dat er in feite maar één 
politieke fraktie echt werkt in het 
Europese parlement. Althans 
voor wat de Belgische verkoze-
nen betreft. 

De kranten van de „Stan-
daardgroep" brachten deze 
week een uitgebreid vraagge
sprek met VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroecke. Deze 
veertigjarige historicus, die Mau-
rits Coppieters opvolgde in 
Straatsburg, ontpopte zich ïnder-
daad als een voorvechter van 
alle volkerenminderheden in Eu
ropa, om van zijn overige parle
mentaire akties nog te zwijgen. 
Namens de Europese Vrije Al
liantie, waarvan de VU deel uit
maakt springt hij telkens in de 
bres wanneer volkeren en men
sen worden verdrukt. 

Het valt te hopen dat dit werk 
gewaardeerd wordt en dat de 
VU straks twee of meer Europe
se volksvertegenwoordigers zal 
tellen in Straatsburg. Willy Kuij-
pers IS alleszins bereid. 

regering immers oordelen of 
Happart deze benoeming krijgt. 
Misschien wordt Voeren dan bij 
West-Vlaanderen gevoegd*? 

De Limburgse VU-provincie-
raadsfraktie vroeg ook dat in de 
toekomst alle buitenlandse en 
Waalse ministers zich zouden 
onthouden van alle (semi-)offi-
ciële daden in de gemeente Voe
ren, omdat deze een territoriali-
teitsschending betekenen en de 
agressie in de hand werken. 
Deze „wens" kreeg geen steun 
van de overige partijen... 

Paula 

Dhondt 

Buffer 
Paula 

Alle gangsters die hun akties 
richten op postauto's, moeten er 
voortaan rekening mee houden 
dat het niet meer zo makkelijk 
zal gaan om in hun akties te 
„slagen". Vanaf deze maand be
schikt de PTT over gepantserde 
voertuigen. In het verleden wa
ren posttransporten inderdaad 
vaak een gemakkelijle prooi voor 
dieven en misdadigers. 

Deze wagens, voorzien van 
de modernste anti-terreursnuf-
jes, werden vorige week voorge-

G - y 

Happart 
ongewenst! 

Neen aan 
Happart 

Vorige week donderdag heeft 
de Limburgse provincieraad 
eenparig een „wens" onder
schreven, die de definitieve be
noeming van waarnemend bur
gemeester en bendeleider José 

^Happart radikaal afwijst. Volgens 
de raad is Happart volkomen 
Nederlandsonkundig en weigert 
hij bovendien onze taal te leren. 
Zijn benoeming, aldus de motie, 
is hoegenaamd niet van aard om 
de rust in Voeren tot stand te 
brengen. 

Met deze „wens" wordt de 
VU-stelling bijgetreden. Het 
wordt nu uitkijken naar de beslis
sing van de centrale regering. In 
december moet deze CVP-PVV-

steld door staatssekretaris voor 
PTT, mevrouw Paula Dhondt, 
een goed uit de kluiten gewas
sen dame. Zij etalleerde de ge
blindeerde en begufferde post
auto's, hierin maar al te graag 
bijgestaan door minister en 
showman De Croo. Nu maar 
hopen dat de veiligheid van de 
postmannen ook echt verhoogd 
werd... 

In dit verband wordt het toch 
hoog tijd dat er iets gedaan 
wordt aan het toenemend ge
weld in ons land Want het gaat 
toch niet op dat, dankzij (?) de 
„soepele" wetgeving, iedereen 
zich zomaar een wapen aan
schaft... 

Bange wezels 
Reeds verschillende keren 

vroeg het Vlaams Aktie Komltee 

DEZE 
^ E E K önK 

DE laatste dagen van 
oktober gaan als een 
wervelwind voorbij. De 

ene vergadering volgt op de 
andere. Het partijbestuur moet 
de vloedgolf van de politieke 
aktualiteit opvangen. Het komt 
erop aan niet ondergedompeld 
te geraken. Steeds opletten 
dat we onversaagd onze eigen 
koers varen. Het Volksunle-
schip is duidelijk herkenbaar 
met eigen vlag en eigen 
boegbeeld. Uitgetekend en 
opgebouwd in raden en 
kongressen gedurende weldra 
dertig jaar Vlaams-nationale 
politieke strijd. De frakties in 
het Parlement hebben hun 
bureaus samengesteld. De 
vaste wil is er aanwezig om 
zteh te organizeren naar een 
vernieuwde slagkracht Mijn 
daguren worden ofjgevuld met 
afspraken. Uit alle 
gezichtshoeken van de 
samenleving wensen 
verantwoordelijke mensen me 
te spreken, hun problemen 
voor te leggen en voorstellen 
te doen. De brieven 
overstelpen me. Hulpeloos sta 
ik te kijken naar de stapel 
papier waarin jongeren 
radeloos mijn steun vragen bij 
het zoeken naar werk. 's 
Avonds moet Ik de baan op: 
debatten, lezingen en 
spreekbeurten op 
volksvergaderingen. 

Tussendoor nog werkgroepen 
die nota's opstellen en 

belangrijke dossiers 
voorbereiden. Te midden van 
het mierennest op het 
Barrikadenplein lijkt elke dag 
een chaos, vol rumoer en 
beweging, maar het is een 
kreatieve chaos. 

Ik prijs me gelukkig voorzitter 
te zijn van een partij die niet 
steunt op kliënten of mensen 
die „dank U" moeten zeggen. 
De kracht van de Volksunie 
ligt zeker in de drijvende idee 
van het volksnationalisme, 
maar niet minder in het 
belangeloos entoesiasme van 
de militanten en het personeel 
van het hoofdsekretariaat De 
stafmedewerkers weten zeer 
goed wat ze willen. Ze zijn 
bovendien geniale meesters in 
de improvizatie. De machine 
draait gesmeerd. De Volksunie 
wijst onverstoord de richting 
aan, de uitweg uit de krisis. En 
de partij wordt gevolgd. Ik ben 
ervan overtuigd dat we 
opnieuw in hoge mate voeling 
hebben gekregen met de 
levende krachten in 
Vlaanderen. Met de vele 
naamloze, maar beweeglijke 
dertigers die nog steeds 
hunkeren naar een vernieuwde, 
uit de verkrampte verzuiling 
losgerukte maatschappij. 

Maar onmiddellijk wil ik 
waarschuwen voor een euforie. 
We mogen lang niet denken 
dat we er reeds zijn. Daarom 
zijn de afdelings- en 

arrondissementele 
bestuursverkiezingen zo 
belangrijk. De partij moet nu 
haar openheid bewijzen. 
Prioritair dient gestreefd naar 
vernieuwing van het kader. 

Niet om de ouderen opzij te 
zetten. Wel om ze aan te 
vullen. Bij dit zoeken naar 
verse krachten moet de 
aandacht vooral gaan naar 
jongeren en vrouwen. Wij 
missen de specifieke 
vrouwelijke inbreng. Hun 
aanwezigheid in de besturen 
kan aan onze politieke 
opstelling een diepere dimensie 
geven. Van de VUJO 
verwacht ik volgend jaar een 
daverende start. In deze 
uitzichtloze tijd kan de jeugd, 
meer dan ooit begeesterd 
worden door het Vlaams-
nationaal gedachtengoed van 
de Volksunie. 

Om deze opdracht uit te 
voeren, om de dertigjarige 
Volksunie in expansieve 
volwassenheid uit te bouwen, 
is hét woord en de daad aan 
de lokale militanten en 
bestuursleden. 

Vic ANCIAUX 

tegen Atoomwapens (VAKA) 
aan de BRT dat er een „Konfron-
tatie"-uitzending zou doorgaan 
met ministers en/of vertegen
woordigers van de meerderheid 
over de geplande rakettenbeto-

babbel met journalisten, over 
zichzelf. En ook nu, na de beto
ging, blijkt er niemand van rege
ringszijde bereid voor de buis 
enige reaktie te qeven. Martens 
weigert en zegt dat ze „het" 

ging. De BRT wilde wel maar 
tijdens de voorbije weken vond 
zij niemand bereid die, namens 

Martens 

vlucht 

de regering, wou gekonfron-
teerd worden met VAKA. Tinde-
mans was op reis, Swaelen wou 
niet vóór de betoging en Mar
tens had geen tijd... 

Tot ieders verbazing bleek 
diezelfde eerste-minister wel tijd 
en goesting te hebben de zon
dag voorafgaand aan 23 okto
ber Maar dan uitsluitend in een 

maar aan Tindemans moeten 
vragen. En Tindemans wil dan 
weer niet Een troepje bange 
wezels, die vluchten voor hun 
verantwoordelijk. 

Wel was er een „Konfrontatie" 
op de dag van de betoging zelf; 
een ogenblik waarop het gros 
van de manifestanten reeds on
derweg naar Brussel was. En 
tijdens deze uitzending torende, 
het moet gezegd, VU-voorzitter 
Anciaux hoog uit boven het de
magogisch gezwam van de ove
rigen. 

Mislukking 
„Er was eens... een banenplan 

van Geens." De titel van een 
nota. uitgegeven door het 
Vlaamse ACV. 

Iedereen hennnert zich nog 
dat Gaston Geens (CVP), voor

zitter van de Vlaamse Regering, 
op 14 februari jl. met veel lawaai 
verkondigde dat hij, dank zij een 
sprankelend banenplan dat aan 
zijn „illustere" geest was ont
sproten, op amper een jaar tijd 
voor zomaar eventjes 25.000 
jobs zou zorgen. 

Amper acht maanden later 
heeft de arbeidersvleugel van de 
CVP, bij monde van ACV-sekre-
taris Peirens, brandhout ge
maakt van Geens Er komen 
hoegenaamd geen 25.000 be
trekkingen bij; er gingen er inte
gendeel liefst 823 verloren! Jam
mer genoeg kwamen er geen 
extra jobs vrij... maar het moet 
ons toch van 't hart dat dergelij
ke politieke karpersprongen 
slechts verachting opwekken 

Geens wist immers heel goed 
dat het totaal onmogelijk zou zijn 
duizenden jobs te creëren, maar 
om goedkoop elektorale motie
ven voerde hij toch maar dit 
shownummertje op. Een volko
men mislukt nummer overigens. 
En daarenboven schandalig, ver
mits men bij tal van mensen 
valse verwachtingen heeft opge
wek t 
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Federalizering 
onderwijs 

Voor de zoveelste keer heeft 
de CVP, in navolging van de VU, 
gezegd dat zij gewonnen is voor 
de federalizenng van het onder
wijs Reeds jarenlang staat dit in 
het partijprogramma, reeds her
haalde malen beweert Coens 
hiervan werk te zullen maken, 
maar tot op heden is er nog niets 
gebeurd! Nochtans zetelt de 
CVP reeds decennia lang in de 
regenng. 

„Maar nu is 't menens", zeg
gen de CVP-bonzen Wij wach
ten af en zullen verdraaid goed 
toezien om te vermijden dat dit 
Vlaams onderwijs, waar de VU 
de ferventste voorstander van 
is, een flauw afkooksel wordt 
van het Belgisch onderwijs
systeem 

En waarbij de geldverslinden
de verzuiling geen hoogtij mag 
vieren! 

Verboden 
liefde 

Een achttienjarige jongeman 
uit Herk-de-Stad werd van 
school weggestuurd omdat hij 
een „verboden liefde" koesterde 
en dit tot ongenoegen van de 
plaatselijke direkteur. Het betreft 
zijn liefde voor... Vlaanderep. 

Deze student uit de techni
sche school had het immers aan
gedurfd om op zijn jas een zelf
klever te bevestigen. „Mijn 
Vlaanderen, ik heb U l ie f . Dit 
vond de direkteur zo ongehoord 
en onwelvoeglijk dat het de leer
ling een dnedaagse uitsluiting 
opleverde. Maar omdat de stu
dent bleef volharden in zijn lief
de, werd hij dan maar definitief 

eruit gegooid Voorwaar een 
fraai staaltje van bekrompenheid 
vanwege de direkteur. Stel U 
voor in 1983 is het verboden zijn 
Vlaamse overtuiging, via een 
sticker, op school te uiten! Het 
doet zo'n beetje denken aan „de 
groote stooringhe" van 1875 in 
het Klem Seminane te Roesela-
re, waarbij Albrecht Rodenbach 
de rebel was en éèn van zijn 
vnenden werd buitengezet. 

De idiote reaktie van de direk
teur IS, behalve vernederend, bo
vendien hoogst schijnheilig. An
dere zelfklevers, waann diverse 
meningen en „liefdes" worden 
verkondigd, mogen wel zicht
baar blijven.. 

Vakbonden 
Werklozen stellen nog amper 

belangstelling in een vakbond. 
Dit blijkt uit een studie van het 
ACV. En dit is best te begrijpen. 
Té veel werkzoekenden worden 
door de vakbondsleiding in de 
steek gelaten De klachten van 
werklozen over de laksheid van 
hun kleur-vakbond zijn talrijk, en 
terecht Hoeveel werkzoeken
den deden met vruchteloos een 
beroep op hun vakbondstop ten
einde hun dossier te bespoedi
gen of hun zaak te behartigen. 

Zou het dan toch waar zijn dat 
het te nauw verstrengeld zijn 
van vakbondsleidingen met par
tijbonzen en werkgeverskliekjes 
per slot van rekening toch uit
draait op de kap van de eenvou
dige gesyndikeerde? 

Men mag werkzoekenden 
met voor snullen houden. Ook zij 
hebben het door dat hun rechten 
vaak slechts verbaal worden 
verdedigd. 

Voor wanneer een echte, on
afhankelijke en pluralistische 
vakbond? 

Dinsdag 1 november herdenken wij opnieuw onze geliefde doden. En ook dit jaar zullen 
WIJ weer bloemen dragen naar de graven van hen die ons ontvielen. 

Talrijk zijn de oorlogskerkhoven in Vlaanderen. Ons land was inderdaad veel te vaak het 
slagveld van zinloze gevechten. Het diepe verlangen naar vrede en de afkeer van geweld 
zijn eigen aan ons Vlaamse volk. Dit verklaar?de massale aanwezigheid van Vlamingen op 
de vredesbetoging van zondag. 

Stunt 
Dat de Vlaams-nationalisten 

nooit om een nummertje verle
gen zitten, zal wel iedereen we
ten. Het non-konformisme is 
a.h.w. ingebakken in de Vlaamse 
Beweging. 

Zondag werd dit andermaal 
duidelijk. Op het immens grote 
plein nabij het World Trade Cen
ter kon men het beleven dat 
plots op het dak van een flatge
bouw (met een ontelbaar aantal 
verdiepingen) een levensgrote 

t-dagen, t-shirts, t-dansant... 
S LA je de krant open, dan 

krijg je onvermijdelijk 
een betaalde adverten

tie voorgeschoteld. Die de lof 
zingt van Gaston Geens, voor
zitter van de Vlaamse regering. 

Aan de vooravond van het 
bezoek van Mitterrand werd 
een hele bladzijde in „L'Ex-
press'en een halve in „Le Mon
de" afgehuurd. Weliswaar om 
de lof van Vlaanderen te zingen 
en Flanders' fair face aan de 
frankofone wereld te tonen. 
Maar ook om „en passant' de 
aandacht te vestigen op de 
wonderknaap van Winksele. 
Die voor de gelegenheid geen 
„président', maar de levensgro
te „premier-ministre' van de 
Vlaamse regering blijkt te zijn! 

De tekstjongens van de inge
huurde publiciteitsfirma ken
nen hun stiel. In een paar gevat
te woorden borstelen ze het 
stoere portret van Vlaanderens 
Eerste: een man die „résolu et 
dynamique'is en die „s'est lan-
cé agressivement dans la pro
motion des nouvelles technolo
gies'. 

Ziedaar een knaap die vast
besloten is, zijn licht niet onder 
de korenmaat te laten schijnen. 
Van de karige begroting waar
over de Vlaamse regering be
schikt, weet hij nog altijd mil
joenen af te pitsen voor een 
ode aan Vlaanderen en aan 
zichzelf 

Het begint er verdraaid erg 
op te lijken dat Vlaanderens 

roem daarbij maar voorwend
sel is. En de roem van Gaston 
hoofdzaak 

Zo kon je in je eigen Vlaamse 
krant verleden dinsdag alweer 
lezen dat „de voorzitter van de 
Vlaamse regering Minister 
Gaston Geens op 7 november 
1983 om 9 u. 30 een t-dag 
organizeert in de Universitaire 
Instelling Antwerpen'. Hele
maal alleen! Advertentie over 
vijf kolom. Betaald door de bur
gers. Voorzien van het wapen
schild der Executieve en van de 
broederlijke handdruk tussen 
mens en machine. 

Het ziet ernaar uit dat alle 
overige ministers van de 
Vlaamse regering sufferds zijn, 
slapers, nietsnutten, dommeri
ken en leeglopers. Want blij
kens de advertenties is er tel
kens maar één enkele man die 
„agressivement' bezig is met 
Vlaanderens heil. 

Nou, en die t-dag te Antwer
pen ? Naar verluidt zal dan een 

telekonferentie georganizeerd 
worden. Via grootscherm en sa
tellieten zal Gaston Geens 
stante pede met de States kun
nen praten. De beelden tussen 
Antwerpen en de States zullen 
312.000 km onderweg zijn, 
waardoor zij ongeveer één se-
konde vertraging krijgen tegen
over de klanklijn. Wat is echter 
één sekonde in de geschiede
nis van een volk? 

Flanders' teleconference van 
7 november zal zowat acht mil
joen kosten. 

En dan gaatje geheugen wer
ken. Acht miljoen? Gut, acht 
miljoen, dat bedrag heb je de
zer dagen nog ergens gelezen ? 

En ja hoor: het Lam Gods — 
zopas nog bewonderd door 
Mitterrand — is nodig aan be
scherming en beveiliging toe. 
Het zal in Sint-Baafs verhuizen 
van de Judocus Vydtkapel naar 
de ruimere doopkapel, waar het 
in een glazen kooi zal worden 
gehangen. De hele operatie zal 
acht miljoen kosten. Vlaande
ren kan die som niet opbren
gen. Maar gelukkig is daar de 
multinational American Ex
press. Die wel met de nodige 
centen over de brug wil komen. 
In ruil uiteraard voor de nodige 
publiciteit 

Waaruit te leren valt dat het 
grootscherm van de gebroe
ders van Eyck ondanks alle t-
dagen, t-shirts en t-dansants in 
een ontwikkelingsland hangt 

(onbetaalde advertentie) 

spandoek werd ontvouwd waar
op in grote letters „Nooit meer 
Oorlog" te lezen stond. Een 
spandoek die hier op het Barri-
kadenplein was gemaakt, voor
zien van twee leeuweschilden. 
Prompt holden ook een aantal 
mensen met leeuwevlaggen 
naar dit dak, zodat men zich kon 
verheugen in een bonte weme
ling van leeuwevlaggen en een 
treffende spandoek, hoog boven 
die mensenmassa Het applaus 
barstte los. 

Een biezonder geslaagde 
stunt. 

Betwiste 
peiling 

Na de ophefmakende opinie
peiling, die gepubliceerd werd 
door het weekblad „Panorama" 
en waaruit bleek dat ruim 80 % 
van de Vlamingen gekant was 
tegen de plaatsing van kernra-
ketten, verscheen een vreemde 
enquête in opdracht van „Pour-
quoi Pas?" Uit deze peiling moet 
blijken dat een meerderheid wel 
voor de installatie van nucleaire 
tuigen gewonnen is 

Vlaamse vredeswil... 

Met peilingen kan men inder
daad vaak alle kanten uit. Maar 
de toetsing van „Pourquoi Pas?" 
IS zó doorzichtig dat het met 
mooi meer is. De vraag begint 
met „Om beter de verdediging 
van België en van Europa te 
verzekeren, welke oplossing.." 
Een duidelijk oratorische vraag, 
die het antwoord reeds sugge
reert 

Ondanks deze subjektieve 
aanpak blijft het toch verheu
gend dat uitgerekend de VU, in 
vergelijking met alle andere 
Vlaamse partijen, procentueel 
het grootste aantal tegenstan
ders van raketten telt 
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Vals 
De CVP zit aardig verveeld 

met het fantastisch sukses van 
de anti-rakettenbetoging. Het re
cent „CVP-dubbelbesluit" illus
treert di t 

Blanckaert zei dat er „uitstel 
van beslissing" moet komen, Tin-
demans houdt het bij het einde 
van dit jaar Verwarring alom. De 
katolieke pers doet daar, zo mo
gelijk, nog een schepje bij. Zowel 
Manu Ruys in „De Standaard" 
als Leo Marymssen in „Het Volk" 
minimalizeren de uitspraak van 
CVP-fraktieleider Blanckaert en 
verkondigen met luide trom dat 
er binnen de CVP geen wolkje 
aan de lucht is en duidelijkheid 
troef is. Eén van hen suggereert 
zelfs dat het de schuld is van de 
indringende vraagstellingen door 
de betrokken radiojournalist.. 

Maar op bladzijde twee van 
diezelfde „De Standaard", legt 
redakteur Hugo De Ridder uit 
hoe de vork precies aan de steel 
zit Hij gewaagt wel degelijk van 
ernstige moeilijkheden in de 
CVP over de hele rakettenkwes-
tie. De CVP-gezinde pers doet 
er goed aan de violen even op el
kaar af te stemmen, want nu 
klinkt het koncert toch erg vals... 
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M^ 
Met Dehaene op sociale mesthoop 

Voor wanneer grondige 
sanering sociale zekerheid? 
Het land zit zo diep in de schulden dat simpele saneringen niet langer meer 
volstaan om uit de krisis te geraken. Toch blijkt het de Belgische regering er 
nog immer om te doen te zijn de besparings- en inleveringsoperaties met kleine 
maar voor de betrokkenen pijnlijke messteken te volbrengen. Hoewel stilaan 
geweten is dat fundamentele beleidswijzigingen dringend nodig zijn. Zo ook 
wat betreft de sociale zekerheid. 

HOE lang is er nu al sprake 
van sanering in deze 
sektor en dan wel via 

„heroriëntatie"? Ook de dienst
doende minister Dehaene heeft 
meer dan eens, volgens hem 
briljant, hervormingsplannen 
voorgesteld. Maar in de praktijk 
blijkt er weinig of niets anders te 
gebeuren dan wat kleine be
snoeiingen (die voor veel indivi
duen drastische inkomensver-
mindering betekenen) en vooral 
is er de grote ijver om de inkom
sten van de overheid krachtig op 
te drijven. 

Sociale zekerheid 
Onder meer door enorme af

houdingen op het arbeidsloon 
ten behoeve van de sociale ze
kerheid heeft men de arbeid zo 
duur gemaakt dat de afdankings-
stroom blijft aanzwellen. Waar
door dan weer de uitgaven voor 
sociale zekerheid zienderogen 
stijgen... via werkloosheidsuitke
ringen. 

Maar er is nog erger. De put 
van wat met een achterhaalde 
term sociale zekerheid wordt ge
noemd, kan niet meer gevuld 
worden met wat hak- en snoei-
werk. Zo zitten we kompleet 
midden de sociale onzekerheid. 
Vorig jaar beliepen de totale 
kosten van de sociale zekerheid 
niet minder dan 750 miljoen 
frank! 

Ondanks een kleine batterij 
inleveringsmaatregeien ten be
hoeve van de sociale zekerheid 
werd toch nog een tekort ge
boekt van niet minder dan 
17 miljard frank. Een kleine ontle
ding van de overheidsuitgaven 
voor sociale zekerheid leert 
evenwel dat bij het verder opsta
pelen van de schulden vooral de 
lasten uit het verleden in be
langrijkste mate verantwoorde
lijk zijn. Immers, bijna een der
de van de verhoging van de 
uitgaven dient voor rekening 
van de rentelasten geschreven 
te worden! Het zijn dus de 
lasten van leningen, eerder aan
gegaan, die voor rode cijfers 
zorgen. Een vergelijking: de 
werkloosheid is „slechts" voor 
16 % verantwoordelijk voor aan
zwelling van de sociale zeker
heidsuitgaven. 

Helse spiraal 
Het gevolg van de verscheide

ne regeringsmaatregelen — tot 
vandaag — is, dat het mes werd 
gezet in veel uitkeringen en an
derzijds de inkomsten werden 
opgedreven door de kost van 
het arbeidsloon krampachtig en 
onhoudbaar de hoogte in te ja
gen. Maar de sociale onzeker
heid blijft toenemen en het stel

sel van de sociale zekerheid 
blijft afbrokkelen. 

In het kader van de rijksbegro
ting voor volgend jaar heeft De
haene andermaal nieuwe extra 
lasten voor werkgevers en 
werknemers aangekondigd, ge

paard aan besnoeiingen in de 
uitgaven. En zo blijft men maar 
verder aanmodderen. 

Net zoals bij de totale reke
ning van het staatshuishouden 
zijn in de sociale zekerheid de 
opgestapelde schulden zo'n im

mense last dat zij nog jarenlang 
de opgebrachte geldmiddelen 
voor een goed deel zullen op
slokken. Het is een helse spiraal. 

En Dehaene tracht zich daar
uit los te wringen door de Belgi
sche kunstgreep, het geld te 
halen waar het op de simpelste 
wijze kan losgewrikt worden. 
Maar zo wordt het is al bij 
herhaling benadrukt vooral be
reikt dat lonen en wedden onbe
taalbaar duur worden. Zodat de 
ekonomische bedrijvigheid zwa
re klappen krijgt Zodat alweer 
de konkurrentiekracht van on
dernemingen in het gedrang 
wordt gebracht Zodat ook met 
bekwame ijver gestreefd wordt 

Een opzienbarende perskon ferentie: de grootste Belgisclie holding, de Société Générale, 
gaf haar beleidsinzichten te kennen. Voor het eerst sinds haar meer dan 150-jarig bestaan! 
En het nieuws zelf dat meegedeeld werd was ook opmerkelijk: de Société gaat over tot een 
kapitaalsverhoging van liefst 8 miljard. 
Société-baas René Lamy (de „goeverneur" die de spraakmaker is van de werking van niet 
minder dan 986 Société verbonden ondernemingen, werkzaam in 62 landen), kondigde aan 
dat nu ook interesse zal uitgaan naar nieuwe sektoren zoals elektronika, telematika, biotech
nologie, enz... 
Maar dat de op tafel gegooide 8 miljard ook zullen aangewend worden om nieuwe 
tewerkstelling te verwezenlijken, daar werd met geen woord over gerept En de Belgische 
regering laat de Société Générale maar rustig begaan... (Foto Bolsius) 

Monetaire unie: 
een slechte zaak 
IN een toespraak voor het 

Verbond van Vlaamse Aca
demici te Boom sprak mi

nister Schiltz over de financiële 
en ekonomische behandeling 
van Vlaanderen in het huidige 
Belgische systeem van ekonomi
sche en monetaire unie. 

De minister toonde aan de 
hand van cijfers aan dat Vlaan
deren betaalt voor de Belgische 
monetaire ekonomische unie en 
dat Wallonië ervan profiteert. 

Hugo Schiltz is er zich van 
bewust dat het eventueel beëin
digen van de huidige bestaande 
monetaire en ekonomische unie 
in Belgisch staatsverband uiter
aard een aantal technische pro
blemen zal stellen, maar daagde 
om het even wie uit aan te tonen 
dat de splitsing voor Vlaanderen 

meer nadelen zou inhouden dan 
voordelen, gezien de gekende 
geldstromen van Vlaanderen 
naar Wallonië. 

Per hoofd van de bevolking 
bedroegen de overheidsuitga
ven in 1982 voor Vlaanderen 
194.000 fr., voor Wallonië 
247.000 fr. 

Een tweede voorbeeld betreft 
de sektor van de sociale zeker
heid. Vlaanderen levert 57 th . 
van de inkomsten en gebruikt 
slechts 52 th . van de uitgaven. 
Wallonië levert 32 th . van de 
inkomsten maar konsumeert 
37 t.h. van de uitgaven. 

Als derde voorbeeld haalde 
Schiltz de infrastruktuur aan. 
Hier krijgt Vlaanderen 46,2 th . 
toebedeeld tegen 36,4 th . voor 

Wallonië en 17,4 th . voor Brussel 
(referteperiode 1976-'80). 

Inzake rentetoelagen en kapi-
taalpremies knjgt Vlaanderen 
51 th., Wallonië 47,6 th . (referte
periode 1962-79), 

Daartegenover moet men we
ten aldus Schiltz dat de op
brengst van de vennootschaps
belasting voor 58 th . uit Vlaande
ren komen, voor 26 th . uit Wallo
nië en voor 16 th . uit Brussel. 

Is het niet normaal vraagt 
Schiltz in deze kontekst dat 
Vlaanderen een staatsverband 
wil waarin een autonoom Vlaan
deren over maximale bevoegd
heden beschikt en een eigen 
beleid kan ontwikkelen met ei
gen financiële en fiskale verant
woordelijkheid. 

naar een vervanging van mense
lijke arbeid door technologisch 
vernuftige machines. 

Het is al verre geschiedenis 
dat de sociale zekerheid nog van 
aard was te zorgen voor een 
nationale spaarreserve. De enige 
uitweg bestaat er nu nog in de 
sociale zekerheid te herdenken 
als „het geheel van sociale 
prestaties die tot doel hebben 
het inkomen uit arbeid te ver
vangen of aan te vullen. De 
solidariteit van de hele ge
meenschap is hier broodnodig." 

De VU heeft haar visie hier
omtrent beknopt geschetst in 
het sociaal-ekonomisch profiel. 
Het komt erop aan de complexe 
en ondoorzichtig misgroeide 
stelsels van de sociale zekerheid 
door te lichten. Maar de regering 
moet het dan ook manifest aan
durven mistoestanden weg te 
werken en geen heilige huisjes 
te sparen. Uitgangspunt bij her
vormingen dient te zijn dat de in-
komensherverdeling via de so
ciale zekerheid ten goede komt 
van de meestbehoevenden, na
melijk de minstbegoeden. Het 
werken via belastingen is aan
gewezen, omdat met zuivere 
herverdelingscriteria kan ge
werkt worden, (hds) 

VU toont 
krisisuitweg 

DE spanning tussen ver
schillende soorten inko
mens (uit arbeid, kapi

taalopbrengsten, gewaarborgd 
inkomen), dient binnen gerecht
vaardigde grenzen gehouden te 
worden. 

In het sociaal-ekonomisch pro
fiel van de VU worden daartoe 
drie instrumenten aangeduid: de 
fiskaliteit de sociale zekerheid 
en sociale programma's. 

De VU stelt voorop dat de 
noodzakelijke (vertikale) inko-
mensherverdeling tussen de ho
gere en lagere inkomens het 
doelmatigst betracht wordt via 
de fiskaliteit Maar dit vereist wel 
dat er een systeem van belas
tingkrediet voor de lage inko
mens wordt toegepast 

Een hervorming van de fiskali
teit dringt zich op; zodanig dat 
een doorzichtig en doelmatig 
systeem van inkomensherverde-
ling verwezenlijkt wordt 

Voor elk lid van een gezin (of 
fiskale „entiteit") moet een onbe
lastbaar minimum-inkomen aan
vaard worden. 

Bij het vaststellen van dat mi
nimum moet rekening worden 
gehouden met het aantal ieden 
van dat gezfn. Deze basis-mini
ma gelden tegelijkertijd als belas
tingkrediet dat bij een ontoerei
kend inkomen geheel of gedeel
telijk wordt uitbetaald. 

En wat dan de sociale zeker
heid betreft Gans de gemeen
schap moet hier haar solidariteit 
ter harte nemen 

De werkelijkheid leert dat de 
individuele bijdragen niet alle uit
keringen dekken; vooral ten ge
volge van demografische om
standigheden en het grote aantal 
werklozen. De solidariteit van de 
gehele gemeenschap, met inbe-
gnp dus van de „niet-verzeker-
den", moet hier ten volle spelen 
Ook voor kinderbijslag en finan
ciering van de gezondheidszor
gen IS de fiskale weg aangewe
zen en dient de ganse gemeen
schap verantwoordelijkheid te 
dragen. 
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Het Belgisch 
moeras dringend 
droogleggen! 

Slechts 33 van de 181 leden van de Vlaamse Raad oordeelden het nuttig het 
staaldebat met hun aanwezigheid kracht bij te zetten. 

Op zichzelf een leerrijk debat De standpunten van de partijen werden er 
netjes verwoord. Van Ooteghem namens de VU en De Batselier namens de 
SP. Dupré namens de CVP en Denys namens de PVV. Of meerderheid tegen 
minderheid. Dezelfde meerderheid en minderheid die we „Belgisch" aantreffen. 

Maar een écht debat kregen we niet De hoog gespannen verwachtingen 
werden niet ingelost 

VOORWERP van de dis-
kussie was het advies 
dat de Vlaamse regering 

op 28 juli formuleerde over de 
beslissing van de Belgische re
gering inzake de lasten van het 
verieden van de Gemeenschap
pen, de financiering van de natio
nale ekonomische sektoren en 
de herstrukturenng van Cocke-
rill-Sambre. 

Eensgezind was dat advies 
niet De SP-minIsters en Hugo 
Schiltz konden er niet mee in
stemmen. En terecht volgens 
Oswald Van Ooteghem: „Nooit 
eerder zag ik een stuk dat der
mate de Vlaamse kool en de 
Belgische geit spaart. Het resul
taat is een dokument waarmee 
de centrale regenng öesf tevre
den moet zijn. Het enige wat de 

Vlamingen in te brengen hebben 
is een wens, een verzoek, een 
vraag, een spijt De kern van de 
zaak komt nergens ter sprake". 

Het prachtigste staaltje van 
manipulatie is de aanhef van het 
advies; „De Vlaamse regering 
stelt met voldoening vast dat de 
nationale regering ingegaan is op 
haar verzoek tot volledige dek
king voor de overname van de 

Senator 
Oswald Van Ooteghem 

budgettaire lasten...". Terwijl het 
Vlaamse volk een striemende 
veroordeling vervyachtte van de 
miljardendiefstal ten voordele 
van Cockerill-Sambre, slaagden 
Geens en zijn meerderheid erin 
„met voldoening" vast te stellen. 
En wat dan nog! Voldoening 
over het feit dat de Belgische re
gering eindelijk haar verantwoor
delijkheid opneemt De lasten 
van het verieden van de gewes
ten konden immers enkel en 
alleen bij de centrale regering 
verhaald worden. Niet de Vlaam
se, maar de centrale regering 
was dus vragende partij! 

Over de successierechten 
werd al een zelfde redenering 
ontwikkeld: tevreden dat ze naar 
de gewesten toegespeeld wor
den, spijt dat de bevoegdheid 
centraal blijft 

Waarom niet eenvoudig stel
len dat het hier om je reinste be-

Nu reeds maanden geleden diende Vic Anciaux een voorstel van dekreet in, dat er toe strekt Brussel uit te roepen tot 
hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap. En het einde van de lijdensweg is nog niet in zicht 
Vandaag moet de Kamer een advies formuleren over het bezwaar dat de Franse Gemeenschapsraad aantekende tegen 
het voorstel: krenking van het belang van de Franse Gemeenschap. Vermoedelijk zal dit bezwaar van de tafel geveegd 
worden. Wat maar normaal is. Brussel is inderdaad een aloude Nederlandse stad en de Vlamingen kunnen, mogen en 
zullen Brussel nooit loslaten. 

drog gaat? „Niet alleen komt er 
geen financiële en fiskale verant
woordelijkheid, bovendien wor
den de succesesierechten als te 
ristorneren belasting geschrapt 
Het gaat eerder om een soort 
„dotatie", die dan nog Belgisch 
besteed wordt". 

Onverteerbaar 
Voor Van Ooteghem blijft de 

financiering van Cockeriltóam-
bre de meest onverteerbare 
brok. Hoe dan ook ontvangt dit 
bedrijf een geschenk van 51 
miljard, waarvan 30 miljard door 
de Vlamingen moet gedragen 
worden. En de Vlaamse regering 
„betreurt"! 

Een kleine vergelijking met 
Boomse Metaalwerken leert al
les. Het verzoek van dit bednjf 
om 400 mllpen staatswaarborg 
om te zetten in kapitaal kon door 
minister De Clercq helaas niet 
ingewilligd worden. 

En de kans dat Cockerill-Sam
bre op basis van het plan Gan-
dois ooit opnieuw leefbaar en 
duurzaam wordt is volgens de 
senator zo goed als onbestaan
de: „Nu reeds worden de kredie
ten, bestemd voor de herstruktu-
rering .aangewend om de cash-
drains te dekken". Over het al zo 
lang aangekondigde referendum 
kan nog slechts cynisch opge
merkt dat het bij Cockerill-Yards 
blijkbaar wat sneller ging. Met 
heel wat minder poespas. Het 
Vlaamse bedrijf kon echter niet 
terugvallen op verdedigers zoals 
een Hansenne of een Gol. 

Het blijkt wel, aldus Van Oo
teghem, alsof de geest van Eys-
kens doorheen het Vlaamse ad
vies zweeft Alsof hij de hand 
van de schrijver heeft vastge
houden. Een prachtiger stukje 
propaganda kon Martens zich 
niet indenken, „amper overgoten 
met een mild sausje van kritiek 
om de schijn van objektiviteit 
staande te houden". Geen kei
harde kritiek, geen opkomen 
voor een reëel Vlaams belang. 

Rookgordijn 
Bewust IS het rookgordijn 

rond de nationale sektoren in 
leven gehouden. Cockerill-Sam
bre kan financieel weer wat ver
der. Dat is het voornaamste. Hoe 
het binnen een paar jaren met de 
Kempense Steenkoolmijnen 
moet IS een ander paar mouwen. 
Eén zekerheid kennen we reeds, 
de Vlamingen ztillen er zelf voor 
kunnen opdraaien, nadat zij ja
renlang met goedvinden van hun 
eigen regering miljarden en mil
jarden hebben opgebracht voor 
Cockenll-Sambre! 

„Wordt het nu echt geen tijd", 
aldus Van Ooteghem tot besluit 
„dat het Belgisch moeras droog
gelegd wordt en herbouwd in 
een staatsvorming met maximale 
bevoegdheden en middelen 
voor beide gemeenschappen. Of 
moet Vlaanderen écht eerst de 
laatste troeven uit handen ge
ven?" 
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VLAAMSE RAAD 
Teater en 
minder-validen: 
gehandicapt 

Uiteraard werd de eerste ver-
>Öadering van de Vlaamse Raad 
benut om een paar aktuele, nete
lige dossiers op tafel te gooien. 

Kamerlid André De Beul 

En — al even uiteraard —, 
^Poma was daarbij de meest gevi-
zeerde minister. Zo onder meer 
naar aanleiding van de uitvoering 
van het teaterdekreet Daarover 
werd hij aan de tand gevoeld 
door André De Beul en een paar 
socialisten. 

Verbazend zijn de huidige 
moeilijkheden met de teaterwe-
reld met. Het VU-kamerlid voor
spelde ze reeds tijdens het be
grotingsdebat. Tevergeefs, want 
vandaag valt reeds een tekort 
van 40 miljoen te voorzien Om 
bij de begroting van 1984 niet in 
hetzelfde vaarwater terecht te 
komen, pleitte hij voor de oprich
ting van een werkgroep ad hoc, 
die deze zou voorbereiden op 
basis van de reële behoeften: 
„Dat zou beter zijn dan ongekon-
troleerde berichten de wereld in 
te sturen waarbij voor 1984 477 
miljoen wordt vooropgezet ter
wijl men nu amper aan 402 mil
joen komt". Zijn voorstel viel in 
dovemansoren. 

Fonds 8T 
De meeste aandacht ging 

naar Rika Steyaert en haar be
sparingsplannen voor de minder-

validen. Met begrip verwees 
Jaak Gabriels naar de beperkt
heid van het Vlaamse budget. 
Besparen is dus een noodzaak, 
„maar dat mag niet lineair en 
zonder visie gebeuren". 

Vooral de zwaksten moeten 
gespaard blijven, en daartoe be
horen de minder-validen. Het is 
dan ook totaal onbegrijpelijk, al
dus de Limburger, dat de Vlaam
se Hoge Raad voor Minder-Vali
den op niet één ogenblik geraad
pleegd werd. En eigenlijk is het 
gehele beleid aan een grondige 
herziening toe. Helaas liggen de 
bevoegdheden versnipperd tus
sen het centrale en het Vlaamse 
niveau. Maar volledig bevoegd is 
de Vlaamse regering wel over 
het Fonds 81. En de besparings
maatregelen leiden er onverbid-
dellijk toe dat enkel de meer 
bemiddelden hiervan zullen kun
nen genieten. Jaak Gabriels: „De 
financiële zwakkeren zullen de 

100 fr bijdrage voor het semi-in-
ternaat niet aankunnen De ge
zinnen met een gehandicapt kind 
moeten meer betalen. Onvermo
gende ouders zullen de bezoek-
kosten niet meer kunnen dekken 
met de kinderbijslag. Kleine 
zelfstandigen moeten meer af
dragen dan de kinderbijslag. 
Ouders die hun zwaar gehandi
capt kind enkele dagen per 
maand thuis verzorgen, behou
den hiervoor slechts 125 fr. van 
de kinderbijslag." 

Het zeer omstandig antwoord 
van Rika Steyaert nam bij de 
VU-ondervoorzitter niet alle 
vraagtekens weg. Rampzalig 
blijft dat de solidariteit tussen 
begoeden en onbegoeden in 
een aantal gevallen doorbroken 
wordt En bovendien: een ja te
gen rationalizering en besparing 
mag niet op de rug van een 
weerloze groep afgewenteld 
worden. 

KIMER 
Kernraketten 
eindelijk 
in parlement 

De vredesbetoging van zon
dag jongstleden heeft alleszins 
dit konkreet resultaat bevor
derd: de kernwapens zijn aanbe
land waar ze thuis horen, in het 
Parlement. 

De fraktievoorzitters van de 
Kamer besloten om alle initiatie
ven — wetsvoorstellen, interpel
laties en resoluties — op 8 no
vember te bundelen tot één 
groot debat 

Dan zal dus het voorstel van 
resolutie aan bod komen, dat 
Frans Baert namens de VU-frak-
tie indiende en waarin de Kamer 
vraagt dat geen bijkomende 

PARLEMENFAIRE 

SRK>KKEIS 
BIJ de herziening van de regle

mentering van de studie
toelagen beloofde Gemeen
schapsminister Lenssens reke
ning te houden met de bekom
mernissen van Jaak Gabriels: 
aandacht voor gezinnen die in
komensvervangende steun ge
nieten, raadpleging van de Hoge 
Raad voor studietoelagen en tij
dige voorlichting van ouders en 
scholen. 

TE volgen is de vraag van Paul 
Peeters over de gewestelij

ke verdeling van de enige en 
uitzonderlijke toelage van 21 mil
jard aan de gemeenten en de 
Brusselse agglomeratie. Bij de 
verdeling van het Gemeente
fonds ontvingen de Vlaamse ge
meenten in 1983 per inwoner 
gemiddeld 1.785 fr. minder dan 

de Waalse gemeenten. De minis
ter van Binnenlandse Zaken ver
wees de VU-senator naar zijn 
kollega van Financiën. 

MINISTER Eyskens kon Rob 
Vandezande slechts be

vestigen dat Vlaanderen in 1981 
zowat 49 th . en in 1982 net 50 
th . van de toegekende prototy
pehulp ontving. Een verklaring 
bleef hij schuldig. 

DAT overkwam ook de minis
ter van Financiën op een 

schrijnende vaststelling van 
Jaak Gabriels. De gemiddeld 
verschuldigde BTW per bouw
dossier bedroeg vong jaar in 
Vlaanderen 14.000 fr, in Brussel 
7.000 fr. en in Wallonië 9.000 fr. 
Een Vlaming die een nieuwe 
woning bouwde, betaalde dus 
gemiddeld 50 th . meer' 

,„..het Parlement 
en alleen het Parlement.. 

kernraketten zouden opgesteld 
worden. Alsook de interpellatie 
van Vic Anciaux die voorname
lijk de grondwettelijke aspekten 
op de vraag „wie beslist?" be
handelt 

Wie beslist? 
Met die laatste vraag zal het 

debat trouwens van start gaan. 

Volgens eerste minister Mar
tens bestaat er geen twijfel over 
dat het beslissingsrecht de rege
ring toekomt In die zin sloot 
Tindemans reeds een overeen
komst af met de Verenigde Sta
ten betreffende de maatregelen 
ter voorbereiding van de plaat
sing. 

Om het Parlement op een 
zijspoor te zetten steunt de re
gering zich op een wet van 1962. N 

De VU-voorzitter is het niet 
eens met die redenering. Uit het 
parlementair debat over die wet 
blijkt overduidelijk dat de ver
leende delegatie geenszins de 
plaatsing van kernraketten om
vat De toenmalige CVP-fraktie-
voorzitter Van Hemelnjck ver
klaarde letterlijk dat de installatie 
van kernraketten niet mogelijk is 
zonder dat het Parlement vooraf 
zijn goedkeunng heeft gegeven. 

„Grote-
boerenpolitiek" 

Ruim 20 jaar geleden werd Brussel het centrum 
van de Europese Gemeenschap. Onze hoofdstad 
werkte meteen als een magneet op belangengroepe
ringen uit alle windstreken van de Europese ekono-
mie. 

Eén van de eerste groeperingen die zich stevig 
nestelde in de onmiddellijke omgeving van de zetel 
van de Europese Kommissie was deze van boeren 
en tuinders, het Copa. De „groteboerenpolitiek" zag 
het levenslicht Streven naar schaalvergroting en for
se toename van de produktiviteit werden het nieuwe 
gouden kalf 

DE belangrijkste resultaten 
liegen er met om De 
kleine boer moet de dui

men leggen voor de meest kapi
taalkrachtige; zijn bestaansrecht 
als boer wordt hem haast afge
nomen De gedwongen toename 
van de produktiviteit zet kwalita
tief minder voedsel af. Het eeu
wenlange vertrouwen van de 
konsument in de producent — 
de boer — takelt af De kwaliteit 
van het boerenbestaan in ge
zinsverband en in sociaal ver
band — welke boer of boerin 
kan in de week op uitstap of naar 
een vergadenng? — krijgt een 
lelijke deuk. Inderdaad, wat wil je, 
60 uren per week noeste arbeid 
om schakelfunktie te zijn tusse 
de toeleveringsindustne met ma
chines, meststoffen, veevoeders 
enerzijds en de verwerkende 
industrie zoals de zuivel, de kon-
servenfabneken, de vleesfabrie-
ken anderzijds. 

Timmermans' Boerenpsalm 
heeft in deze situatie al zijn be
koorlijkheid verloren. 

Deze vaststellingen zijn niet 
louter van emotionele aard Ik wil 
ze hier trouwens hard maken 
met een paar konkrete cijfers. 
Het aandeel van de aktieve be
volking tewerkgesteld in land- en 
tuinbouw daalde van 9,8 th . in 
1960 tot ongeveer 3 th . aan het 
einde van de zeventiger jaren. 
Het landbouwareaal loopt be
stendig terug- gemiddeld ver
dwijnt zo 'n 12.000 ha landbouw
grond per jaar. Maar de specta
culaire groei van de produktie 
zet door. De EEG-voorraden 
eind juli 1983 bedroegen bij 
voorbeeld voor boter 513.000 
ton, voor melkpoeder 916.000 
ton, voor rundvlees 300.000 ton 
en voor granen 7.500.000 ton. 

Aldus wordt het begrijpelijk 
waarom een wereldwijd han-
delskonflikt over zuivel, vlees, 
granen en pluimvee aan 't groei
en is tussen de nieuwe agrari-

Daan Vervaet 

sche reus die de Europese Ge
meenschap IS en de Verenigde 
Staten, Canada, Nieuw-Zeeland 
en Australië. Dit dreigend han-
delskonflikt tussen „bevriende 
naties" kan zeer sterk oplaaien. 

Intussen verhezen we niet uit 
het oog dat het gemiddeld ar
beidsinkomen van onze land- en 
tuinbouwers vanaf 1959 tot het 
einde van de zeventiger jaren 
schommelde rond de 65 th . van 
het gemiddeld inkomen van de 
loontrekkenden uit andere eko-
nomische sektoren. De boer 
weet dus al jaren wat inleveren 
isl 

Tegen deze achtergrond van 
vaststellingen en cijfers stellen 
WIJ twee hamvragen. Kan een 
kleine boer zich in deze situatie 
nog handhaven? Kan een jonge 
boer in deze situatie nog be
drijfszekerheid opbouwen? 

Een vernieuwde aanpak van 
de boerenproblematiek moet 
ook het werk zijn van de Volks
unie! 

Daan Vervaet, 
volksvertegenwoordiger 
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Na het bloedbad in Beiroet 

Wat nu met 
de internationale 
vredesmacht? 

„Onze vredestroepen blijven in Libanon." Dat was de onmiddellijke reaktie 
van zowel president Reagan als president Mitterrand na het bloedbad van 
afgelopen weekeinde in Beiroet Twee gelijktijdige, perfekt uitgevoerde 
zelfmoord-aanslagen, met vrachtwagens die volgepropt waren met explosie
ven, herschiepen daar de hoofdkwartieren van de Amerikaanse „marines" en 
de Franse militairen tot een puinhoop waarin meer dan tweehonderd soldaten 
het leven verloren. 

DE internationale vredes
macht, die bestaat uit 
Amerikaanse, Franse en 

Italiaanse militairen, waaraan la
ter ook een klem kontingent Ent
ten werd toegevoegd, werd vo
rig jaar naar Libanon gestuurd in 
de nasleep van de Israëlische 
invasie in dat land. Ze moesten 
een steun vormen voor presi
dent Gemayel om zijn gezag en 
dat van de staat in het land te 
vestigen, en aldus Libanon te 
herenigen onder een stabiel be
wind. 

Van die opdracht is weinig 
terechtgekomen, en dat is met 
de schuld van de vredestroepen 
Syrische troepen zijn nog steeds 
aanwezig in het noorden en oos
ten van Libanon, Israëlische troe
pen bezetten nog steeds het 
zuiden, en de diepe interne ver-
deelheid van het land, tussen 
kristenen en moslims, tussen di
verse groepen binnen die kon-
fessionele gemeenschappen, 
zijn met verdwenen met de inva
sie van de Israeli's of de komst 
van de internationale vredes
macht. De jongste uiting daarvan 
is de strijd tussen het regerings
leger en de Druzen, maar dat is 
slechts één uiting van de vele 
konflikten die Libanon verscheu
ren en die nog in de hand wor
den gewerkt door allerlei buiten
landse invloeden. 

„Blijven!..." 
De internationale vredes

macht nam geen deel aan die ge
vechten maar werd er wel bij 
betrokken; zowel Amenkaanse 
als vooral Franse soldaten wer
den gewond of gedood in be
schietingen van hun installaties. 
Maar de vragen die toen in 
Frankrijk en de VS werden ge
steld zijn mets vergeleken bij het 
debat dat nu, vooral in de Ver
enigde Staten, dreigt los te bar
sten over de rol van „onze boys" 
na het bloedbad m Beiroet. 

„Onze troepen blijven", zo 
zegden Reagan en Mitterrand, 
maar om wat te doen"? Het stu
ren van de internationale vredes
macht naar Beiroet is eens te 
meer een voorbeeld van een 
militaire daad die om politieke 
redenen werd gesteld, nl. om de 
westerse steun voor een onaf
hankelijk Libanon te onderstre

pen en om andere landen, o.m. 
Syrië dat nog steeds aanspra
ken op dat land of tenminste een 
deel ervan heeft, een duidelijk 
signaal te geven. De militaire 
konsekwenties van die onderne
ming werden echter nooit duide
lijk uitgespeeld De VS, Frankrijk 
en de andere deelnemende lan
den hebben zich verbonden tot 
steun aan Gemayel en zetten 
daarmee dus hun geloofwaardig
heid op het spel, maar tot hoever 
moet die steun gaan? Betekent 
dat militaire steun aan de presi
dent als die in een burgeroorlog 
verwikkeld geraakt, met alle risi
co's vandien om vastgezogen te 

worden in een uitzichtloos kon-
flikt? Wat Is de limiet van het op
treden van de vredestroepen, en 
omgekeerd, wat is er nodig om 
de missie van de vredesmacht 
tot een sukses uit te roepen en 
de troefjen weer naar huis te 
halen? Allemaal vragen die noch 
In Parijs noch in Washington ooit 
duidelijk beantwoord zijn. Maar 
waarop nu een duidelijker ant
woord zal worden geëist zeker 
in de VS, waar het Vietnam-
trauma nog nawerkt waar al 
schrik heerst voor een militaire 
interventie in Centraal-Amerika, 
waar zeer weinig entoesiasme 
bestaat voor het uitzenden van 

Beiroet, VS-soldaten bergen de lijken van hun omgekomen 
makkers. En toch blijven, zeg^eagan... 

Amerikaanse troepen in missies 
waar geen snel en duidelijk mili
tair sukses mogelijk is. 

Tijdbom 
blijft tikken 

President Reagan heeft een 
bijeenkomst gevraagd van de 
ministers van Buitenlandse Za
ken van alle landen die deelne
men aan de internationale vre-

Geen tijd om op adem te komen... 

Met miljoenen hebben ze het 
afgelopen weekeinde gemar
cheerd in West-Europa, tegen de 
Pershing-2 en de Cruise-raket
ten, tegen de opstelling door de 
Sovjetunie van de driekops-
SS-20. Om het verdwijnen van 
alle raketten voor de middellan
ge afstand op dit kontinent te ei
sen. 

Dat was de grote strekking 
van de massale vredesbetoging, 
al verschilden de aksenten wel. 

De acht officiële ordewoor-

den van de Brusselse betogin
gen waren biezonder evenwich
tig-

Terwijl aan de andere kant 
van het spjectrum de Britse beto
gers hun eilandmentaliteit illus
treerden door alleen te betogen 
tegen Cruise- en Trident-raket-
ten, d.w.z. de enige wapens die in 
Groot-Brittannië zullen komen. 

De Amerikaanse Trident-raket 
IS namelijk besteld voor de mo-
dernizering van de Britse eigen 
kernmacht 

Hét antwoord op deze mani
festaties kwam wel uit Moskou 
waar men meedeelde over te 
gaan tot het plaaten van nieuwe 
raketten. 

Maar deze moordtuigen eis
ten met de hele nieuwstijd voor 
zich op. Het nieuwe drama
bloedbad Beiroet was met eens 
verteerd of daar kondigde de 
invasie op Grenada zich reeds 
aan 

Heeft deze wereld dan geen 
ogenblik tijd om op adem te 
komen? 

desmacht in Libanon. Dat ge
sprek zal niet alleen gaan over 
de rol van de vredesmacht in 
Libanon, maar ongetwijfeld ook 
over de sancties die zullen wor
den genomen als ooit wordt 
vastgesteld wie voor de bloedi
ge aanslagen verantwoordelijk 
IS. Een aantal tekenen, o.m. het 
feit dat het om zelfmoordakties 
ging, wijzen in de nchting van de 
sjiieten en dus Iran dat o.m. boos 
is op Frankrijk wegens de leve
ring van Super Etendard ge
vechtsvliegtuigen aan zijn tegen
stander Irak. Anderen spreken, 
weliswaar zonder enig bewijs tot 
nog toe, van een mogelijke rol 
van Synë, dat zelf een bondge
noot is van de Sovjetunie, waar
mee eens temeer het gevaar van 
een verscherping van de tegen
stelling tussen de twee super-
mogendheden opdoemt 

Het bloedbad in Beiroet heeft 
de tijdbom die Libanon, en het 
hele Nabije Oosten, vormen, nog 
scherper gesteld. Om een ver
der uit de hand lopen te vermij
den zijn duidelijke afspraken 
over de rol van de vredesmacht 
en over de eventuele sancties 
tegen de daders van het bloed
bad, hoogst nodig. 

H. Oosterhuys 

EVA zoekt 
slaapgelegenheid 
Van 8 tot 10 december gaat in 
de gebouwen van het Europees 
Parlement te Brussel een verga
dering door van de Europese 
Vrije Alliantie ter voorbereiding 
van de Europese verkiezingen in 
juni 1984. 
W I J zoeken vrijwilligers uit Brus
sel of direkte omgeving die be
reid zijn de buitenlandse deelne
mers van deze vergadering on
derdak te verlenen en voor een 
ontbijt te zorgen. 
Belangstellenden kunnen hun 
naam opgeven op het volgende 
adres Europees Parlement 
TCDI, Bart Staes (Bur 359), Belli-
ardstraat 97-113 te 1040 Brussel, 
tel (02) 23423.99 
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Vlaanderen als Westmark 

Hoe Hitler 
de toekomst van 
Vlaanderen zag 

Het staat vast dat de oorlogskollaboratie van het Vlaams-nationalisme met 
het nationaal-socialistische Duitsland was gericht op het verwerven van een zo 
groot mogelijke zelfstandigheid voor Vlaanderen in het geval van een Duitse 
overwinning. 

Voor hen die te jong waren om het zelf mee te maken is het een blijvende 
bron van verwondering dat tegenover zoveel levensgevaarlijke inzet van 
Vlaamse zijde zo weinig konkrete vooruitzichten, laat staan waarborgen, van 
Duitse zijde stonden. 

TO T op de huidige dag is 
niet met zekerheid uit te 
maken wat Hitler of ande

re vooraanstaanden uit zijn om
geving met Vlaanderen en met 
België voorhadden. Dat zij de 
landkaart van Europa wilden her
tekenen IS zeker. Dat zij Vlaan
deren op lange termijn bij 
„Groszdeutschland" wilden inlij
ven, lijkt waarschijnlijk (1). 

Zijdelings leert ons hierover 
ook iets het werk van de Franse 
geschiedschrijver Raymond 
Tournoux, terwijl hij eigenlijk een 
heel ander onderwerp behan
delt (2). Voor dit artikel hebben 
WIJ de teksten vertaald die in 
verband staan met de toekomst, 
die Duitsland ons toen scheen 
voor te bereiden. 

Het gaat hier niet om de vaste 
waarheid. De auteur vermeldt 
slechts plannen en gissingen als
ook onomstootbare feiten die in 
hun richting wijzen 

Hij bekijkt de zaken uiteraard 
vanuit een Frans standpunt, zo
dat Vlaanderen en de Nederlan
den soms in één adem worden 
genoemd met andere voorgeno
men of doorgedreven grenswij
zigingen Hij haalt zijn gegevens 
grotendeels bij andere geschied
schrijvers. 

Grerrzen uit de 
tijd der 
volksverhuizingen 

Zo geeft hij de hiernavolgen
de passus weer uit „La France 
dans l'Europe de Hitler" van 
Eberhard Jackel 

Hitler gelastte Stuckart, 
staatssekretaris bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, met de 
voorbereiding van een studie be
treffende de toekomstige west
grens van Duitsland. Volgens 
zijn aanwijzingen moest deze 
van aan de Vlaamse kust naar 
de hoogvlakte van Langres lo
pen, dwars door de Ardennen 
en het Argonnegebergte, over
eenkomstig zijn vaak uitgespro
ken bedoeling, terug te komen 
tot de bepalingen van het ver
drag van Westfalen (1648) of tot 
de grenzen van het Reich, zoals 
die er uitzagen in de late middel
eeuwen. 

Frangois Charles-Roux, gewe
zen ambassadeur van Frankrijk, 
beschrijft in zijn boek „Cinq mois 
tragiques aux Affaires étrangé-

res" hoezeer de Duitsers van bij 
de aanvang de wapenstilstands
overeenkomst overtraden, on
der meer door de ongeschon
denheid van Frankrijks grondge
bied in feite aan te tasten. 

„In weerwil van de wapenstil-
.standsovereenkomst worden te 
Metz en te Straatsburg „Gaulei
ter" aangesteld. Er worden ver
boden of voorbehouden gebie
den afgebakend in het Oosten 
en in de departementen Nord en 
Pas-de-Calais. 

De Duitse bezettende overhe
den, die eensdeels volhouden 
dat deze maatregelen uit militaire 
noodzaak voortkomen, verkla
ren anderdeels ten overstaan 

proces van Laval (4) de volgen
de verklaring af: 

„De verboden grensstrook 
ging van de Somme tot Bellegar
de (5) Daar zou de grens van 
Frankrijk in de toekomst liggen 
Alle gebieden ten oosten hiervan 
zouden op de ene of andere 
wijze deel uitmaken van het 
Grootduitse Reich." 

Prof. Henn Michel vermeldt in 
zijn boek „Vichy, année 40" een 
uiteenzetting van prof. Banse, 
professor in de militaire weten
schappen aan de universiteit van 
Brunswijk. Deze zou „als weste
lijke militaire grens van Duitsland 
een lijn hebben bepleit die neer
kwam op de grens van het Heili-

en ook later zijn toegewijde hel
per, deelde aan de schrijver mee 
dat „de maarschalk reeds kort na 
de wapenstilstand van de Duit
sers het ergste verwachtte. Men 
deelde hem mee wat aan de 
gang was in het Noorden, in 
Vlaanderen, in de Elzas en in 
Lotharingen". 

Na aangestipt te hebben dat 
de SS-generaal Thomas zich erg 
inlaat met Baskische, Corsicaan-
se en Bretonse separatisten, 
voegt R. Rounoux er aan toe: 
„Een dergelijke beweging be
staat op dat ogenblik ook in de 
departementen Nord en Pas-de-
Calais. Sommigen maken plan
nen voor een Gau, samenge
steld uit België en Frans-Vlaan-
deren. 

Een heel groot 
België... 

De Zwitserse professor Bon
jour maakt in zijn „Hlstoire de la 
neutralité suisse (sendant la Se
conde Guerre mondiale" gewag 
van een nogal afwijkende varian
te op bovengenoemde grenslijn. 

„Van bij de aanvang der 
Frans-Duitse kollaboratie bleef 
onophoudend het gerucht de 
ronde doen dat de Duitsers aan 
Frankrijk Romaans Zwitserland 
hadden beloofd. Frankrijk zou 
worden verplicht om de Elzas, 
Lotharingen en Frans-Vlaande-
ren af te staan. Bij wijze van 
vergoeding en ook als beloning 
voor aan de Duitsers bewezen 
diensten zou het Waals-België 
en Romaans Zwitserland beko
men. De desbetreffende „de
mentis" konden de achterdocht 
van de Zwitsers niet wegnemen, 
want zij beschikten over be
trouwbare inlichtingen. Het be
wijs is geleverd dat sommigen in 
het Führerhauptkwartier de be
doeling hadden, Zwitserland 
vroeg of laat op de ene of ande-

Prinses Marie-Josée werd door haar broer, de Belgische koning, naar Hitler gestuurd om de 
plannen van de Fuhrer te kennen over het nieuwe Boergondië... 

van de bewoners: „Voortaan 
maakt uw land deel uit van het 
grote Reich" (3) 

Generaal Doyen, hoofd van 
de Franse afvaardiging bij de 
wapenstilstandskommissie te 
Wiesbaden, legde tijdens het 

ge Roomse Rijk der Duitse Na
tie Het verloop hiervan viel bijna 
samen met de verboden of voor
behouden gebieden" (6) 

Kolonel de Gorostarzu, militair 
attaché bij de Franse ambassa
de te Madrid toen maarschalk 
Pétain daar ambassadeur was 

re wijze uiteen te doen vallen" 
Dan voegt hij daaraan een 

overweging toe die de betrekke
lijke waarde van al deze plannen 
goed in het licht stelt. 

„Het IS evenwel moeilijk, met 
juistheid uit te maken welke ver
re doelen Hitler had gesteld 

Waarschijnlijk had hij uit de ver
schillende plannen nog geen 
keuze gedaan. Naargelang van 
de internationale toestand, naar
gelang van de gebeurtenissen 
binnen het Reich en wisselend 
volgens zijn eigen humeur, gaf 
de Fuhrer de voorkeur aan het 
ene ontwerp boven het andere" 

... of helemaal geen? 
De reeds vernoemde Charles-

Roux beweert dat „paus Pius XII 
reeds in juni 1940 aan de ambas
sadeur van Frankrijk had toe
vertrouwd, te verwachten dat 
Hitler België als onafhankelijke 
staat van de kaart zou vegen. 
Een gedeelte ervan zou hij sa
menvoegen met een stuk Hol
land en hiermee een Vlaams 
Koninkrijk tot stand brengen; 
terwijl het noordelijke gedeelte 
van Nederland aan het Reich 
zou worden gehecht 

Men nam wel aan dat dit echte 
of vermeende ontwerp metter
tijd was geëvolueerd Het minis
terie van Buitenlandse Zaken 
van Vichy vroeg zich af of Hitler 
niet in de zin had, dit vazal-
Vlaanderen te vergroten met 
een gedeelte van Frankrijks 
noordelijke departementen. 

Trouwens, volgens „Ecrits de 

Paris" van Gabriel Figeys richt
ten in Frans-Vlaanderen „lieden 
als Blanckaert en priester Gan-
tois nota's tot het Duitse bestuur 
met het oog op deze hereniging 
van Vlaanderen" 

Tournoux vervolgt: „Prinses 
Marie-Josée, koningin van Italië, 
wordt door haar broeder, koning 
Leopold van België naar Hitler 
gestuurd om de bedoelingen der 
Duitsers te peilen De Fuhrer 
onderhoudt haar over de toe
komst van België en brengt de 
opnchting van een nieuwe staat 
Boergondiè ter sprake, m.a.w. 
vermoedelijk een soort Lotharin
gen. 

Dat zulke plannen toch niet 
louter tot het njk der verbeelding 
behoren meent de auteur te kun
nen afleiden uit het feit dat „de 
Vlaamse Belgische knjgsgevan-
genen zeer vlug vrij werden ge
laten, de Walen daarentegen in 
krijsgevangenschap gehouden". 

Het is allemaal bij plannen ge
bleven, zoals WIJ nu weten De 
tijdgenoten kenden die plannen 
niet. ZIJ vermoedden dat er wa
ren, zonder meer. In de mate 
waarin zij een gewicht in de 
schaal konden leggen, hebben 
ZIJ gepoogd ze te beïnvloeden, 
ten bate van een Vlaamser 
Vlaanderen, wat wellicht had 
kunnen betkenen: ten koste van 
Frankrijk en/of België En zonder 
te weten hoe Vlaams Vlaande
ren zou kunnen blijven in een 
Groot-Duits of Groot-Germaans 
Rijk. 

Ktirel Jansegers 

(1) Zie de „Bijdragen tot de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoor log ' van dr. A. 
de Jonghe 

(2) Pétain et la France, Pion, Parijs. 1980. 
574 biz 

(3) Tijdens de bezetting was er inderdaad 
een Duitse bevelhebber voor het militaire 
gebied ..Belgien und Nordfrankreich" 

(4) Belangrijkste Franse minister onder 
het staatshoofd Petam. verpersoonli jking 
van de Vichy-regermg en haar politiek 
van „collaboration" met de Duitsers 

(5) Niet ver van Geneve. 

(6) M b t Belgiè klopt dit met In de 
Zuidelifke Nederlanden liep die grens 
van zuid naar noord, ongeveer langs 
Schelde en Dender. Het graafschap 
Vlaanderen behoorde tot de Franse 
kroon, nooit tot het Rijk. 

27 OKTOBER 1983 



10 m 
Konventie van Washington eindelijk goedgel<eurd 

Belgische draaischijf 
moet nu stilvallen! 

Het World Wildlife Fund Belgium deelde mee dat 
België zijn ambassadeur in Bern gevraagd heeft de 
Konventie van Washington goed te keuren. Hierdoor 
verbindt België zich officieel deze Konventie vanaf 
1 januari 1984 toe te passen. 

Aangezien deze internationale konventie de im
port en export van bedreigde plante- en diersoorten, 
of gedeelten en produkten ervan, reglementeert 
moet de handel hiervan zoniet volledig verboden dan 
toch streng gereglementeerd worden. 

D IT onontbeerlijk interna
tionaal verdrag heeft in 
ons land wel de tijd ge

kregen om te „rijpen". Het werd 
immers reeds in 1973 in Was
hington ondertekend. Sindsdien 
heeft de noodzaak tot bescher
ming van bedreigde dier- en 
plantesoorten zich zodanig of)-
gedrongen dat op dit ogenblik 81 
landen deze handel verbieden. 
België daarentegen bleef gedu
rende die elf jaar de draaischijf 
voor de internationale handel In 
wilde dieren, ivoor en bont, en 
niet een klein beetje. 

Miljoenenzaak 
Volgens statistieken van de 

Belgische Dienst voor Buiten
landse Handel zijn met deze han
del op grote schaal aanzienlijke 
geldsommen gemoeid: de jong
ste vijf jaren heeft België voor 
méér dan een half miljard huiden 
van katachtigen ingevoerd en 
wilde dieren voor een bedrag 
van 750 miljoen... 

Er was ook niet veel vereist 
om een handel in wilde dieren op 
te zetten: een vrachtwagen, en
kele kooien, een telefoon en een 
telex volstonden al om „grossier" 
te kunnen spelen. De weg die 
een dier van zijn natuurlijk milieu 
tot bij de koper moest afleggen 
was kort: de stroper, een kon-
taktpersoon, de grossier, de win
kel. Voor iedereen, behalve voor 
de stroper, zaten er rijkelijke 
verdiensten aan vast, zelfs indien 
men de vele sterfgevallen bij de 
vangst en tijdens het transport 
meerekent Een 20-tal groothan
delaars hebben gedurende die 
jaren grof geld verdiend (een 
papegaai kost tot 65.000 B.fr., 
een chimpansee 85.000 B.frJ. 

Met Sabena... 
Hoewel België van oudsher 

een grote rol gespeeld heeft op 
de internationale ivoormarkt 
wordt deze handelwijze tegen
woordig afgewezen door de 
meeste natuurbehoudsgezinde 
landen. Als één van de weinige 
landen die nog „illegaal" ivoor 
Importeren, kan België de kwade 
rol die het speelt door het stro
pen van olifanten aan te moedi
gen, niet ontkennen. Vermits de 
meeste landen van Midden-Afri-
ka de handel verbieden, worden 
massale hoeveelheden ivoor 
frauduleus getransporteerd naar 
buurlanden die „soepel" zijn (Bu
rundi bv.) en daarna legaal uitge

voerd. De hoeveelheid ivoor die 
gedurende de voorbije 10 jaar 
door Sabena vervoerd werd ligt 
ergens tussen 300.000 en 
500.000 kg slagtanden, wat neer
komt op de slachting van 24.0(K) 
a 40.000 olifanten. De ivoorladin
gen worden overgeslagen in 
Antwerpen en dan meestal door
gezonden naar Hong-kong en 
Japan. 

Onvoldoende ingelicht koch
ten sommigen zeldzame dieren, 
die in hun natuurlijk milieu met 
uitsterven bedreigd worden. Bij 

vergunningen en jaarlijkse kon
takten tussen de leden. De be
dreigde .soorten — planten en 
dieren, levend of niet evenals 
gedeelten ervan, of de produk
ten die ze voortbrengen — wor
den ingedeeld al naargelang hun 
beschermingsstatuut 

De konventie reglementeert 
ook de in- en uitvoer van am
bachtelijk vervaardigde voor
werpen afkomstig van dieren zo
als: schilden van schildpadden, 
ivoren voorwerpen, krokodillele-
der, bontmantels enz... die door 
de toeristen als souvenir uit het 
buitenland worden meege
bracht Voortaan moeten zij be
schikken over een toelating van
wege de bevoegde plaatselijke 
diensten, om bij hun terugkeer in 
België geen moeilijkheden te krij
gen. 

Toch 
uitzonderingen! 

Voor de levende diersoorten 
zal de Belgische wet nog wat 
verder gaan dan de tekst van de 
konventie en zal ook hun gevan-

kingen zullen toelaten op eender 
welk ogenblik te weten hoeveel 
beschermde planten en dieren in 
België aanwezig zijn. 

Alle inlichtingen over deze 
verplichte inventaris kunnen be
komen worden bij de Dierge
neeskundige Dienst van het mi
nisterie van Landbouw, Manhat
tan Center, Boiwerkstraat 21, 
1000 Brussel. 02-219.10.51 of bij 
de Dienst voor Rantenbescher-
ming, Stassartstraat 36, 1050 
Brussel, 02-513.84.11. 

Dode letter? 
Men kan zich ook afvragen of 

de aankoop van exotische die
ren, van hun huiden of van hun 
ivoor nog aanvaardbaar is als 
men weet dat vele soorten met 
uitsterven bedreigd zijn juist 
door de handel. Toch zijn er nog 
produkten op de markt afkom
stig van zeldzame dieren (zoals 
zeeschildpadden en krokodillen) 
die gekweekt worden op zoge
naamde „farms". Sommige van 
deze „farms" bedruipen zichzelf, 
terwijl andere nog steeds uit de 

In beslag genomen olifantstanden. 

partikulieren, in privé-dierentui-
nen en in safariparken kwijnen 
deze dieren weg van heimwee, 
van kou of omdat ze slecht 
verzorgd worden. Terwijl andere 
landen enorme inspanningen de
den om de konventie van Wash
ington toe te passen, bleef Bel
gië bijna het enige land waar 
eender welk dier, hoe zeldzaam 
ook, te koop was. Wou men een 
gorilla of een panda, een jachtlui
paard of een chimpansee, als 
men maar betaalde was het be
schikbaar. 

De vrij ingewikkelde konven
tie van Washington berust op 
een systeem van kontroles van 

genhouding verbieden. Bepaal
de uitzonderingen worden ech
ter toegestaan voor eksempla-
ren die reeds in België toegeko
men waren vóór de ratifikatie 
voor de eksemplaren die in ge
vangenschap of kunstmatig wer
den gekweekt enz... Deze afwij
king wordt toegestaan in zover
re de betrokkene de verplichte 
inventaris opmaakt Zonder 
deze inventaris loopt hij kans 
streng gestraft te worden (geld
boetes, gevangenisstraf en inbe
slagneming). 

Een kopie van deze inventaris 
moet verzonden worden aan de 
betrokken diensten en de bijwer-

natuur putten voor kweekdieren 
of eieren: de geloofwaardigheid 
van dit systeem is dan ook niet 
algemeen geldend. 

^ "^ 

WWF 

Het World Wildlife Fund ziet met 
zijn volgehouden aktie de toe
komst van de bedreigde plant
en diersoorten nu heelwat roos
kleuriger in. 

België probeert zijn achter
stand in te halen. De nieuwe 
wetteksten zijn streng en volle
dig, maar de goede toepassing 
ervan vereist een bekwame en 
efficiënte administratie en een 
zeer strikte grenskontrole. Op 
1 januari 1984 treedt deze kon
ventie in werking in alle EG-lid-
staten; het is trouwens dit Euro
pees initiatief dat bij ons de 
ratifikatie versneld heeft De er
varing zal uitwijzen of ons land 
wel degelijk van goede wil is en 
de konventie niet de zoveelste 
internationale overeenkomst is 
die dode letter zal blijven. 

Ring rond 
Eekio? 
DE VU-afdelingen van EekIo, 

Waarschoot en Zomer-
gem hebben een gemeenschap
pelijk standpunt meegedeeld 
omtrent de zogenaamde ring 
rond EekIo, de rijksweg 803. 

Het is niet onbelangrijk voor 
een stuk dat partijafdelingen sa
men een probleem aanpakken 
en een goed gefundeerd kom-
promis aan de bevolking en de 
overheid aanbieden. 

De hele toestand voor onze 
lezers schetsen zou te ver lei
den. 

Belangrijk is wel het besluit 
dat de drie afdelingen trekken, 
het getuigt van politieke rijpheid 
om begrippen als veiligheid, eko-
nomisch belang, natuurbehoud 
en besparingen naar waarde te 
schatten en in harmonie met 
mekaar te brengen. 

„Wanneer alle belangengroe
pen even hun egoïsme terzijde 
zetten en daarbij hun geldings
drang om gelijk te krijgen verge
ten, kan misschien een geza
menlijke oplossing worden ge
vonden die voor iedereen aan
vaardbaar is en waarmee de 
Meetjeslandse bevolking is ge
diend. 

Wij hebben niet de pretentie 
de wijsheid in pacht te hebben, 
maar wel een nieuw element aan 
de diskussie bijgebracht te heb
ben die de zwart-withoudingen 
kan nuanceren. 

Wij hopen dat onze kompro-
mis-oplossing een nieuwe basis 
voor diskussie kan zijn." 

Wie meer wil weten over dit 
gemeenschappelijk VU-stand-
punt over de ring rond EekIo 
neemt best kontakt op met VU-
provincieradsiid Alain Vervaet 
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Als je in je kennissen
kring een Evarist hebt, 
kon je hem gisteren een 
prettige naamdag wen
sen. De martelaar Eva
rist, vijfde paus van de 
kerk (97-105 n. Kr.), staat 
in de heiligenkalender op 
26 oktober. Zowel zijn 
naam — Evarist, „de wel
gevallige" — als de heili
ge zelf waren van Griek
se herkomst. In de 
Vlaamse Beweging 
brengt de naam Evarist 
ons op het spoor van 
twee broederparen en 
van een intellektueel-ar-
tistieke nalatenschap, 
die vandaag tot het alle
daagse kultuurgoed van 
het Vlaamse volk be
hoort. 

Het eerste broederpaar 
wordt gevormd door de Bau-
wensen, Evarrst en Isidoor, alle
bei geboren, getogen en ge
storven te Aalst Isidoor Bau-
wens (1855-1918) was genees
heer, letterkundige en weten
schapsman. Het literaire werk 
van deze veelschrijver — on
der meer de roman „Iwein van 
Aalst" — is vandaag vrijwel 
vergeten. 

Evarist 
Zijn broer, de jezuïetenpater 

Evarist Bauwens (1853-1937) 
had meer geluk met zijn krea-
ties. Hij gaf in 1891 de ,Zuid en 
Noord" uit, een bloemlezing die 
sindsdien voor honderdduizen
den Vlaamse scholieren de eer
ste sleutel tot de letterkunde is 
gebleven. 

Evarist Bauwens verzette 
zich met moedige onverstoor
baarheid tegen het franskiljo
nisme in de toenmalige jezu'ie-
tenkolleges. 

De Van Maldeghems, Evarist 
en Robert-Julien, vormen het 
tweede broederpaar. Ze wer
den allebei te Dentergem gebo
ren en ze stierven allebei te 
Eisene. Evarist Van Maldeghem 
(1808-1875) was komponist, 
vooral van religieuze muziek. 
Samen met zijn broer was hij 
betrokken bij de verre voorlo
per van de huidige Vlaams-
nationale zangfeesten, het 
Vlaemsch-Duitsch Zangver
bond dat halverwege de vorige 
eeuw zangfeesten inrichtte te 
Keulen, Brussel en Gent 

Als komponist was Robert-
Julien van Maldeghem (1806-
1893), net als zijn broer Evarist, 
vooral bezig met religieuze mu
ziek. Hij bezorgde ook een 
bloemlezing van de Nederland
se muziek uit de 15de en 16de 
eeuw. Dit werk wordt nog 
steeds gebruikt. Eén kreatie 
van Robert-Julien kennen bijna 
alle Vlamingen: op het lied 
„Verria morire" van H. Waelrant 
schreef hij een pseudo-oudne-
derlandse tekst 

Dit „Vaerwel mijn broeder" 
behoort vandaag tot ons aller 
liederenschat. 

J e ^ ^ M N n/UINDEIIEN 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 29 okt. 
• BRT1, 19 u. 
Weet je nog, retrokabaret 
• BRT1 , 20u. 15 
Zanger si, zanger la, show n^et 
Johan Verminnen. 
• BRT1, 21 u.05 
Terloops, nieuws in de marge. 
• BRT1, 21 u.50 
Attica, tv-film. 
• BRT1, 23U.25 
Sport op zaterdag 

Zaterdag 29 okt. 
• Ned. 1, 20U.28 
Showbizzquiz, kwis. 
• Ned. 2, 19u. 12 
De Frank Kramer-show, spel 
• Ned. 2, 21 u. 20 
Dom Helder Camara in Europa, 
portret 
• Ned. 2, 21 u. 50 
Onder vaders vleugels, komi
sche serie. 
• Ned. 2, 23U.15 
Balans van een leven, tv-spel 

Zondag 30 okt. 
• BRT1, 11 u. 
Konfrontatle, debat 
• BRT1, 17 u. 
Reddingstouw naar de angst, 
jeugdfilm. 
• BRT1, 18 a 20 
Leven- en laten leven, natuur
magazine. 
• BRT1. 20U.35 
Transport, dramaserie. 
• BRT1, 21 u.25 
La Ferdinanda: sonate voor een 
Medici-villa, kunstfilm. 
• Ned. 1, 20u.45 
Ja, natuurlijk, over natuur en 
natuurbehoud. 
• Ned. 2, 20U.10 
Magnum, avonturenreeks. 
• Ned. 2, 21 u. 
Op jacht naar de schat spelpro-
gramma. 
• RTBF1, 21 u. 10 
La caravane, tv-film. 
• A 2, 21 u. 45 
Nos années 50 met o.a. de dood 
van Gérard Philippe en Camus. 
• FR 3, 22 u. 30 
Chaines, Duitse stomme film. 

Maandag 31 okt. 
• BRT1, 20U.20 
Levenslang, Australische reeks. 
• BRT1, 21 u. 15 
De Benny Hill-show. 
• BRT 2, 20u. 15 
Extra-time, sportmagazine. 
• Ned. 1, 20U.28 
Kwistig met muziek, muzikale 
spelshow. 
• Ned 1, 21 u 35 
Hier en nu, aktualiteit en rubriek. 
• Ned. 1, 22u. 10 
Operatie V 1, Engelse oorlogs
reeks. 

Dinsdag 1 nov. 
• BRT1, 1 5 u 3 0 
De terugkeer van kapitein 

aken 

Brigitte Fossey, Georges Poujoul en Jacques Marin in de 
onvergankelijke, pakkende prent „Jeux interdits" (zw.-w., uit 
1952). RTL op woensdag 2 november om 21 u. 

Nemo, avonturenfilm 
• BRT 1, 20 u. 15 
IQ-kwis. 
• B R T 1 , 2 0 a 4 5 
Verover de aarde, over de open 
ruimten in het ekonomisch land
schap. 
• BRT 2, 20U.15 
De steek-er-wat-van-op-show. 
• BRT 2, 21 u.15 
leder zijn meug, film. 
• Ned. 1, 22 u.15 
Sonja op dinsdag, een uur Son-
ja Barend met gasten. 
• Ned. 1, 23 u.15 
De zoon van Louis Davids, lied
jes van hem nu gezongen. 

• WDR3. 20 u.15 
Het leven in een komposthoop, 
dok 
• BBC 2, 20 u. 45 
Singin' in the rain, musical. 

Woensdag 2 nov. 
• BRT1, 18U.40 
Silas, jeugdreeks. 
• BRT1, 20 u.50 
Kurt & Co, Met Ivan Heylen en 
Johan Anthierens. 
• BRT1, 21 u.30 
Fundamenten, met o.a. Margue
rite Yourcenar en Raymond 
Aron. 
• BRT 2, 19 u.15 
Tegen de verwachtingen in, dok 
over o.a. Stanley en Livingstone. 
• BRT 2, 20 u.15 
Requiem van Gaetano Donizet
ti, vanuit de Dom van Orvieto. 
• Ned. 1, 21 u.15 
Ferestedah, Iraanse thriller. 
• Ned. 2, 20u. 10 
Ademloos, Nederlands relatie
drama. 
• Ned. 2, 21 u. 35 
Uiver, een race door de tijd, 
dok. over KLM-vliegtuig uit 1934. 
• RTBF1, 21 u.55 ' 
Sang et honneur, nieuwe reeks 
over het Derde Rijk. 
• RTBF2, 19 u. 
Een eremijt onder ons, interview 
met een kluizenaar. 
• A R D 1 , 21 u.15 
Scheibenwischer, kabaret 
• WDR 3, 21 u. 45 
Auslandsreporter, opiumwin-
ning in de Gouden Driehoek. 
• BBC 2, 23 u. 
Bette Davis, portret van een 
star 

Donderdag 3 nov. 
• BRT1, 18 u. 
Tik Tak. 
• BRT1, 20 u.15 

Hoger-Lager, spelprogramma. 
• BRT1, 21 u.05 
Panorama, over Zuid-Afrika en 
het andere Rusland. 
• BRT1, 21 u.55 
McKenzie, Britse reeks in 12 
afleveringen. 
• BRT 2, 19 u. 
Vinger in de pap, magazine voor 
en door jongeren. 
• BRT 2, 20 u. 55 
Het leven op het land, tv-film 
over een Engelse familie. 
• Ned. 1. 20U.28 
How the West was won, wes
ternfeuilleton 
• Ned. 2, 21 u. 30 
Allemaal rebellen, over het Am
sterdam van de jaren '55-'65. 

Vrijdag 4 nov. 

• BRT1, 19U.10 
De Vlaams-Nationale Omroep-
stichting. 

• BRT1, 20U.20 
Bloedbroeders, film (1978). 
• BRT1, 22U.10 
Première-extra. 
• BRT 2. 20 u.15 
Hongerdood, dok. over de 200 
miljoen die elk jaar van honger 
sterven. 
• BRT 2, 21 u.10 
So what, jazzprogramma. 
• Ned. 1, 22 u.50 
Ik hou van jou, over ervaringen 
in de liefde. 
• Ned. 2, 19u. 12 
De eerste de beste, over 
vreemdsoortige prestaties en re-
kords. 
• Ned. 2, 20 u. 20 
Het onzichtbare kommando, 
nieuwe avonturenserie. 
• Ned. 2, 23 u. 20 
Haagse bluf, politiek magazine. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 29 okt. 
De schone uit Moskou 

Deze Amerikaanse muzikale 
film van Rouben Mamoulian 
(1957) is eigenlijk een moderne 
versie van de film „Ninotchka" 
over een mooie Russin op 
dienstreis in Parijs Met Fred 
Astaire, Cyd Charisse, Wim Son-
neveld e.a. (BRT 1, 16 u.). 

De reis 
In 1973 maakte Vittorio de 

Sica de film „II Viaggio", naar een 
verhaal van Luigi Pirandello. De 
hoofdrollen worden gespeeld 
door Sofia Loren en Richard 
Burton. Het draait in deze film 
rond de liefde (aanvankelijk ge
heim) tussen een vrouw uit het 
volk en een aristokraat Wan
neer haar echtgenoot overlijdt 
kan zij haar liefde publiekelijk 
voor haar minnaar beleven. Maar 
dan wordt zij getroffen door een 
hartaanval... (RTBF 1, 20 u.30) 

Zondag 30 okt. 
Twee westerns: 

Copper Canyon 
One-eyed Jack 

One-eyed Jack is van en met 
Marlon Brando (1959). Twee rui
ge kerels komen de rust in een 
vredig Mexikaans dorpje versto
ren. De bevolking opent een 
onmeedogende jacht op het 
tweetal... (TF 1, 20u. 35). 

Copper Canyon speelt in een 
mijnstadje in Texas waar veel 
zuidersen na de burgeroorlog 
naartoe gevlucht zijn. In het stad
je Coppertown regeert een ben
de onder leiding van Travis. De 
bevolking beslist zich van de 
bende te ontdoen... (RTL, 17 u.). 

Maandag 31 okt. 
L'Amour en herbe 
Prachtige film over jeugdpro

blemen, ouderplicht en groei 
naar volwassenheid en zelfstan
digheid. Muziek van Maxime Le 
Forestier. Gevolgd door een ge
sprek over „Waarvan dromen 
jonge meisjes?" (RTBF 1, 20 u.). 

Dinsdag 1 nov. 
leder zijn meug 

(Something for everyone) 
Een makabare komedie die in 

Nederland de titel „Een duivels 
plan" meekreeg. Conrad Ludwig 
(Michael York) weet als bedien
de binnen te dringen bij de gra
vin van Omstein die sinds de 
dood van haar man teruggetrok
ken leeft. Stap voor stap brengt 
hij een plan tot uitvoering dat tot 
doel heeft de hele hofhouding, 
alle eigendommen en ten slotte 
de gravin zelf en haar twee 
kinderen in te palmen... (BRT 2, 
21 u. 15). 

Woensdag 2 nov. 
Jeux interdits 
Juni 1940. De ouders van de 

5-jarige Paulette zijn bij een bom
bardement omgekomen. Het 
ronddolende meisje wordt opge
nomen in het gezin van de boe
renzoon Michel Dolle. Er ont
staat een tedere vriendschap en 
een wrede medeplichtigheid bij 
spelletjes die een veruitwending 
zijn van wat zij voelen over wat 
rondom hen gebeurt.. (RTL, 
21 u.). 

Donderdag 3 nov. 
Country 
Britse tv-film over de onder

gang van een boeren-brouwers-
geslacht Met James Fox, Wen
dy Killer, Leo McKern e.a. (BRT 
2, 20 u. 55). 

Vrijdag 4 nov. 
Bloodbrothers 
De film is een subtiel familie

portret van een Italiaanse immi
grantenfamilie in Amerika. Cen
traal is het konflikt van zoon 
Stony (Richard Gere) met de 
verdrukkende familiesfeer, ge
personifieerd in de neurotische 
moeder (Lelia Goldoni) (BRT 1, 
20 u. 20). 

Nieuw op 
het scherm 

Gevangenis-
oproer 

De gevangenen van de „mo
delgevangenis" Attica (VS) voel
den zich onmenselijk behandeld 
en vroegen verandering van het 
systeem. Er gebeurde echter 
niets en op 8 september 1971 
barstte de bom. Cipiers werden 
gegijzeld en het kwam tot een 
gewelddadige en bloedige kon
frontatle met soldaten... 

De Amerikaanse tv-film „Atti
ca" is gebaseerd op deze schrij
nende gebeurtenissen. 
(BRT 1, zat 29 okt, 21.50 u.) 

De verscheurde 
wereld 

N.a.v. de uitvoering in de Are
nahal in Antwerpen van „Symfo
nie van de twee werelden", van 
Dom Helder Camara, de aarts
bisschop van Recife (Brazilië) en 
diens bezoek aan de uitvoering 
brengt de KRO een portret van 
de aartsbisschop (Ned. 2. zat 
29 okt, 21.20 u i 

De benzineslag 
Miei Louw geeft enige opkla

ring over de voorbije benzine
slag. In zijn autotest pakt hij de 
Peugeot 205 GRD onder han
den. In „Wikken en Wegen", 
maandagavond BRT 1 om 
21 u. 45. 

Hongerdood 
„The edge of survival" is een 

dokumentaire van Leigh Whar
ton, die de honger in de wereld 
aan de kaak stelt en zich af
vraagt wat eraan wordt gedaan. 
(BRT 2, vrijdag 4 nov., 20 u. 15). 

Allemaal 
rebellen 

Met nostalgie wordt terugge
blikt op de gebeurtenissen die 
zich hebben afgespeeld in Am
sterdam, hoofdzakelijk op en 
rond het legendarisch geworden 
Leidseplein in de periode 1955-
1965. Gebeurtenissen die Ne
derland veranderden en die er
toe leidden dat Amsterdam de 
internationale hoofdplaats werd 
van een beweging die zich ver
spreidde over de hele wereld: 
jongeren die tijdens W O U of er 
vlak na werden geboren predik-, 
ten een nieuwe wereld Zij zet
ten zich af tegen hun ouders en 
de maatschappij die hen naar ze 
betoogden niets' meer te bieden 
hadden.. 

(Ned 2, donderdag 3 nov, 
21 u. 30) 
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De bloementuin verliest einde oktober zijn laatste 

kleuren, hier en daar glanst nog een roos, fleurt nog 
een klad salvia-rood en kondigen dieppaarse asters en 
chrysanten Allerheiligen aan. Her en der buigen 
hoogbenige zonnebloemen hun zware zonnebroden 
vol olierijke pitten... 

D ELE gigantische zonnen 
die zo feestelijk onze 
tuinen sieren, danken 

wij aan de Spanjaarden die ze 
meebrachten uit Zuid-Amerika 
waar ze deel uitmaakten van de 
zonnecultus van de Inca's. Wie 
zonnebloemen in de tuin heeft, 
hakt die niet zo maar om, om 
weg te gooien. 

Nee, men verzamelt in het 
vooruitzicht van een grieperige 
winter de pitten want deze be
vatten een waardevol medicijn 
tegen verkoudheden, hoest en 
borstklachten. 

Men kookt 100 gram zonne-
bloempitten in 1 liter water, t©t 
zo 'n halve liter overblijft, zeeft 
en voegt een kwart liter jenever 
bij en werkt met 250 gram bruine 
rietsuiker af. 

Alles wordt in een goed af te 
sluiten fles of bokaal opgebor
gen en wanneer de hoestbuien 
aanzetten of griep zich aankon
digt tot viermaal per dag toege
diend, telkens twee koffielepels. 

Wie geen zonnebloempittensi-
roop lust kan de pitten ook zo 
knabbelen, in kombinatie met ro
zijnen zijn ze een waardevolle 

lekkernij want ze bevatten rijke 
olieh. 

Men gebruikt natuurlijk niet 
alle pitten op, een gedeelte van 
de oogst wordt bewaard om 
begin mei van volgend jaar op
nieuw te planten, één pit per 
kuiltje van zo 'n 5 cm diep. 

DAT de Nationale Opera 
van België onder de lei
ding van zijn Vlaamse 

direkteur G. Mortier een benij
denswaardig peil heeft bereikt 
gaat ook in het buitenland niet 
onopgemerkt voorbij. 

De Parijzenaars kunnen zich 
voor 1.450 Ffr. (zowat 10.000 
Belg. frJ abonneren op 5 voor
stellingen in de Munt. Het abon
nementsgeld omvat de treinreis 
Parijs-Brussel per TEE, kulturele 
manifestaties tijdens de treinreis 
en de toegang tot de Munt 

Dat men vanuit Frankrijk naar 
hier — en niet omgekeerd — 
komt luisteren naar Mozart Ver
di, Debussy en Wagner, logen
straft de oude spreuk over het 
druppelen te Brussel wanneer 
het in Parijs regent 

Na 1302 is 1755 beslist het meest luisterrijke jaar
tal uit de wereldgeschiedenis. Toen werd de nog 
altijd meest briljante geest uit de gastronomie, Jean 
Anthelme Savarin, geboren als zoon van een proku-
reur des konings in het Zuidfranse provincieplaatsje 
Belley, met in de buurt bossen vol wild, malse weiden 
en zonovergoten wijngaarden. 

D EZE gekultiveerde jonge
ling van goede afkomst 
was dus als het ware 

voorbestemd om fijnproever en 
levensgenieter te worden. 

Hij deed glansrijke advokaten-
studles in Dijon en werd rechter 
in zijn geboortestreek, waar hi] 
vlug de reputatie van „gour
mand" en „cavalier" genoot aan 
wie de Franse revolutie volmaakt 
voorbij ging. Dit beviel de jon
gens van Robespierre evenwel 
met en toen ze zijn hoofd eisten, 
kon hij slechts op het nippertje 
naar Amerika vluchten, waar hij 

Wanneer men altijd bij 
zijn partij wil blijven 
moet men dikwijls van 
mening veranderen. 

Kardinaal de Retz 

o.a. als voortreffelijk violist aan 
de kost kwam. 

In 1800 vinden we hem al 
terug in Parijs waar hij als raads
heer aan het hof van beroep een 
veel en graag geziene figuur is in 
de adellijke en liteaire „beau 
monde". 

Niemand vermoedde echter 
dat de raadsheer ook een mees
ter aan het fornuis was, die jaren
lang in stilte werkte aan een 
immens gastronomische-letter-
kundig meesterwerk dat in 1825 
anoniem verscheen onder de 
titel „Psychologie du Gout". 
Spoedig lekte het evenwel uit 
wie de auteur van deze wijsbe
geerte van de fijnproever was. 
Het boek is nog altijd smakelijk 
lezenswaardig. 

Hier citeren we een van de 
kernspreuken die het werk voor
af gaan: „De dieren voeden zich, 
de mens eet, de beschaafde 
mens alleen weet te dineren". 

M9 13 

r rARTWERK is de jongste 
modetrend bij managers 
en hogere kaders van het 

Amerikaans bedrijfsleven. 
Steeds meer topkaderlui hebben 
's avonds en tijdens de week
ends een tweede beroep, vaak 
met medeweten van hun werk
gever. Personeelchefs beginnen 
een bureau voor arbeidsbemid
deling. Planningspecialisten wor
den na 18 u. industrieel raadge
ver. Reklamemensen zetten een 
platenbedrijf, een boekhandel of 
een tijdschrift op. 

De trend is het sterkst in de 
computernijverheid, waar de 
weekendbedrijfjes voor softwa
re als paddestoelen uit de grond 
schieten. 

Dit wereldje van dure zwart
werkers heeft een eigen vak
blad, de „Sideline Business". En 
een Newyorkse hogeschool 
biedt reeds een kursus aan: 
„Zwartwerk - een strategie voor 
financiële overleving in New 
York". 

MAAR ook thuis moeten 
we van het aanklop
pen een vaste ge

woonte maken, want het is ten 
slotte mogelijk dat iemand van 
het gezin op een bepaald mo
ment liever niet verrast wordt 
CJ Ook de kinderen die midden 
in hun huiswerk verdiept zijn, 
hebben daar recht op. Dus of we 
nu op het werk zijn of thuis: 
eerst kloppen en wachten tot 
iemand een „kom maar binnen" 
laat horen. 

„En wie regelmatig een glaasje 
te veel drinkt om in een vrolijker 
stemming te komen of misschien 
zelfs om zijn dagelijkse zorgen 
te vergeten, handelt in strijd met 
de goede zeden". 

Een jonge dame rode bloe
men schenken is dus een lief
desverklaring die tegelijk de 
hoop uitdrukt dat die liefde ook 
beantwoord wordt". 

Deze en nog veel meer be-
leefdheidsregels kan men lezen 
in het boekje: „Moderne om
gangsvormen. Etiquette voor 
jong en oud. (Antwerpen, Stan
daarduitgeverij, 1983.350 frJ. Al
hoewel de titel „modern" best 

achterwege had mogen blijven. 
De „goede manieren" die hierin 
worden opgesomd grenzen aan 
het ongelooflijke en doen terug
denken aan de poederige Prui
kentijd met zijn belachelijke eti
quette. 

O ja, uit een enquête blijkt dat 
een groot aantal vrouwen zich 
bij een begroeting nog graag de 
hand laten kussen en een adellij
ke weduwe spreekt men aan 
met: „Hoogwelgeboren Vrouwe 
Douairiére". Het is maar een we
ten. 

Vultur 

Gieren heeft men vaeck gehoord 
kreysend eysend, aen den boord 

vander Samber en de Maes, 
Maer in Vlaendren ligt het aes. 

^M&sbpeUn 
(4) 

Opnieuw een verhaaltje waarin 
drie fouten verscholen zitten, wie 
wil meespelen en winnen zoekt de 
fouten op, zegt waarom en stuurt 
het antwoord ten laatste op maan
dag 14 nov. aan Wij (Meespelen), 
Barrlkadenplein 12 te 1000 Brussel. 
De winnaar ontvangt een keramle-
ken kunstwerk. 

Nu de oplossing van Meespelen. 
2 van 13 oktober: Poelaert en An-
spach waren belden in 1883 overle
den en konden dus de inhuldiging 
van het justitiepaleis niet bijwonen, 
de Brusselse Kunstberg is geen 
ontwerp van PoelaerL 

Uit de juiste Inzendingen werd 
door lottrekklng deze van Jan Le-
naerts, Steenveldstraat 27 te 2610 
Wilrijk gevist Hij ontvangt het boe
kenpakket en onze gelukwensen. 

DE zeven jongens stapten 
welgezind van hun ten
tenkamp weg, de augus

tusmorgen was zonnig en nodig
de uit tot een lied. 

Eén van hen die goed ter 
stemme was en die zowat als de 
speelman van het groepje be
schouwd kon worden zette de 
eerste tonen in. „Jutho, vooruit 
en dapper, Jutho mijn paard." 
Het klonk als een vreugdekreet. 

De vogels die zoveel geweld 
niet gewoon waren in de vroege 
morgen schrikten op. Sommige 
waaronder de leeuwerik, de pim
pelmees, de kalmoes en de kwik
staart vlogen onmiddellijk op; an
dere zoals de spreeuw, de sper
wer en de klauwier die erger 

gewoon waren bleven op hun 
tak zitten en bekeken de t>ent 
vanuit de hoogte. Onze jonge 
.vrienden stoorden zich daar niet 
aan en zetten hun lied verder: 
„Hardop! de zwaarden siddren 
daar valt het hoofd van Willem 't 
hoofd der riddren. God zij ge-
loofdl" 

Het manhaftig lied klonk als 
een uitdaging over de heide. 

Stappend en zingend hoorden 
zij allengs het gegrom van hun 
magen en spraken hun knapzak 
aan, spreidden het tafellaken en 
sneden het brood. 

Zo kregen zij plots de rijke 
heideflora die hen omringde in 
het oog. 

De natuurkenner van de 
groep somde voor de vuist op: 
jeneverbes, dopheide, kraaihei-
de, buntgras en brem. 

Eens de boterhammen achter 
de kiezen, gespten onze vrien
den de rugzakken aan en staf>-
ten op in de richting van de 
meidoorn die met zijn blanke 
bloesems de kim afzoomde. 
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De 3 Brusselse markten 

Wandelen langs 
rommel en retsina 

ren, een oude matras of een te 
herschilderen schabbetje. En 
voor de zondagse kijker blijft de 
Ouwmet een loterij, waar hij met 
een klein lotje een grote prijs 
fioopt te winnen. 

Overigens zijn er aan de 
Hoogstraat en ommelanden ge
noeg beenhouwers open om 
een „pistolee met gekapt" te 
versieren, en genoeg volkse 
kroegen voor een geuze of een 
knek. 

Een zondagse herfst- of wintermorgen met niet al 
te slecht weer leent zich uitstekend voor een bezoek 
aan de Brusselse zondagmarkten. De winkelsluiting 
op zondag maakt van de meeste stadscentra een 
nogal dode bedoening. 

Wie van gezellige drukte houdt en van menselijke 
warmte en beweging in het stadsbeeld, is dan 
aangewezen op wijken en kwartieren waar een 
markt wordt gehouden. 

BRUSSEL heeft niet minder 
dan dne vermaarde 
markten op zondagoch

tend, de antiekmarkt op de Za
vel, de rommelmarkt — in het 
Brussels de „Ouwmet" — op het 
Vossenplein in de Marollen en 
de Zuidermarkt of Jamarmarkt 
aan het Zuidstation Ze liggen 
alle drie dicht genoeg bijeen om 
op één ochtend het bezoek aan 
de ene te kombineren met het 
bezoek aan een andere 

De Antiekmarkt 

Op de Grote Zavel wordt 
ieder week-end een gereputeer
de antiekmarkt gehouden. Wie 
wil kopen op deze markt, moet 
wel méér dan het gebruikelijke 
zakgeld bijhebben De huidige 
antiekmarkt mikt vooral op een 
koopkrachtig publiek. Dat ligt 
trouwens in de historische lijn 
van deze buurt, die sinds eeu
wen een sterke aantrekkings
kracht uitoefent op de betere 
standen van Brussel. De Zavel 
ligt immers op de helling van de 
hoog- naar de laagstad. Op deze 
helling bouwde de Spaanse en 
de Oostennjkse adel in de vijf
tiende eeuw zijn residenties. 

De sfeer tussen de antiek
kraampjes IS gezellig druk. De 
opstelling van de kraampjes 
houdt het soort verrassingen in, 
dat ook het oude stadsweefsel 
in de buurt nog biedt. 

Maak van een bezoek aan de 
antiekmarkt gebruik om de glas
ramen in de Zavelkerk te gaan 
bewonderen. En loop eens tot 
op de Kleine Zavel, dit meest 
Nederlandse aller Brusselse plei
nen. 

Op de markt aan het Vossen
plein verkopen de inwoners van 
de Marollen al meer dan een 
eeuw hun al dan met herstelde 
rommel recyclage en recupera
tie lang voor deze begrippen 
waren uitgevonden. De jongste 
jaren zitten er echter tussen de 
rommelmarchands steeds meer 
en meer antiquairs. De buitenlan
ders hebben het Vossenplein 
ontdekt Vooral Nederlanders 
ontvluchten de kille calvinisti
sche zondag bij hen thuis om op 

het Vossenplein te komen kijken 
en sjacheren. 

De prijzen gaan omhoog en 
gespecializeerde zaken nemen 
de handel over. 

Gelukkig is de Ouwmet daar 
toch nog altijd tegen bestand. In 
een grote stad zoals Brussel zijn 
er overschotten en rommel ge
noeg voor de velen die het moe
ten hebben van goedkope kle-
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Gezellige rommel op het Brusselse Vossenplein. 

De zoveelste verhuis van onze schamele inboe
del: enkele stoelen, een borstel, een gammel tafeltje 
en uiteraard ons schild met de blauwvoet Alles op 
de stootkar van Adhemar, over de Gentfxxjrt in 
't jaar '50. 

WIJ vormden een geleding van het „Jeugdverbond 
der Lage Landen", een nationalistische, maar heel-
Nederlandse jeugdorganizatie met als vlag de oran-
je-bianje-bleu-wimpel en gegroepeerd rond het blad 
„Vive Ie Gueux", waaraan ook de toen nog jonge 
Manu Ruys meewerkte. 

Deze beweging had kernen over heel Vlaanderen 
en Nederland Het was een poging om de blauwvoe-
terie herop te richten, met als belangrijkste aksen
ten studie, meditatie, verdraagzaamheid, venster op 
de wereld. Later ging dit „Jeugdverbond der Lage 
Landen" op in het „Algemeen Diets Jeugdverbond". 

WIJ hielden dezelfde aktiviteiten als de andere 
jeugdbewegingen, al lag de nadruk bij ons vooral op 
vorming. 

Onze beweging was inderdaad elitair, maar bete
kende tegelijkertijd een vluchtheuvel voor jongens 
uit door de repressie getroffen gezinnen. 

Zo bezorgden wij soms voedsel, kleding en zelfs 
financièle steun aan repressieslachtoffers. Een dui
delijke maatschappelijke dimensie dus. Wij onder
hielden een erekeure: algemeen Nederlands spre
ken, de gekende vestimentaire verschijnselen, het 
ascetisch streven naar een eenvoudiger en zuiniger 
levensvorm, zich liever per fiets dan per auto 
verplaatsen, de nachtmarsen met verbod van café
bezoek .. 

Het was een samen-zoeken, een maatschappelij
ke speurtocht Hieruit zijn hechte vriendschapsban
den gegroeid en bijna het hele oude kader van de 
VU-Brugge is daaruit voortgesproten. 

Vanuit het Jeugdverbond keken we neer op de 
andere jeugdbewegingen met hun beperkte visie, 
hun te veel gehecht zijn aan het schoolestablishment 
en bovenal het bij hen afwezig zijn van enig 
natievormend streven. 

Natuurlijk ondervonden wij van bijna iedereen 
tegenkanting. Zelfs een heuse politie-inval onbrak er, 
niet aan. Op een zoldertje, langsheen de Wlllemei-
nendreef, hadden wij bakvormen voor koekjes 
gemaakt, waarin een rune was verwerkt „Dit is een 
hakenkruis", beweerde de niet zo snuggere politie
man.- en WIJ dienden ons te verantwoorden voor de 
p)olitiekommissaris. 

Vele mensen waren toen nog terughoudend en 
heel wat vaders zaten nog achter de tralies. Niette
min hebben wij onmiskenbare invloed uitgeoefend 
op jongeren die van thuis uit geen enkele binding 
hadden met de Vlaamse Beweging. Bijna tegelijk 
ontstond aan Sint-Lukas te Gent een nieuwe school 
van grafici die internationale vermaardheid kreeg. 

Wij werden overigens heimelijk getolereerd door 
een aantal paters. Zelfs in de bourgeois-frankofone 
Benediktijnerabij van Zevenkerken genoten wij 
steun en sympatie, al was dit dank zij enkele 
Hollandse geestelijken.. 

De student naast de stootkar op de foto, anno 
1950, is Guido Van In (° Brugge, 1930), advokaat en 
thans VU-senator. 

De Souks var^ 

De Zuidermarkt heeft zich 
ontwikkeld tussen het Zuidsta
tion en de rand van de binnen
stad. Sinds een half dozijn jaren 
heeft deze markt zijn huidig 
beeld gekregen dat van de 
meest Zuiderse, de meest medi
terrane, de meest exotische 
markt van het land. 

Elke zondagvoormiddag staan 
hier zo'n 300 marktkramers met 
hun waren voor 15.000 tot 
40.000 bezoekers. Een 80-tal kra
mers staan op de wachtlijst om 
een plaatsje te bemachtigen. De 
kleine helft van de marktkramers 
komt uit Vlaanderen, de rest zijn 
Walen, Brusselaars en vreemde
lingen. 

Want kenmerkend voor de 
Zuidermarkt is, dat hij de markt 
bij uitstek is van de gastarbei
ders en de vreemdelingen van 
om of bezuiden de Middellandse 
Zee. Dat is te merken aan het 
aanbod van waren: exotisch 
fruit, ingrediënten voor de Gnek-
se of Spaanse of Maghrebiaan-
se keuken, verse munttee zoals 
in Marokko of Tunis. 

De markt loopt onder de brug 
^an de Noord-Zuid-verbinding 
door. Speciaal op dit overdekte 
marktgedeelte heeft men de in
druk, op een Noordafrikaanse 
souk te zijn. Kraampjes met Ara
bische muziek, predikers van het 
ware moslemgeloof, venters met 
Arabische kranten versterken 
die indruk. 

Wie in de 
buurt van de 
Kapellekerk 
komt, om er 
zijn wagen op 
weg naar de 
Ouwmet te 
parkeren, 

moet eens goed kijken naar het 
gebouw op de hoek van de Keizers-
laan en het smal oplopend Heilige-
Geeststraatje. Het is de Vlaamse 
jeugdherberg, gebouwd door archi-
tekt Guido Moerman. 

Dit is een geslaagd voorbeeld 
van hoe gloednieuw in goed oud 
past De vormgeving van het ge
bouw, de eenvoud van de gebruikte 
materialen maken deze Vlaamse 
jeugdherberg tot één der best ge
slaagde voorbeelden van vernieu
wing en aanpassing in een oud 
stadsbeeld. Een uitzondering in het 
zo geteisterde Brussel-

Wie tijdens zijn vakantie in 
Spanje, Italië, Griekenland of Tu
nesië de spijs en drank van die 
landen heeft leren waarderen, 
vindt op de Zuidermarkt alles om 
het thuis over te doen: van verse 
sardienen over twintig soorten 
olijven naar ouzo, retsina en ge
vulde druivenbladeren. 

In een hoekhuis aan de markt 
IS een Spaans ekonomaat ge
vestigd, waar voortreffelijke ja-
mon serrano en riojawijnen 
goedkoop te krijgen zijn 

Na de markt kan men tapas 
eten in een Spaans kroegje, een 
oosterse koffie gaan drinken bij 
een Griek of een munttee uit een 
gloeiend-heet klein glaasje bij de 
Marokaan op het hoekje. Het 
buitenland? Vlakbij' En niet eens 
zo duur.. 
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Seraing: een rode topploeg 

De achterkant 
van het sukses 
RFC Serésien blijft de voetbalwereld verbazen. De derde Luikse ploeg is de 
enige die min of meer het spoor van de losgebroken SK Beveren kan volgen. 
De spelers van Georges Heylens en Yves Bare staan momenteel tweede ge
rangschikt op twee punten van de leider Zij gaan de gekroonde hoofden van 
ons voetbal vooraf In de cijfers én in het spel 

WANT Seraing voetbalt 
offensief en aantrek-
l<elijk. Een spektakel-

ploeg met de op één na (Ander-
lechö beste voorhoede en de op 
twéé na (Cercle Brugge en Wa-
regem) beste verdediging van 
het land. Na elf speeldagen kan 
dat geen toeval meer zijn. We 
zijn dan ook de eersten om te er
kennen dat Seraing 1983 een 
verrijking is voor ons voetbal. 
De ploeg, werd uitgebouwd op 
kosten van de plaatselijke ge-

Antwerpen 
sterkste 
korfbal...land 

VOOR de derde maal na 
elkaar heeft de „Belgi
sche" korfbalploeg van 

Nederland gewonnen. In Doetin-
chen wonnen de Rode Duivels 
met 7—9 van de onthutst ach
terblijvende Kezen. Op het tele
visiescherm was het eindelijk 
nog eens te zien. Het spel in de 
vakken, het loop- en het gooi-
werk. Voor de zoveelste maal 
deden wij de overtuiging op dat 
ook deze sporttak spectaculair 
bij de kijker zou kunnen overko
men indien de televisie van het in 
beeld brengen werk zou willen 
maken. Maar dat is natuurlijk 
teveel gevraagd van onze natio
nale tennisomroep. 

Meer zelfs: de veldkorfbalin-
terland werd voor acht uur al 
door de NOS uitgezonden en 
ook daar meende de prezenta-
tor zich aan deze sporttak te 
moeten vergrijpen wanneer hij 
aankondigde dat Nederland al 
ruim twaalf duizend jaar de 
sterkste korfbalnatie was. We 
begrijpen wel dat men pas sport
journalist wordt wanneer men 
voor niets anders goed meer is 
maar daarom moet die Neder
landse schoolmeester nog niet 
onbeschoft worden. 

Hoe dan ook, België, of beter 
Antwerpen, heeft nu al driemaal 
na elkaar tegen de ongenaakba-
ren gewonnen. Het is bijgevolg 
niet meer dan logisch dat de 
Sinjoren als 's werelds besten 
worden aangezien. Dat Neder
land de nederlaag niet goed
schiks inkasseerde bleek onder 
meer uit de reaktie van bonds
coach Ben Crum die maar al te 
graag de vrouwelijke scheids
rechter probeerde te beïnvloe
den. 

Een in korfbal, waar „sportivi-
teit" nog met gouden letters 
wordt geschreven, wel zeer on
gebruikelijke praktijk. 

meenschap en het gemeentebe
stuur moest zelfs een lening in 
het buitenland aangaan om de 
onmiddellijke (financiële) noden 
te lenigen. Guy Mathot, gewezen 
minister en „kunstminnaar", ligt 
aan de basis van de roekeloze 
gemeente- en klubpolitlek. Hij 
heeft zijn beleid ai op de gekste 
manieren proberen te verant
woorden. Hij geeft nog net toe 
dat de plaatselijke bevolking 
zwaar getroffen wordt door de 
krisis in de staalindustrie maar... 
voorspelt de ekonomische her
opleving langs de voetbalploeg 
om. 
Zij zal er geestdrift en zelfres-
pekt uit putten en langs die weg 
de betere toekomst voorberei
den. Wij hebben al „zotten" voor 
minder weten opsluiten. Natuur
lijk krijgt Mathot tegenwind. En in 
de klub en in de gemeente. Maar 
zolang de suksessen blijven aan
houden kan hij de kritiek wel 
smoren. Seraing is overigens 
een rood vakbondsnest en ook 
vanuit die hoek wordt Mathot 
mild gesteund. Het lijkt er dus op 
dat dit soort mensen blind ge
looft in... hopeloze ondernemin
gen. Want FC Seraing lokt na
tuurlijk niet genoeg volk. Vorig 
seizoen, bij het debuut in de 
hoogste klasse, werden de in
komsten al totaal verkeerd be
groot. Men rekende op meer 
dan 10.000 betalende toeschou
wers. Men geraakte met pijn en 
moeite aan de helft Nu is er wel 
enige beterschap maar dende
rend is het zeker niet. 

Bedenkelijk... 
Hoe het op de half lange ter

mijn met deze omhooggevallen 

klub moet weet voorlopig nie
mand. De voetbalbond beweegt 
niet zolang de bondstaksen re
gelmatig worden betaald... Maar 
het is een publiek geheim dat 
Seraing bij vele klubs aanzienlij
ke uitstaande schulden heeft 

Op zichzelf dus een ongewo
ne en bedenkelijke situatie die 
nog maar eens bewijst dat in 
voetbal nog steeds alles moge
lijk is. Van een doorzichtig beleid 
is slechts uitzonderlijk sprake. 
Zelfs als het water de klubs aan 
de lippen staat wordt niet inge
grepen. Men moet werkelijk ver
drinken alvorens rekenschap 
wordt gevraagd. FC Seraing on
dervond trouwens al meer hin
der van de gerechtelijke instan
ties dan van de almachtige voet
balbond die voor alles denkt aan 
de eigen financiële belangen. 

Seraing is, laten we ons geen 
illuzies maken, zeker geen al
leenstaand geval. Men heeft er 
de problemen niet binnenska
mers kunnen oplossen en daar
om heeft de pers zich dankbaar 
op de klub gestort Voor de 
nagenoeg uitzichtloze financiële 
situatie zijn de spelers overigens 
niet verantwoordelijk. Zij bakken 
er momenteel het beste van. 
Trouwens, indien de klub ooit 
moedig genoeg zal zijn om de 
onvolprezen Jules Bocande en 
de veelbelovende neo-internatio-
naal Nico Claessen — toch weer 
een Limburger zeker — van de 
hand te doen schijnt er mis
schien eindelijk nog eens wat 
licht in de donkere financiële 
tunnel. Maar mag men van de 
rode denkers uit Seraing zoveel 
voor de hand liggende scherp
zinnigheid verwachten...? 

Veelzijdig kampioen De Telder. tijdig afhaken is ook groots! 

Eddy De Telder stopt er mee 

Afscheid van een 
wereldkampioen 
Eddy De Telder stopt er mee. Amper drieentwintig 
trekt de wereldkampioen waterski een streep onder 
zijn carrière. De man heeft in korte tijd veel bewezen 
en alles bereikt: Belgisch, Europees en wereldkampi
oen. Geen kroon woog hem te zwaar. 

De jongens van Seraing, keihard op het veld. Zoals hun 
bazen in (voetbal-)zaken... 

WE hoorden hem in een 
radio-interview (puur 
journalistiek schuilen 

in dit medium nog altijd de betere 
krachten) en werden getroffen 
door de nuchterheid van zijn 
denken en handelen. De Telder 
ziet niet echt brood in zijn sport 
Waterski is niet zo gecommer-
cializeerd als voetbal, wielrennen 
en atletiek en bijgevolg kan men 
er ook geen rijkdom mee verga
ren. En dat is momenteel toch de 
enige bekommernis van vele 
topsporters. 

Ouderwets? 
De Telder zegde het rustig: „Ik 

zou nog lang aan de top kunnen 
meedraaien. Tot een stuk in de 
dertig. Maar ik ben niet graag 
afhankelijk van sponsors die am
per genoeg betalen om behoor
lijk te kunnen leven. Het wordt 
tijd dat ik aan mijn toekomst 
denk en mijn eigen zaak uit
bouw." 

Woorden uit een afgesloten 
(sporütijdperk die echter niet 
door genoeg jonge (sport)oren 
kunnen gehoord worden. Want 
de schrik slaat ons om het hart 
wanneer wij jonge sporters aan 
het „werk" zien. Hoeveel kadet-
ten, scholieren en junioren van 
onze toonaangevende voetbal-
klubs verwaarlozen hun studies 
niet bij de vele (tot drie- en 
viermaal toe in één week) trainin
gen. Zonder enige waarborg. 
Zonder enige kans op sukses. 

En hoeveel klubs (trainers en 
begeleiders inbegrepen) nemen 
in dit vert»and hun sociale taak 
nog ernstig op? 

Moedig 
Hoeveel jonge wielrenners 

spelen met hun lichamelijke en 
geestelijke gezondheid bij de 
krachtpatserijen op de weg? 

En wie heeft nog de moed ze 
tegen te houden? Wie enige 
bedenking laat horen wordt zelfs 
met de vinger gewezen. 

Eddy De Telder heeft een 
moeilijke maar moedige beslis
sing genomen. In de schaduw 
van populaire sporten heeft hij 
hard gezwoegd om de absolute 
top te halen. Brede erkenning 
heeft hij daar nooit voor gekre
gen. 

Ook wij kunnen die sport 
moeilijk op haar waarde inschat
ten maar dat De Telder op het 
einde van zijn sportieve carrière 
recht heeft op een eresaluut 
schijnt ons wel vast te staan. 

OVD BRUIN 
VUN HOGE GtSJlNG 

^etix 
Echt Oudenaards 
Tel. 055 31 17 21 
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Van 30 oktober t.e.m. 13 november 

De Boekenbeurs 
begint op de trein 
De Boekenbeurs-Antwerpen is aan haar 47ste uitgave toe. Zij werd voor de 
eerste maal georganizeerd in 1932. Bedoeling toen: „het bijzonderste van wat 
in het Nederlandse taalgebied aan boeken voorhanden was, samenbrengen in 
een voor het publiek gekende en gemakkelijk bereikbare plaats, rondom het 
gebeuren literaire animatie organizeren en met dit alles de drempelvrees van 
het publiek voor de toen schaars bestaande boekhandels overwinnen. 
Bovendien: informatie en dokumentatie verstrekken waarmee het publiek in de 
loop van het jaar naar de biblioteek of de boekhandel kan". 

AAN de doelstellingen is 
sindsdien weinig veran
derd. Tenzij dan dat 

men in relatie tussen publiek en 
boekhandel of biblioteek nog 
nauwelijks van drempelvrees 
kan spreken en dat het aantal 
boehandels in Vlaanderen in be
langrijke mate toenam. Het komt 
er nu veeleer op aan de leesbe-
reidheid van een deel van dat pu
bliek op te voeren of gaande te 
houden, wetende dat ongeveer 
één derde van de bevolking re
gelmatig boeken leest, één der
de dat af en toe doet en een der
de nooit aan het lezen van boe
ken toekomt 

De informatieve rol van de 
Boekenbeurs ten behoeve van 
de lezers is inmiddels nog uitge
breid: uit enquêtes is gebleken 
dat 70 % van de bezoekers zich 
voorneemt aan de hand van de 
opgedane informatie in de loop 
van het jaar aankopen te doen 
(of vla de biblioteek kennis te 
nemen van boeken die men op 
de beurs gezien heeft of waar
over men inlichtingen heeft ver
zameld) 

Sterke Vlaamse 
aanwezigheid 

Ca. 90 % van de boeken
markt in Vlaanderen bestaat uit 
boeken in de Nederlandse taal. 
Het overige is herkomstig uit 
Franstalig België en uit Frankrijk 
(ca. 6 %) en uit anderstalige ge
bieden (vooral Uit Engeland, de 
VS en Duitsland). 

Van de Nederlandstalige uit
gaven is 60 a 65 % herkomstig 
uit Nederland. (Nederland is één 
van de 10 a 12 grootste uitge-
verslanden ter wereld met ca. 
13.000 nieuwe uitgaven en her
drukken per jaar, het heeft een 
uitgeverstraditie die ouder is dan 
de Vlaamse en de leesbereid-
heid van de bevolking is er ook 
groter dan in ons land.) 

In totaal zijn méér dan 50.000 
titels uit Nederland en Vlaande
ren op de markt direkt beschik
baar. Tussen 25.000 en 30.000 
titels zijn in Vlaanderen boven
dien op bestelling leverbaar. Het 
totaal aantal uitgegeven en nog 
beschikbare titels bedraagt ca. 
75.000 (alleen dus in de Neder
landse taaü 

Van de 51.000 direkt beschik
bare uitgaven verschenen er 
23.000 in Vlaanderen; 28.000 
worden uit Nederland geïmpor
teerd. (Te noteren valt dat de 
verhouding op de Franstalige 
Belgische markt 75 % aangeeft 
als herkomstig uit Frankrijk en 
25 % in België uitgegeven.) 

Gespreid over een 100-tal 
stands van Vlaamse uitgevers, 
vertegenwoordigers van Neder
landse fondsen en boekverko
pers uit de Antwerpse agglome
ratie, biedt de „Boekenbeurs 
voor Vlaanderen" een goede 
weerspiegeling van de marktsi
tuatie. 

Het is dit jaar een beurs met 
uitzonderlijk lange duur: zij is 
voor het publiek toegankelijk 

VAN 30 OKTOBER t/m 
13 NOVEMBER 1983 

ïïü^Nmvn:! 
in alle (erkende) boekhandels 

52« BOEK IN 
VLAANDEREN 

± 500 biz. - 50 Fr. 

47« BOEKENBEURS 
VOOR VLAANDEREN 

Bouwcentrum, J. van Rijswijcklaan Antwerpen. 
Zondag 30 oktober t/m zondag 13 november. 

Alle dagen van 10 tot 18u.30 

Vereniging ter bevordering v/h 
Vlaamse boekwezen Antwerpen 

vanaf zondag 30 oktober tot / 
met zondag 13 november (alle 
dagen van 10 tot 18u. 30). 

Het Boek '83-'84 
In een oplage van 60.000 ek-

semplaren wordt voor de 52ste 
maal sedert 1930 „Het Boek in 
Vlaanderen" uitgegeven door de 
VBVB. Het brengt op ca. 400 
pagina's een overzicht van wat 
dit najaar (en later) op de Vlaam
se boekenmarkt beschikbaar is. 

De uitgave is verkrijgbaar in 
de erkende boekhandel (prijs: 
50 fr. - gratis tijdens de boeken
week in de boekhandel bij aan-

koop voor minstens 500 fr. aan 
boeken). 

De NMBS staat een reduktie 
toe van 50 % voor volwassenen 
(en 75 % voor kinderen van 6 
tot 12 jaar) met een minimum
prijs overeenstemmend met de 
afstand van 2 x 40 km en met 
een maximumprijs overeenstem
mend met de afstand van 2 x 
210 km. Informatie in ale stations. 

Toegangsprijzen: Algemene 
toegang 50 fr. Personen van 10 
totlSjaar, studenten (met stu
dentenkaart), gepensioneerden, 
militairen, groepen onder geleide 
(per persoon) 20 fr. 

Persoonlijke kaart voor 3 be
zoeken: lOOfr. Gratis toegang 
voor kinderen tot 10 jaar er voor 
fysiek minder-valide personen 
met hun begeleider. 

Van Frankfurter 
Boeken... 
ledere automobilist weet dat op de Heizel om de twee jaar het jaarlijkse feest 
voor de auto doorgaat. Op het voedingssalon vindt men de smulpapen. In het 
boekbedrijf is dat jaarlijkse grote feest de Frankfurter Buchmesse. Uitgevers 
van heel de wereld komen daar ieder jaar bijeen met het nieuwste uit hun pro-
dukties en hopen dat uitgevers uit andere landen de auteursrechten zullen 
kopen. 

DIT jaar was de stemming 
in Frankfurt, erger nog 
dan vorige jaren, sterk 

in mineur. Ten eerste waren er 
niet zo bijster veel sensationale 
dingen aan te bieden, ook de 
internationale boekenmarkt 
schijnt als een pudding in elkaar 
gezakt. Dat is dan een schrale 
troost voor de VJaamse uitge
vers, die er al zo weinig overblij
ven. 

Want dat zie je ook daar, de 
Nederlandse uitgevers blijken 
nog steeds erg te florereren. In 
de kataloog vindt men ongeveer 
3 bladzijden onder Belgien, 
waarvan dan nog een groot deel 
in een gezamenlijke stand, terwijl 
er bijna 8 bladzijden onder Nie-
derlande te vinden zijn, en dat 
zijn dan meestal afzonderlijke 
stands. 

Nu hebben datzelfde Belgié 
en datzelfde Nederland geza
menlijk een erg officiële dienst 
die de Stichting voor Vertalingen 
genoemd wordt De jongste ja
ren gaan er vanuit België (Vlaan
deren) echter veel stemmen op 
om die stichting, die ook door 
onze Vlaamse Regering wordt 

gesubsidieerd, dan maar op te 
blazen, want de resultaten door 
diezelfde Stichting geboekt laten 
veel te wensen over. Indien er al 
in geslaagd wordt werk vertaald 
te krijgen, gaat het meestal om 
Nederlandse auteurs-en de en
kele Vlamingen die dan nog een 
kans maken, zijn diegenen die in 
Nederland worden uitgegeven. 
Want er bestaat in Nederland 
nog steeds een duidelijk misver
stand: Vlamingen die in Vlaande
ren worden uitgegeven, zullen 
wel net niet goed genoeg ge
weest zijn om het bij een Neder
landse uitgever waar te maken. 

Deze Stichting voor Vertalin
gen IS ook in Frankfurt aanwezig 
met een stand: Foundation for 
the Promotion of the Transla
tion of Dutch Literary Works, 
Amsterdam kan men boven de 
stand lezen. 

In de kataloog staan ze enkel 
onder Niederlande, precies of 
Vlaanderen heeft er geen moer 
(of cent) mee te maken. 

Nu is dat echt niet zo erg, 
sinds onze twee landen Neder
lands spreken Maar het Dutch 

blijft volgens het woordenboek 
nog steeds Nederlands en in de 
tweede betekenis Hollands en 
wanneer men al de woorden
boeken verder doorbladert, ziet 
men nog wat meer. Dutch bete
kent ook schijn en als men het 
over Dutch defence heeft is dat 
vals of verkeerd en wanneer 
men In Dutch is, is men uit de 
gunst en het zal ons maar een 
Dutch comfort (schrale troost) 
wez«n dat we nu bij die grote 
Nederlandse stam mogen horen, 
wanneer deze erin slaagt die 
Vlaamse takken te laten verdor
ren. Ik word nog liever een 
Dutch nightingale (kikvors) die 
wordt uitgenodigd op een Dutch 
lunch (partijtje waarbij ieder het 
zijne betaalO Misschien zullen 
we tegen die Nederlandse over
heersing in die stichting eens 
moeten talk like a Dutch uncle 
(een strafpredikatie houden) op
dat ze eindelijk eens wat zouden 
doen met die Vlaamse centen 
die ze krijgen, want wij zouden 
tegen hen ook wel kunnen zeg
gen: „Geen Vlaams, geen cen
ten". 

Laagvlieger 
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Lezingen 
op de beurs 

Een selektie uit het program
ma van voordrachten en lezin
gen op de Boekenbeurs Antwer
pen 1983. 

Zaterdag 30 oktober 
15 u. 15: „Op Harpen en Sna

ren. Volksdans, voiksinstrumen-
ten en volksmuziek in Vlaande
ren." Optreden en animatie door 
diverse volkskunstenaars en 
groepen (De Nederlanden). 

Maandag 31 oktober 
14 u.: Een verslag over de roof 

van de „Rechtvaardige Rech
ters" uit de Sint-Baafskatedraal 
in Gent in 1934. Een nauwkeuri
ge rekonstruktie aan de hand 
van interviews, de onderzoeks-
stukken en het speurwerk van 
Jos Gels (Standaard). 

Dinsdag 1 november 
15u. 15: Arthur De Bruyne 

stelt het tweede deel voor van 
zijn boek „Joris van Severen -
Droom en daad") en de „Bloem
lezing uitf lommelpot" (De Roer
domp). 

Woensdag 2 november 
15 u. 15: Optreden van Willem 

Vermandere n.a.v. het verschij
nen van een nieuw boek over 
hem. (Lannoo). 

Zondag 6 november 
14 u.: Mijn land in de kering. 

Voorstelling van het 2de deel 
van „Mijn land in de kering. De 
enge ruimte 1914-1980", door 
prof. K. Van Isacker aan de hand 
van een vraaggesprek. (De Ne-
derlandsche Boekhandel). 

Dinsdag 8 november 
14u.: Alice Nahon - „Verzamel

de gedichten, samengesteld en 
ingeleid door Erik Verstraete." 
(Stichting Mercator-RantijnJ 

Donderdag 10 november 
15u. 15: „Volksleven rond 

Antwerps café-chantants", door 
Jack Verstappen. Een ontmoe
ting met de auteur van het werk 
en met de wereld van het Ant
werps café-chantant van weleer. 
(De Nederlanden). 

Zaterdag 12 november 
14 u.: Voorstelling van het vol

ledig aanbod van de uitgeverij 
De Nederlanden m.m.v. auteurs 
Jet Jorssen en Karel De Gat, 
Maria Vlamijnck, Hector Van 
Oevelen, Mare Boey, Maurits 
van Haegendoren, Yvo Peeters, 
Jack Verstappen, A. Buckinx-
Luyckx, enz... (De Nederlanden). 

Zondag 13 november 
14 u.: „Vlaanderen, verleden 

en toekomst". M.m.v. minister 
van Financiën van de Vlaamse 
Regering, Hugo Schiltz, volks
vertegenwoordiger Ludo Die-
rickx van Agaiev „De groene 
stormloop, een nieuw streven 
naar integriteit", Henri-Floris Jes-
pers „Paul Van Ostaijen en de 
Vlaamse Beweging", Ghristian 
Dutoit „Jef van Extergem en de 
Vlaamse Beweging" en als mo
derator Guldo Fonteyn „Voeren, 
een heel Happart verhaal". (Uitg. 
Soethoudt). 
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Tentoonstelling te Antwerpen 

Bert De Leeuw, 
monumentaal in 
totems, megalieten en 
tekeningen 

Bert De Leeuw (Antwerpen, 1926) is in zijn vaderstad beslist geen 
onbekende. De kunstwereld kent hem, naast zijn omvangrijk en uiteenlopend 
oeuvre, van zijn „leeuweaandeel"in de heroïsche, vrijwillige „restauratiewerken" 
van de G-58 tempel, het historische Hessenhuis. De Sinjoorse goegemeente 
wordt geregeld met grootse opwaartse skulpturen van hem gekonfronteerd in 
het Middelheimpark, voor het Paleis van Schone Kunsten en voorin het 
Provinciegebouw. Tot half november nog zijn er reeksen beeldhouwwerken, 
skulpturale ontwerpen en tekeningen van De Leeuw te zien in de als het ware 
rondom gegoten fraaie, ruige ruimten van de galerij De Groote Witte Arend in 
de oude binnenstad. 

BERT DE LEEUW is een 
autodidakt, die eerst in 
het reklamebedrijf aan 

het werk was, wat wellicht zijn 
wat late roeping tot de schilder
kunst (1952) verklaart en een 
nog later debuut (1957) in de 
toentertijdse galerij Accent, die 
tal van Antwerpse jongeren 
voor het eerst de wanden gun
de. 

Een jaar later zouden deze 
jongeren zich tot de Groep 58 
bundelen, die de abstrakte schil
derkunst hier voorgoed Ingang 
zou doen vinden en meteen de 
aansluiting forceerde met wat in 
het buitenland gebeurde. Bert 
De Leeuw behoorde tot de ak-
tiefsten onder hen en zijn mate
rie-werk genoot grote bijval en 
was meteen goed voor een aan
tal opgemerkte onderscheidin
gen. Na een euforische tijd in het 
begin van de zestiger jaren trad 
er een ogenschijnlijke kalmte In. 

Wellicht jaren van meer inner
lijke koncentratie, want na een 
meer geëngageerde periode 
evolueerde de kunstenaar in het 
zeventiger decennium tot het 
monumentale, eigenzinnige werk 
dat hem nu zo 'n geheel aparte, 
overtuigende plaats in onze he
dendaagse kunst doet innemen. 

Materie en vorm 
De vroegere schilder Is nu 

vooral beeldhouwer geworden 
In de eerste plaats vallen zijn 
totems op; krachtige, puur plasti
sche symbolen van sobere 
schoonheid (zonder ooit in este-
tiek te vervallen). Het merkwaar
dige daarbij is dat deze werken 
ook In kleinere afmetingen niets 
aan sterkte inboeten, en In relatie 
tot elkaar geplaatst zoveel di
mensies meer krijgen. Dit getuigt 
van de Inneriijke spanningen in 
deze op het eerste gezicht wille
keurige vormen. Andere beel
den, stoer en massief, roepen 
een megalitlsche prehistorie op, 
de zuiverheid van het eerste 
begin, de spankracht van de 
primitieve aanraking, de lichame
lijkheid van de verweerde opper
huid, de eenvoud van de gestol

de oerbeweging. Bert De Leeuw 
toont zijn totems en megalieten 
in brons of in kunststof-maket-
tes, klaar voor de gietvorm. 

Een derde luik in de tentoon
stelling vormen de tekeningen, 
vooral ontstaan na een verblijf In 
Japan (de kunstenaar exposeer
de in 1982 in Osaka). In de 
robuuste verfbehandeling van 
de kleurprenten herkent men 
nog de materie-schilder van 
toen, maar met een meer struk-
turele komposltedrang nu. Heel 
anders zijn de cirkelvormige 
werken, waarin op zwart vilt 
moeilijk duldbare, vaak diffuse 
vormen tot leven komen als ster
rennevels bij nacht: kosmisch, 
fascinerenfl, onbegrijpelijk, maar 
vol aangrijpende kracht 

Een logisch herkenbare in
houd heeft het werk van De 
Leeuw niet Het is zijn eigen 
werkelijkheid: monumenten van 
primitieve zuiverheid die over
eind blijven te midden van een 
wereld vol mechanizatie en 
geestelijke vervlakking. De 
boodschap van deze kunst Is de 
bevrijdende bezwering die ervan 
uit gaat 

Nic van Bruggen 

Bert De Leeuw 
skulpturen en tekeningen 
Groote Witte Arend 
Reindersstraat 16, Antwerpen 

Bert De Leeuw, makette poort en megalitlsche vormen, (foto Jean Guyaux). 

27 OKTOBER 1963 



18 Wi 
Onze grote peiling bij de VU-leden 

Van apr i l to t hal f j un i o r g a n i -
zee rde de V o l k s u n i e een c a m 
pagne van h u i s b e z o e k e n b i j 
haar p r a k t i s c h 50.000 aanges lo 
ten leden. In het kade r 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 f d e l i n g e n ge
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 o p i n i e p e i l i n g 
b i j de leden. B i jna de he l f t van 
de a fde l i ngen , me t een even 
w i c h t i g e s p r e i d i n g o v e r gans 
het V l a a m s e land, g i ng o p d i t 

De vu-leden 

in beroep 

en krisis 

v e r z o e k in, b e z o r g d e enquê te 
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 
op . O p deze w i j ze w e r d e n e inde 
j un i 21.398 i ngevu lde enquê te 
f o r m u l i e r e n i n g e l e v e r d b i j het 
na t i onaa l par t i j sek re ta r iaa t . 

In een eers te a f l eve r i ng 
b r a c h t e n w i j een po r t r e t van het 
V U - l e d e n b e s t a n d . V a n d a a g het 
t w e e d e dee l waar in g e p e i l d 
w o r d t naar het b e r o e p van de 
V U - l e d e n en hun men ing o v e r 
de hee rsende s o c i a a l - e k o n o m i -
sche k r is is . W i j n o e m e n deze 
a f l eve r i ng dan o o k „ D e V U -
leden in b e r o e p en kr is is" . 

V o l g e n d e w e e k b rengen w i j 
het d e r d e dee l onde r de t i te l 
„He t V U - l i d , z i jn par t i j en z i jn 
men ing" . 

1. BEROEP 

a) van de VU-leden 

bedrijfsleiders 
middenstand 
vrij beroep 

kaderpersoneel 

bediende privé 
overheid 

geschoolde en 
ongeschoolde 
arbeiders 

andere + 
geen antwoord 

totaal 

7,1 
5,6 15,4 
2,7 

3,5 

17,5 
21,2 38,7 

18,1 

27,4 

100,0 

b) Vlaamse bevolking 

zelfstandigen 13,3 
bedrijfsleiders 

bedrijfshoofden in 1,0 
dienstverband 

bedienden 36,1 

werklieden en 41,1 
thuisarl)eiders 

helpers 8,5 
dienstplichtigen 
werklozen 

100,0 

Bron b): De Belgische ei(onamie in 1981, biz. 362 (bevollcing: toestand 1 april 771 
Opmerking: Op 100 VU-leden zijn er 12,6% huisvrouw/man en 1,9% student De 

VU-percentages in bovenstaande tabel zijn omgerekend na weglating van deze beide 
kategorieën. 

2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING VAN DE 
VU-LEDEN 

Arbeider in privé-sektor 11,8 % 
Bediende in privé-sektor '. 17,4 % 
Arbeider in overheidsdienst 2,0 % 
Bediende in overheidsdienst 14,8 % 
Zelfstandige zonder werknemers 6,6 % 
Zelfstandige met 1 tot 49 werknemers 4,4 % 
Zelfstandige met meer dan 50 werknemers 0,2 % 
Vrije beroepen 2,4 % 
Huisvrouw/man 13,3 % 
Andere 8,7 % 
Geen antwoord 7,0 % 

3. HEEFT MEN WERKLOZE(N) IN HET GEZIN 
Ja « f . :« . . ^ r 15,85 % 
Neen .^ .V'.: ^; 7520% 
Geen antwoord 8,95 % 

4. IK WERK, MAAR ACHT DE KANS OP 
WERKLOOSHEID... 

Zeer groot 3,8 % 
Waarschijnlijk 8,1 % 
Onwaarschijnlijk 29,8 % 
Uitgesloten 21,2 % 
Weet niet 10,9 % 
Geen antwoord 26,2 % 

N.B.: Uit een lAO-enquéte, uitgevoerd in juni '82 in opdracht van de V U bleek 
dat 11,4 % van de Vlaamse bevolking boven 18 jaar zich toen „zelf bedreigd 
achtte", 34,4 % „misschien" en 47,9L % „neen". 

5. DUUR KRISIS 
Oplossing binnen 2 jaar 1,0 % 
Oplossing tussen 2 en 5 jaar 12,7 % 
Oplossing tussen 5 en 9 jaar 22,1 % 
Oplossing na 9 jaar 14,2 % 
Er komt nooit een oplossing 14,5 % 
Weet niet 30,0 % 
Geen antwoord 4,3 % 

6. KOOPKRACHT T.O.V. 2 JAAR GELEDEN 
Groter 2,1 % 
Dezelfde 8,9 % 
Kleiner 82,6 % 
Weet niet 2,2 % 
Geen antwoord 4,3 % 

7. TE VERWACHTEN KOOPKRACHT BINNEN 
2 JAAR 

Groter 3,4 % 
Dezelfde 13,6 % 
Kleiner 63,6 % 
Weet niet 14,8 % 
Geen antwoord 4,8 % 

8. VU-LEDEN DIE EEN OPLOSSING VAN DE 
KRISIS ZIEN, VERWACHTEN... 

Betere maatschappij zowel materieel als algemeen menselijk 6,4 % 
Dezelfde maatschappij als voor de krisis "ijiiMilt'^^-mf ^ ̂ '^ "^^ 
Minder welvaart maar meer welzijn 'Wij^m-lW.lW. 43,5 % 
Minder welvaart en minder welzijn 27,2 % 
Weet niet 5,9 % 
Geen antwoord 4,0 % 

8 april 
vrijhouden! 
30 jaar VU! 

V o l g e n d jaa r bes taa t d e 
V o l k s u n i e 30 jaar. U i t e r a a r d 
za l deze v e r j a a r d a g me t d e 
n o d i g e l u i s te r g e v i e r d w o r 
den . 

O p z o n d a g 8 ap r i l 1984 
za l in h e t G e n t s e „ K u i p k e " 
een g r o o t s V U - f e e s t doo r 
gaan . V a n z o d r a w i j h ie r 
o v e r m e e r w e t e n , zu i len w i j 
n ie t na la ten U h i e r o v e r t e 
b e r i c h t e n . M a a r d i t w e e t U 
o n d e r t u s s e n t o c h r e e d s : „8 
april '84 • viering 30 jaar 
VU'. H o u deze d a t u m d u s 
h o e d a n oot( v r i j ! 

VU vanavond 
pp de radio 

Vanavond brengt de Vlaams-Na-
tionale Omroepstichting van 18 u. 45 
tot 18 u. 55 een radioprogramma op 
BRT1 met VU-voorzitter Vic An-
ciaux, die een balans opmaakt van 
het beleid van de Vlaamse regering 
van december '81 tot nu en dit beleid 
voorziet van kritische kanttekenin
gen. 

Staal blijft heet! 
Oproep aan de VU-afdelingen 

D e VU-adver t i s ing-campagne 
„Staa lpak t?" w e r d een g roo t 
sukses. M é é r dan 2.000 aanvra
g e n s t r o o m d e n o p het sekre ta-
riaat b innen o m het ke iha rde 
Staal-dossier van de V U te ont 
vangen . 

Daarnaast k regen d e 4.500 
kader leden van de part i j dit 
boek je persoonl i jk o p hun adres 
toegezonden . 

Hier bli j ft het ech te r niet bij. 
Deze c a m p a g n e w o r d t onder
s teund d o o r een pamf le t tenak-
tie. He t doss ier Cocker i l l -Sambre 
k o m t weer vo lop in de belang
stel l ing. D e n k hierbi j maar e v e n 
aan het ui tbl i jven van het beloof
d e re fe rendum en de o p stapel 
s taande s taa tswaarborg . Daar
e n b o v e n moe t d e V U reageren 
o p de f lagrante leugens van de 
extra-edi t ies verspre id d o o r het 
CVP- ledenb lad „ZEG" . 

Een prec ieze versch i jn ingsda
t u m v o o r dit pamf le t is er n o g 
niet, maar he t staat vas t da t dit 

ha l fweg november zal draaien. 
W a n n e e r het prec ies klaar k o m t 
zal immers a fhangen van de poli
t ieke omstand igheden. Het is 
duidel i jk dat de V U me t een 
b randend aktueel pamf let wi l uit
pakken . 

W i j wi l len de bi jbestel l ingen 
ech te r n o g opdr i j ven . Tal van 
a fde l ingen gaven hun extra-opla
ge reeds d o o r aan hun ar rondis
sementee l VU-sekretar iaat , 
maar w i j m e n e n dat di t n ó g 
hoge r m o e t i D a a r o m d o e n w i j 
een w a r m e o p r o e p aan a l le V U -
a f d e l i n g s b e s t u r e n o m , indien 
het maar enigszins kan, t o c h n o g 
een paar h o n d e r d ex t ra -pam
f l e t ten b i j te bes te l l en (aan de 
lage kos tpr i j s van s lech ts 
0,80 f rank per eksemplaar) . 
N e e m d u s d r i n g e n d kon tak t o p 
me t uw a r r o n d i s s e m e n t e e l se -
k re ta r iaa t en bes te l er n o g een 
pak b i j . M a a r d o e het a.u.b. v l u g , 
w a n t de t i j d d r i n g t 

In ons aller belang, in V laande-
rens be lang I 

TOP 30 
1 Jan Caud ron , Aals t 468 

2 Paul Cresens , Diest 240 

3 Wi l ly Kui jpers, Heren t 228 

4 Gu ide Sijs, Heren t ^ 144 

5 VU-Zw i j nd rech t , Z w i j n d r e c h t 96 

6 H u g o Roggeman, G e n t b r u g g e 72 
Marce l Sergoor is , St.-Ulr iks-Kapel le 72 

8 G e o r g e s Raes, Ledegem 60 
Erik Vandewal le , Izegem 60 
V U - A s s e b r o e k 60 
V U - Z e d e l g e m 60 

12 A n n y Lenaerts, Wi l r i jk 48 
Lutgar t Decoster , Mache len 48 
Maur i ce Passchi jn, Me ise : - . ' , J K ^ > , — 48 

15 Geol f r ied Baeten, Lier t W^hi^?^!.-^^, 36 
Et ienne Pat teeuw, Hare lbeke r r f ? ^ ! ^ ^ T ? : * ? ? . 36 
J o h a n V a n Coppeno l le , St.-Truiden 36 
Cyr ie l V a n de V o o r d e , Lovendegem 36 
L o d e V a n Dessel , Ni j len 36 
O s w a l d V a n O o t e g h e m , Gen tb rugge 36 
V U - A n t w e r p e n - S t a d 36 
VU-D iepenbeek 36 

22 Emiel Duys te rs , B lankenberge 30 

24 C lem D e Ranter, H o b o k e n 24 
W a r d D e Schr i jver , Gen t 24 
Gu ido Dornez , Ingelmunster 24 
A lber t Huyghe, V e u r n e 24 
Frans Kui jpers, Zoe rse l 24 
Hugo Segers , Bo rnem 24 
Giel Seynaeve , Heule 24 
Wa l te r V a n d e n Brande, Desse lgem 24 
Roland V a n d e n b r o u c k e , O o s t e n d e 24 
M a r e V a n r y c k ^ e m , M o o r s l e d e 24 
B o n d V a n V laanderen , St . -Kru is-Brugge 24 
VU-Aa rse le 24 
V U - B e r c h e m 24 
V U - K r u i b e k e 24 
v u - V i l v o o r d e l 24 
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Vervuiling door zware metalen 
in de ondergrond te Mol 

Omwille van enkele verontrustende berichten in de pers, 
had dit onderwerp de aandacht getrokken van onze VU-
milieugroep. Gezien het gemeentebestuur in gebreke bleef 
qua voorlichting, en ook op de dringende interpellatie van 
de VU-f raktie in de gemeenteraad geen passend antwoord 
kon geven, heeft de werkgroep dan maar zelf het initiatief 
in handen genomen om de bevolking voor te lichten omtrent 
de gevaren die aan deze vervuiling verbonden zijn. Hier
voor vond men de medewerking van de Volksuniejongeren 
die mede instonden voor het welslagen van deze informatie
avond. 

Ons standpunt Dit is van in het 
begin duidelijk geweest Wij willen 
werk in eigen streek, wat betekent 
dat er industrieën moeten worden 
opgencht Fabneken inplanten en de 
nodige infrastruktuur voorzien bete
kent op zichzelf een ingreep op het 
milieu die echter zodanig moet zijn 
dat het totaal resultaat beter wordt 
Onze bedoeling was dus zeker met 
bevooroordeeld stelling te nemen 
tegen personen of organizaties, 
maar te streven naar een objektieve 
informatie 

Vervuilingsbronnen 
Voor een 80-tal aanwezigen zet

ten 3 bevoegde sprekers hun bevirv 
dingen uiteen De heer Houtmeyers 
van het LISEC die projektleider is 
van het onderzoek verklaarde de 
onderzoeksmetode en de resultaten 

De heer Kretschmar van het atoom
centrum die een internationaal er
kend specialist IS op het gebied van 
luchtverontreiniging, belichtte de 
oorzaken die tot een verontreiniging 
met zware metalen kunnen leiden 
De heer Smeulders geneesheer en 
schepen van milieu te Lommei had 
het over de medische aspekten van 
een dergelijke verontreiniging 

Dezen zijn naast industriële bednj-
vigheid ook minder spectaculaire 
oorzaken zoals slib van een beek of 
rivier of het roken van sigaretten 

Hierdoor moet het probleem echter 
niet geminimalizeerd worden want 
het IS wel duidelijk dat in de omge
ving van de industneen de nsicofak-
tor verhoogt 

In een aantal tuinen, ook te Wezel 
werden bodemstalen genomen, die 
een verhoogde koncentratie van 
zware metalen noteerden Vooral 
cadmium betekent een nsico-ele-
ment vermits het door de wortels 
van de planten kan worden opgeno
men Zink, lood en koper zijn minder 
gevaarlijk en de koncentratie ter 
plaatse is ook minder verontrustend 
De koncentratie van arsenicum was 
niet hoger dan voor „normale" gron
den 

Medische gevolgen 
Enerzijds is er het onderzoek van 

arbeidsgeneeskundige aard dat 
moet bepalen in hoeverre schadelij
ke gevolgen optreden voor werkne
mers die bestendig in kontakt zijn 
met zware metalen Anderzijds kan 
cadmium een oorzaak zijn van nier-
ziekten en kronische bronchitis 

Positieve 
gevolggevingen 

De onderzoekingen zullen verder 
worden gezet, door onder meer het 
nemen van bijkomende stalen in de 
maand oktober Er isook een bepaal
de samenwerking verkregen met o a 
de firma Vieille l^ontagne 

Er werden eveneens voorzorgs
maatregelen meegegeven aan de 
bevolking Dezen omvatten onder 

meer de volgende punten Alle 
groenten voor het gebruik grondig 
wassen Zo weinig mogelijk blad
groenten zoals sla en spinazie eten 
die in de eigen tuin werden geteeld 
Konsumptie van groenten uit eigen 
tuin afwisselen met groenten van de 
markt Gebruik van kompost ge
maakt van eigen tuinafval vermijden 
vooral in de groententuinen 

Besluittrekkingen 
De fouten uit het verleden mogen 

met herhaald worden Industrieel af
val moet op een doelmatige ecologi
sche en planologische manier wor
den gestort Dit verhoogt de kost
prijs voor de onderneming, maar het 
IS een sociaal verantwoorde en 
noodzakelijke kostprijsverhoging 

De Molse Volksunie heeft aan alle 
Wezelse verenigingen een dossier 
ter beschikking gesteld waann gede
tailleerde informatie is weergegeven 

Ook partikulieren kunnen hiervan 
een eksemplaar verkrijgen op een
voudig verzoek aan hun plaatselijke 
VU-verantwoordelijke Paul Van 
Grieken 

Herman Jansen 

Vlaamse Kringen van het 
arr. Turnhout kunnen samen meer 

D e Federa t ie van V l a a m s e K r i n g e n (FVK) is een soc io - ku l t u re l e 
o rgan i za t i e me t V l a a m s - N a t i o n a l e s t r e k k i n g d ie t o t d o e l hee f t 
v o o r l i c h t i n g en b e g e l e i d i n g te g e v e n in al le m o g e l i j k e a s p e k t e n van 
onze s a m e n l e v i n g In de ee rs te p laa ts b e o o g t zIj de z e l f o n t p l o o i i n g 
van de V l a a m s e m e n s en d e g e m e e n s c h a p waa r i n hi j leef t In het 
a r r o n d i s s e m e n t Tu rnhou t g r o e p e e r t de F V K 12 p laa tse l i j ke a fde l i n 
gen d ie e lk a f zonde r l i j k aan hun leden jaa r l i j ks een s t e v i g v o r m i n g s 
p r o g r a m m a aanb ieden . 

Maar samen kunnen we meeri ' 
dacht men En zo ontstond de idee 
van de gewestelijke samenwerking 
Diverse kringen uit het arrondisse
ment staken de koppen bij elkaar 
omdat ze van het FVK-jaartema 
Vlaanderen tussen droom en wer

kelijkheid' meer wilden maken dan 
een sporadische gespreksavond 
over een aspekt Men opteerde voor 
een vierdelige vormingscyclus rond 
dit tema waarbij de deelnemende 
knngen een beurtrol toepassen Ach
tereenvolgens organizeert een ande
re kring in de eigen gemeente een 
vormingsavond over de volgende 
aspekten 

1 het historische 2 de staatshervor
ming 3 de ekonomische troeven 
van Vlaanderen en 
4 Vlaanderen in de wereld 

Onthouden we volgende data 

— Op vrijdag 21 oktober spreekt 
Lode Wils te Vosselaar in de konfe-
rentiezaal van het gemeentehuis 
over 150 jaar Vlaamse Beweging 
Inkom IS gratis en de aanvang is om 
20 u 15 

— Op donderdag 10 november 
komt in dit kader Paul Daels voor de 
Herenthoutse Kulturele Vnenden-
knng spreken over de staatshervor
ming Die avond gaat door om 
20 u 15 in zaal De Toekomst Koe
straat 1 te Herenthout Inkom gratis 

— Op vrijdag 18 november 
spreekt prof Jef Maton in de Bos-
kantien Wijngaerd te Herentals over 
De ekonomische mogelijkheden 

van Vlaanderen Aanvang eveneens 
om 20 u 15 en de inkom is gratis 

— Tot slot komt Hugo Schiltz op 
vnjdag 16 december te Hoogstraten 
in zaal De Meulen St -Lenaartsebaan 

Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolaties 

A.B.D. 

(An twerpse Bouw- en Dicht ingswerken) 

Eikenstraat 212. Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook r u w b o u w & sleutel op de deur 

3 spreken over .Vlaanderen in Euro-
(Da en de Wereld" Aanvang om 
20 u 15 en gratis toegang 

De cyclus wordt een boeiend ge
heel dat we ten zeerste kunnen 
aanbevelen en waarop iedereen van 
harte uitgenodigd is 

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! 

Jonge St-Bernards zoeken nieuwe 
baas Ingeënt Tel 015-756221 (VU-
hd Putte-Mechelen) (Adv 126) 

• 23 j ongehuwde jongeman zoekt 
een betrekking als magazijmer of 
zelfs alle werk 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 
02/5691604 

• 25 j gehuwde bediende met di
ploma van hoger secundair beroeps-
school, afdeling bureelwerken en en
kele jaren ervanng, zoekt een be
trekking 9p de as Brussel-Ninove 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
Volksvertegenwoordiger Dr J Val
keniers tel 02/5691604 

ANTWERPEN 
OKTOBER 

27 ANTWERPEN. VUJO-an-ondissementsraad om 20 u 30 in het 
VU-sekretanaat Wetstraat 1 Sjjreker Frans Kuijpers over het 
pacifisme 

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

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

29 Weerde Kaartwedstnjd, 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 Grabs en iedereen mag meekamfjen 
5 WOMMELGEM Voetbalwedstnjd 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 ml bij Johanna Janssen, tel 6466682 

5 MECHELEN: Bal van VU-schej3enen in de nieuwe stadsfeestzaal 
aan de Botermarkt om 21 uur Orkest The Five Pennies Inkom 
100 fr 

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

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

sfiowgroep 80 Om 20 uur 
5 WESTERLO: VUJO-bal in fiet p>arochiecentrum, Boerenknjglaan 

met discobar „Alive", om 20 uur V i/K 50 fr, inkom 60 fr 
5 EDEGEM Afdelingsfeest om 20 u in zaal Elzenhof met uitgebrei

de Vlaamse tafel Gevolgd door dansavond om 22 uur Onkosten 
299 fr 

7 KAPELLEN. Start vergadenng biblioteek. Hoevensebaan 12, om 
20 uur Inr F W 

8 WIJNEGEM: Gespreksavond (3de deel) „Vlaamse Beweging" 
door Walter Luyten Onderwerpen „Nieuwe ooriogsramp" '40-'45 
- kollaboraüe - repressie - koningskwestie - schootetnjd In het 
Ontmoetingscentrum 't Gasthuis. Tumhoutsebaan 199 

11 GEEL. Najaarsbal om 20 uur in feestzaal Elsum Orkest Van Vae-
renbergh Hoofdpnjs aanwezigheidstombola een week naar 
Tenenfe 

11 BORGERHOUT: met VUJO naar Diksmuide Pnjs 250 fr Inschnj-
ven voor 4/11 bij E Naeyaert tel 322.4795 

12 EDEGEM Eikenavond om 20 uur in Dne Eiken met mosselsou
per Inr VNSE & VOSKA Prijs 199 fr Inschnjven lokaal tot 9/11 
(4573667) 

12 NIJLEN Diareportage „Noorwegen een natuurparadijs" om 20 
uur in lokaal Kempenland 

12 LINT. 7de Leeuwkensbal om 20 u 30 in zaal (Ant rum te Lint Or
kest The Sleepwalkers. Inkom 80 fr Voorverkoop 60 fr 

12 WOMMELGEM Voetbalwedstnjd Gouden Beer—Den Klau
waert te Hoboken Vertrek Den Klauwaert om 12 uur 

12 WOMMELGEM: Dansavond van VU om 20 u in Keizershpf In
kom 80 fr Voorverkoop 50 fr 

14 GROOT-ANTWERPEN Debat over de „Derde Industnele Revo
lutie in Vlaanderen", met Hugo Schiltz, prof J Claes e a, om 20 
uur m UFSIA, Rodestraat 14 Organizatie VUJO 

16 ANTWERPEN. Toneelavond „Mama" van L Dussault Om 20 uur 
in het Mark üebrechtcentrum. H Kruisstraat te Mortsel Org 
Federatie Vlaamse Vrouwengroepen 

18 DESSEL filmvertoning over kindermishandeling „Voor een glim
lach van een kind" Om 20 uur in het Parochiehuis 

18 KASTERLEE Voordracht „Fiskale fraude een |X>pulaire sport" 
om 20 uur in hotel Zomerlust Inr VI knng Kasterlee 

18 HOVE- etentje en gezellig samenzijn m Chalet Hove Sport om 
19u 30 (OnderwijsstraaO Voor 400 fr een fijne breugeltafel 

19 EDEGEM. Fototentoonstelling Fons Delbaen van 16 tot 18 uur in 
Drie Eiken Ook op zondag 20/11 van 14 tot 18 uur 

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. 

27 OKTOBER 1983 
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Mff 
VU-Lochristi 
steekt de handen uit de mouwen 

OOST-VIMNDEREN 

Het nieuwe werkjaar werd op 10 
september zeer gepast ingezet met 
een gastronomische barbecue, inge
richt door de Goossenaertskring-Lo-
chnsti. Dit eetfestijn vond plaats in 
een gerenoveerde zaal van het ge
wezen textielcomplex „Uyttenhove". 
Een zeer te genieten menu werd aan 
de circa 200 aanwezigen aangebo
den. Met recht en rede mochten we 
ons verheugen in de aanwezigheid 
van senator Oswald Van Ooteghem, 
volksvertegenwoordiger Frans 
Baert en provincieraadslid Hugette 
De Bleecker. 

Naast het amusement worden ui
teraard de ernstige evenementen 
niet uit het oog verloren Gezien de 
wereldvrede en de kernraketten-
kwestie de aktualiteit beheersen is 
het niet meer dan normaal dat hon
derdduizenden mensen in Europa en 
elders met zeer grote belangstelling 
de ontwikkelingen volgen, en zich 
een duidelijke opinie vormen en ver
tolken. Daarom ook werd deelgeno
men aan de betoging van 23 oktober. 

Radiodebat 
De interesse van de Volksunie-

Lochristi richt zich niet uitsluitend tot 
de wereldproblematiek of tot de na
tionale vraagstukken. Vanzelfspre
kend hebben we ook oog voor de ei
gen lokale situatie te Lochristi. In het 
kader van de Goossenaertskring 
wordt op zondag 6 november, om 
10 uur in de zaal Begonia te Lochristi, 
een Vlaams Aperitief ingericht ge
wijd aan het tema: „Nieuws? Nieuws! 
De media en de regionale berichtge
ving." Het ligt in onze bedoeling een 
duidelijk inzicht te verwerven jh de 
taak of de opdracht die elk medium 
zich toemeet, en de mogelijkheden 
waarop een beroep kan gedaan wor
den om de regionale gebeurtenissen 
aan het brede publiek kond te ma
ken. In deze optiek werden dan ook 
de plaatselijke journalisten van dag
en weekbladen, alsook BRT 2 en de 
lokale vrije radio uitgenodigd aan de 
debattafel aan te zitten, om ons te 
onderhouden over de diversiteit in 
de regionale berichtgeving. 

De toegang tot het gebeuren is 
gratis. Bovendien wordt aan alle aan
wezigen geheel gratis een aperitief 
aangeboden. Van gastvrijheid ge
sproken! 

Naast dit alles wordt ook de 
schoonheid en de rijkdom van het 
Vlaamse land met over het hoofd 
gezien. Om in deze behoefte in enige 
mate te voldoen, organizeert de 
Goossenaertskring-Lochristi op zon
dag 20 november een namiddagwan
deling in de historische stede: Ghent, 
die fiere. Met een gediplomeerde 
gids bezoeken we de stad waar in 
een roemrucht verleden de graven 
van Vlaanderen hun verblijf hadden. 
Hoeft het gezegd, dat ook voor deze 
aktiviteit iedere belangstellende van 
harte welkom is? 

FW-onderzoek 
van start 

Bij de Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen loopt er momen
teel een BTK-projekt met als onder-
zoekstema „De invloed van de poli
tieke bedrijvigheid op het gezinsle
ven". 

Een 400-tal mandatarissen en be
stuursleden zullen hiervoor een in te 
vullen enquêteformulier ontvangen. 
Zij worden vriendelijk verzocht een 
deel van de vragenlijst in te vullen, 
hun familieleden zullen de andere 
stukken met hun bedenkingen over 
de politieke aktiviteit van echtgenoot 
echtgenote of ouder verrijken. Hier
mee willen wij nagaan in welke mate 
de politieke aktiviteit van een vrou
welijke of een mannelijke |X)liticus 
het familieleven beïnvloedt 

Met deze studie wil de P W na
gaan hoe het komt dat op het politiek 
toneel nog altijd minder vrouwen dan 
mannen aktief optreden. De F W 
durft te rekenen op de bereidwillige 
medewerking van alle betrokkenen. 

Hutsepot 
De laatste maand van 1983, wordt 

door de Volksunie-Lochristi, nu 
reeds voor de vierde maal, ingezet 
met een overheerlijk en niet te ver
smaden hutsepotfestijn, waarna de 
avond opgeluisterd wordt met oude 
Gentse liederen en van humor door
drongen verhalen, vertolkt door ons 
eigenste bestuur, evenwel versterkt 
door twee akkordeonvirtuozen. Wie 
een avond volks amusement weet te 
appreciëren, noteert alvast 3 decem
ber, zaal De Schakel te Lochristi 
(Zeveneken). 

Op het programma staan verder 
nog de bestuursverkiezingen en het 
verduidelijken van de VU-visies inza
ke de sociaal-ekonomische situatie, 
de schijnbewegingen van de nationa
le regering voor wat betreft onder 

VU-Merelbeke 
verwerpt 
veroordeling 
Dupré 

De Volksunie-afdeling Merelbeke 
neemt geen vrede met de veroorde
ling van de heer Maurits Dupré tot 4 
maanden gevangenisstraf wegens 
het „in mekaar slaan" van 3 rijks
wachters en schandvlekt het feit dat 
een 73-jarige hartpatiënt zou worden 
opgesloten De VU-afdeling herin
nert eraan dat in dezelfde Voer
streek herhaaldelijk gewelddaden 
door Wallinganten werden gepleegd 
en vaak straffeloos; ondersteunt 
hiermee het ingediende genadever-
zoek van Maurits Dupré en hoopt 
dat alle Vlaamse mandatarissen van 
welke partij ook, de minister zullen 
overtuigen om het genadeverzoek 
voor Maurits Dupré te aanvaarden. 

Overrompeling 
op bal 
Jules Henderickx 

Het jaarlijkse bal van provincie-
raadslid-schepen Henderickx (Lede) 
kende een toeloop als nooit tevoren. 
De populanteit van deze volksvnend 
stijgt nog steeds. Ray Franky en zijn 
orkest zorgden zoals op alle voor
gaande dansavonden van VU-Lede 
voor de aangepaste muzikale sfeer. 
FVV-Lede had een gezellige bar op-
getimmerd waar van een lekker 
glaasje wijn genoten kon worden, 
een initiatief dat uitermate geappre
cieerd werd. 

Kinder-
St.-Maartenfeest 
te Aalst 

Vrijdag 11 november 1983 komen 
St-Maarten en Zwarte Piet om 
16 u. 30 voor de 22ste keer naar het 
VU-lokaal „Gulden Vlies", Esplanade 
13 te Aalst 

Kinderen tot en met 12 jaar komen 
in aanmerking voor een mooi ge
schenk. Inschrijven ten laatste vóór 
vrijdag 4 november op volgende 
adressen: lokaal Gulden Vlies; voor
zitter Kamiel Boel, Verbrandhof-
straat 43, Aalst; VU-sekretariaat p.a. 
Marcelle Tack-De Ganck, Pontstraat 
27, Aalst 

Deelname in de kosten: eerste 
kind. 200 fr.; twee kinderen 300 fr. en 
drie kinderen en meer 400 fr 

Bestuursverkiezingen 
De statutaire afdelingsbestuurver-

kiezing VU-Aalst-Centrum heeft 
plaats op vrijdag 2 december 1983, 
van 16 tot 22 u, in lokaal Gulden 
Vlies. 

Kandidaturen dienen schriftelijk 
toe te komen op het sekretariaat 
Pontstraat 27, Aalst vóór vrijdag 
25 november 1983. 

meer het staal, de raketten, de sane
ring van de staatsfinanciën, het eko-
nomisch herstel, het bedwingen van 
de werkloosheid... 

De Volksunie groeit te Lochristi. 
Meer en meer mensen worden zich 
bewust van de misbedeling van het 
in historisch perspektief eens zo 
luisterrijke Vlaanderen. Het Volks-
uniet)estuur van Lochristi poogt dan 
ook onverdroten, een nuttige aktivi
teit te ontplooien op elk terrein en in 
elke dimensie van het maatschappe
lijke leven; ten bate van een Vlaande
ren, dat ons inziens, nog een veelbe
lovende toekomst kan tegemoet 
zien. 

OKTOBER 

28 ZOMERGEM: Gespreksavond over de politieke aktualiteit om 
19 u. 30 in zaal Uilenspiegel, door voorzitter Vic Ancieaux. 

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

29 ST.-AMANDSBERG: Wijnproefavond onder leiding van Wilfried 
Lissens, wijnmeester van de Vlaamse wijngilde, om 20 uur ten 
huize van Truus Stals-Peersman, Toekomststraat 21. Organizatie: 
Federatie Vlaamse Vrouwengroepen. 

NOVEMBER 

5 ZULTE: Herfst-TD met studio Titanic in zaal Breugelhof om 20 uur 
te Olsene. Organizatie: VU-Groot-Zulte. 
DE PINTE-ZEVERGEM: Spreekbeurt door Willy Kuijpers om 
20 uur in zaal Blancatony, Henri de Gieylaan, De Pinte. 
SINAAI: Voordracht- en dia-avond over „Monumentenzorg" door 
Daniël Ostyn, doctorandus in de Kunstgeschiedenis en Oudheid
kunde. Om 20 uur in het Parochiehuis, Dries. 
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*̂  rJBES Een belangrijke schakel m 
de energiebevoorradmg van ons land 

• Elektriateitsproduktie met kernenergie 
• Diversificatie van de brandstoffen in polyvalente centrales 
• Omschakeling van oliecentrales op steenkool 

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

_balans en verzekert zij een veilige elektriciteitsbevoorradmg 

De individuele verbruiker en de industrie 
kan op EBES rekenen 

EBES Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen - Tel. 03/28.00.211 
(Adv. 44) 

Wel en wee bij VU-Deinze 
Feest 

De afdeling Deinze wenst dr. med. 
en mevrouw Odiel Decaluwe-De 
Wael van harte geluk bij de 50ste 
verjaardag van hun huwelijk. 

Een speciale vermelding gaat naar 
de 50 jaar gynekologische zorg die 
dr. Decaluwe aan Deinze heeft be
steed. Een speciaal woord van dank 
aan mevr. Decaluwe die voor de V U 
in de gemeenteraad en in het 
O C M W zetelde. 

Rouw 
De afdeling Deinze deelt in de 

rouw van haar ondervoorzitter Wil
lem Dekie wiens vader overleed en 
te Gottem-Deinze begraven werd. 

vu-Sint-Gillis kiest 
nieuw bestuur 

Om de drie jaar wordt door de 
kiesgerechtigde afdelingsleden een 
afdelingsbestuur verkozen. Daarom 
doe ik een oproep tot nieuwe en 
zeker jonge mensen om deel te 
nemen aan deze ter plaatse voor de 
Volksunie zeer belangrijke verkiezin
gen. 

U kunt zich wenden tot volgende 
adressen; bij de verschillende afde-
lingssekretarissen: 

Afdeling Sint-Gillis, Teo Van Puym-
broeck, Sint-Pietersnieuwstraat 16 te 
2780 Sint-Gillis (tel. 770.59.59). 

Afdeling De Klinge, Renaat Bo-
gaert Schooldreef 77 te 2782 De 
Klinge (tel. 770.58.07). 

Afdeling Sint-Pauwels, Dirk Goo-
vaerts. Warme Nauwstraat 7 te 2778 
Sint-Pauwels (tel. 776.61.34). 

Kolder 
Op 11-11 om 11 u. 11 wordt door 

de raad van Elf van de Deinze karna-
valisten De Kaardemakers ten stad-
huize de kamavalperiode geopend 
met de aanstelling van de nieuwe 
prins karnaval en de nieuwe prinses. 
Aansluitend wordt op 13-11 (zon
dag) om 11 u. een literair aperitief 
van kolderpoëzie aangeboden in het 

Om '14-'18 te 
herdenken 

Ter herdenking van de Vlaamse 
gesneuvelden van beide wereldoor
logen, bijzonder de Vuurkruisers 
1914-'18, richten de Volksunie-jonge
ren op 11 november 1983 een drop
ping in. 

De deelnemers worden op 11 no-
vemt)er vanuit het „Sparrenhof", 
rond 17 u. 30 naar het startpunt 
gebracht ongeveer twaalf kilometer 
buiten Eeklo. 

Na het einde van de tocht komen 
alle deelnemers aan in het Sparren
hof aan de Brugsesteenweg, nr. 183 
te Eeklo. 

Daar wordt hen een lekkere hut
sepot voorgeschoteld, klaarge
stoomd door „Fonne Saté", en voor 
degene waar nog iets bij kan, een 
lekker nagerecht 

Inschrijven vóór dinsdag 8 novem
ber voor 20 uur AJle inschrijvingen 
op het VU-sekretariaat afdeling Eek
lo, Weverstraat 8 te Eeklo, of telefo
nisch op de nummers 77.12.47 of 
77.40.30. Bijdrage in de kosten 
150 fr. 

Rekening van 001 -0482394-89 van 
VU-Eeklo. 

museum door de Kunst- en Oudheid
kundige Kring. Beide manifestaties 
zijn vrij toegankelijk voor alle geïnte
resseerden. 

Proficiat 
Wij wensen onze afdelingsvoorzit

ter Wim Maes en zijn echtgenote 
Hilde De Jaeger van harte geluk bij 
de geboorte van hun tweede zoon, 
Pieter, broer van Thomas. 

Amnestiefakkelloop 
te Erembodegem 

Op 11 november houdt TAK een 
amnestiefakkelloop, Aalst, ter nage
dachtenis van de repressieslachtof-
fers dom Modest Van Assche en 
meester De Vos 

De Fakkeltocht zal beginnen om 
14 u aan het monument van dom 
Modest Van Assche te Erembode
gem (kerk Ten Bos) met een korte 
bloemenhulde en eindigen om 15 u. 
aan het Vredesmonument te Aalst 
(Vredeplein) Voor het Vredesmonu
ment zal O Van Ooteghem een 
toespraak houden en zal een bloe-
menkruis worden opgericht 

WIJ hopen het antwoord op dit 
verzoek vóór 10 oktober te mogen 
ontvangen Wijzelf zullen dan propa
gandamateriaal ter beschikking stel
len (affiches en pamfletten) 

Zo U meer informatie wenst over 
deze aktiviteit van TAK kan u die 
steeds bekomen bij volgende perso
nen 

Alle inlichtingen bij. Hilde Tas (053-
771895) en Dries Muyiaert (053-
21 32.34) 

(meegedeeld) 

27 OKTOBER 1983 



m 21 

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 - Kleinmcubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

I 13 tot l»i 
Oo., zat. van 10 tot I flu. 30 
Zondacvan 14 tot lau. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 k i" — " «".^-^-i-^-"• — .-"> 

Nog eens gemeenteraad te Grimbergen 
Vandaag donderdag 27 oktober is 

het eindelijk nog eens gemeenteraad 
te Grimbergen Het schepenkollege 
brengt amper twee punten naar 
voor goedkeunng van het verslag 
van de vonge vergadenng en be
spreking van de rekening 1982 (of 
beter verderzetten van de bespre
king), die sluit met een negatief resul
taat van 44 430 847 fr 

Waarom niet meer punten vanvŝ e-
ge het kollege' Eenvoudig omdat 
Grimbergen nog geen definitieve be
groting heeft voor 19831 Terwijl de 

begroting van 1984 reeds moest zijn 
goedgekeurd 

Ergerlijk daarbij is dat het kollege 
het al maanden met nodig vond de 
gemeenteraad over dit alles te infor
meren 

Twee punten van de meerder
heid en zowat 35 punten van de op
positie (tot nu toe, want er komen er 
nog bij), waarvan 8 van VU-raadslid 
Minten en 19 van VUJO-raadslid 
Stephane Rummens 

Afspraak vanavond om 19 u in het 
gemeentehuis te Grimbergen (rr) 

Met 6 juiste cijfers, 
opent u de 

Lotto-miijoenenlciuis. 

Advertentie — 
Vakante 
betrekking 

De Sociaal-Kulturele Raden 
van Sint-Jans-Molenbeek en 
Koekelberg werven ELK een 
SOCIAAL-KULTUREEL WERK-
(ST)ER aan om in funktie te 
treden op I januan 1984 
Voorwaarden 
— burgerlijke en politieke 

rechten genieten, 
— voldaan hebben aan militie-

verplichtingen en ten min
ste 21 jaar oud zijn, 

— in het bezit zijn van een 
diploma maatschappelijk 
assistent bij voorkeur speci-
alizatie sociaal-kultureel 
werk of een diploma van 
een daarmee vergelijkbare 
post-secundaire opleiding, 
of gedurende 5 jaar grondi
ge ervaring hebben m het 
socieial-kulturele werk, 

— bij voorkeur vertrouwd zijn 
met de Brusselse situatie 

Barema rang 22 
Sollicitaties met CV worden 

ingewacht vóór 23 november 
1983 op volgende adressen 

Voor Sint-Jans-Molenbeek 
G Hallumiez, Vierwindenstraat 
139, bus 19, 1080 Brussel 

Voor Koekelberg H Ceule-
mans, M Pfeifferstraat 16, 1080 
Brussel, of op beiden 
(Adv. 133) 

Rappe afdeling in 
Sint-Ulriks-
Kapelle! 

Op 18 oktober jl. — vijfenzeven
tig dagen voor de jaarwending — 
kwam de VU-afdeling St-Ulriks-
Kapelle op het VU-sekretarlaat met 
rechtmatige trots de afrekening 
binnenbrengen van de ledenher
nieuwing 1984! 

Alle leden werden bezocht en 
hernieuwd. 

Wij hopen dat dit exploot stimu
lerend mag werken voor de andere 
afdelingen. Van harte proficiat, jon
gens! 

BRABANT 
OKTOBER 
28 OPWIJK: Willy Kuijpers spreekt over .Vrede en Ontwapening" 

om 20 uur in jeugdhuis Nijdrop 
29 OPWIJK: Jaarlijks bal in de St-Pauluszaal, orkest White Magie, 

inkom 50 fr 
30 AARSCHOT- Pannekoekenfeest van 14 u 30 tot 18 u in de Paro

chiezaal te Lanadoro » 
29 KRAAINEM: Bal van de Vlaamse gemeenschap van Kraainem 

om 21 u in zaal PAT 
30 WILSELE: „Op wandel in Wilsele" met VU-afdeling Wilsele 

Vertrek om 14 uur aan kerk St-Martinus 

NOVEf\/IBER 
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 
Org VU-Brussel-stad 

5 WILSELE' Kaas- en wijnavond in de parochiezaal van Wilsele-
Putkapel vanaf 21 uur 

5 HOFSTADE (Zemst): Kindernamiddag om 15 uur in het Ontmoe
tingscentrum te Hofstade Toneellabo Ariecchino voert ten toneel 
„Hansje en Grietje" van Gnmm Grabs tekenwedstnjd met als 
motto „De komst van sinterklaas" Tekeningen afgeven aan de 
ingang Na de pnjsuitreiking mogelijkheid van „aerobic" 

6 SCHAARBEEK: 6de haantjeskermis aan 250 fr in zaal De 
Knekelaar van 12 tot 16 uur (Gallaitstraat 78 te 1030 BrusseD 

6 BRUSSEL: 6de Haantjeskermis aan 250 fr van het Karel Buls
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 

19 LEUVEN-CENTRUM: Kaas- en wijnavond om 20 u in de 
Bierstube van Brouwenj Artois, Vaartstraat 

19 KOEKELBERG: Zuurkool-weekend in het Trefcentrum, Pan
theonlaan Ook op zondagmiddag 

VU op TV 
Op vrijdag 4 november is er 

op BRT1 van 19 u 10 tot 
19 u 40 opnieuw een uitzending 
van de Vlaams-nationale Om-
roepstichting 

Wat IS er allemaal te z ien ' 
— een reportage over de Be

groting '84 onder de titel „Meer 
voor de staat, minder voor u" 
m m V Hugo Schiltz, minister van 
Financien en Begroting, André 
Geens, lid van het VU-partijbe-
stuur; Roza Lemout, VU-sche-
pen, Willy Kuijpers, VU-kamerlid 
en Jan Andnes, bednjfsleider. 

— een reportage over de gevol
gen van de uitgraving van het Al-
bertkanaai in het Limburgse 
Riemst onder de titel „Vies vuil 
Vroenhoven", m m v Ivan Van-
denreyt. Mare Ronsmans en VU-
schepen Jan Peumans, 
— in de reeks „Europa '84" be
antwoordt VU-Europarlements-
lid Jaak Vandemeulebroucke Eu
ropa-vragen van de kijkers, 
— in de reeks „Vlaanderen van
daag" aandacht voor mensen en 
monumenten, met een reportage 
over de „Stadswandelingen te 
Antwerpen". 

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

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-5440.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-65&41.76 

Wij verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

Sede 
JAN PAUWELi 

Oude Brugstraat 16, 9328 £ 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterd 

De familiezai 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41 29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vnjdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en bankettiakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-6757 12 

rt 1910 
3-DE BRAUWER 
ïchoonaarde. Tel. 052-423246 

ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

ak met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-6345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-237.45.72 

Hotel-reslaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Hoidobaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02 252 02 40 
Host zondag qobloten Hotel open 
Ti|dens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 

n^j. ANTWE 
^ H y ^ MAURITS GO 

JHnnluiniipra Geraardsbergses 

^ P r Tel. 053-21.3533 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
raat 38 Dr. Van De Perrelei 51 

Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 

27 OKTOBER 1983 



20 

Wft 
VU-Lochristi 
steekt de handen uit de mouwen 

OOST-VU\ANDEREN 

Het nieuwe werkjaar werd op 10 
september zeer gepast ingezet met 
een gastronomische barbecue, inge
richt door de Goossenaertskring-Lo-
christi. Dit eetfestijn vond plaats in 
een gerenoveerde zaal van het ge
wezen textielcomplex „Uyttenhove". 
Een zeer te genieten menu werd aan 
de circa 200 aanwezigen aangebo
den. Met recht en rede mochten we 
ons verheugen in de aanwezigheid 
van senator Oswald Van Ooteghem, 
volksvertegenwoordiger Frans 
Baert en provincieraadslid Hugette 
De Bleecker. 

Naast het amusement worden ui
teraard de ernstige evenementen 
niet uit het oog verloren. Gezien de 
wereldvrede en de kernraketten-
kwestie de aktuallteit beheersen is 
het niet meer dan normaal dat hon
derdduizenden mensen in Europa en 
elders met zeer grote belangstelling 
de ontwikkelingen volgen, en zich 
een duidelijke opinie vormen en ver
tolken. Daarom ook werd deelgeno
men aan de betoging van 23 oktober. 

Radiodebat 
De interesse van de Volksunie-

Lochristi richt zich niet uitsluitend tot 
de wereldproblematiek of tot de na
tionale vraagstukken. Vanzelfspre
kend hebben we ook oog voor de ei
gen lokale situatie te Lochristi. In het 
kader van de Goossenaertskring 
wordt op zondag 6 november, om 
10 uur in de zaal Begonia te Lochristi, 
een Vlaams Aperitief ingericht ge
wijd aan het tema: „Nieuws? Nieuws! 
De media en de regionale berichtge
ving." Het ligt in onze bedoeling een 
duidelijk inzicht te verwerven ih de 
taak of de opdracht die elk medium 
zich toemeet en de mogelijkheden 
waarop een beroep kan gedaan wor
den om de regionale gebeurtenissen 
aan het brede publiek kond te ma
ken. In deze optiek werden dan ook 
de plaatselijke journalisten van dag
en weekbladen, alsook BRT 2 en de 
lokale vrije radio uitgenodigd aan de 
debattafel aan te zitten, om ons te 
onderhouden over de diversiteit in 
de regionale berichtgeving. 

De toegang tot het gebeuren is 
gratis. Bovendien wordt aan alle aan
wezigen geheel gratis een aperitief 
aangeboden. Van gastvrijheid ge
sproken! 

Naast dit alles wordt ook de 
schoonheid en de rijkdom van het 
Vlaamse land niet over het hoofd 
gezien. Om in deze behoefte in enige 
mate te voldoen, organizeert de 
Goossenaertskring-Lochristi op zon
dag 20 november een namiddagwan
deling in de historische stede: Ghent, 
die fiere. Met een gediplomeerde 
gids bezoeken we de stad waar in 
een roemrucht verleden de graven 
van Vlaanderen hun verblijf hadden. 
Hoeft het gezegd, dat ook voor deze 
aktiviteit iedere belangstellende van 
harte welkom i s ' 

FW-onderzoek 
van start 

Bij de Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen loopt er momen
teel een BTK-projekt met als onder-
zoekstema „De invloed van de poli
tieke bedrijvigheid op het gezinsle
ven". 

Een 400-tal mandatarissen en be
stuursleden zullen hiervoor een in te 
vullen enquêteformulier ontvangen. 
Zij worden vriendelijk verzocht een 
deel van de vragenlijst in te vullen, 
hun familieleden zullen de andere 
stukken met hun bedenkingen over 
de politieke aktiviteit van echtgenoot 
echtgenote of ouder verrijken. Hier
mee willen wij nagaan in welke mate 
de politieke aktiviteit van een vrou
welijke of een mannelijke politicus 
het familieleven bei'nvloedt 

Met deze studie wil de F W na
gaan hoe het komt dat op het politiek 
toneel nog altijd minder vrouwen dan 
mannen aktief optreden. De F W 
durft te rekenen op de bereidwillige 
medewerking van alle betrokkenen. 

1. 

Hutsepot 
De laatste maand van 1983, wordt 

door de Volksunie-Lochristi, nu 
reeds voor de vierde maal, ingezet 
met een overheeriijk en niet te ver
smaden hutsepotfestijn, waarna de 
avond opgeluisterd wordt met oude 
Gentse liederen en van humor door
drongen verhalen, vertolkt door ons 
eigenste bestuur, evenwel versterkt 
door twee akkordeonvirtuozen. Wie 
een avond volks amusement weet te 
appreciëren, noteert alvast 3 decem
ber, zaal De Schakel te Lochristi 
(Zeveneken). 

Op het programma staan verder 
nog de bestuursverkiezingen en het 
verduidelijken van de VU-visies inza
ke de sociaal-ekonomische situatie, 
de schijnbewegingen van de nationa
le regering voor wat betreft onder 

VU-Merelbeke 
verwerpt 
veroordeling 
Dupré 

De Volksunie-afdeling Merelbeke 
neemt geen vrede met de veroorde
ling van de heer Maunts Dupré tot 4 
maanden gevangenisstraf wegens 
het „in mekaar slaan" van 3 rijks
wachters en schandvlekt het feit dat 
een 73-jarige hartpatiënt zou worden 
opgesloten. De VU-afdeling herin
nert eraan dat in dezelfde Voer
streek herhaaldelijk gewelddaden 
door Wallinganten werden gepleegd 
en vaak straffeloos; ondersteunt 
hiermee het ingediende genadever-
zoek van Maurits Dupré en hoopt 
dat alle Vlaamse mandatarissen van 
welke partij ook, de minister zullen 
overtuigen om het genadeverzoek 
voor Maurits Dupré te aanvaarden. 

Overrompeling 
op bal 
Jules Henderickx 

Het jaariijkse bal van provincie-
raadslid-schepen Henderickx (Lede) 
kende een toeloop als nooit tevoren. 
De populariteit van deze volksvnend 
stijgt nog steeds. Ray Franky en zijn 
orkest zorgden zoals op alle voor
gaande dansavonden van VU-Lede 
voor de aangepaste muzikale sfeer 
FVV-Lede had een gezellige bar op-
getimmerd waar van een lekker 
glaasje wijn genoten kon worden, 
een initiatief dat uitermate geappre
cieerd werd. 

Kinder-
St.-Maartenfeest 
te Aalst 

Vrijdag 11 november 1983 komen 
St-Maarten en Zwarte Piet om 
16 u. 30 voor de 22ste keer naar het 
VU-lokaal „Gulden Vlies", Esplanade 
13 te Aalst 

Kinderen tot en met 12 jaar komen 
in aanmerking voor een mooi ge
schenk. Inschrijven ten laatste vóór 
vrijdag 4 november op volgende 
adressen: lokaal Gulden Vlies, voor
zitter Kamiel Boel, Verbrandhof-
straat 43, Aalst; VU-sekretariaat p.a. 
Marcelle Tack-De Ganck, Pontstraat 
27, Aalst 

Deelname in de kosten: eerste 
'kind: 200 f r ; twee kinderen 300 fr. en 
drie kinderen en meer 400 fr. 

Bestuursverkiezingen 
De statutaire afdelingsbestuurver-

kiezing VU-Aalst-Centrum heeft 
plaats op vrijdag 2 december 1983, 
van 16 tot 22 u., in lokaal Gulden 
Vlies. 

Kandidaturen dienen schriftelijk 
toe te komen op het sekretariaat 
Pontstraat 27, Aalst vóór vrijdag 
25 november 1983. 

meer het staal, de raketten, de sane
ring van de staatsfinanciën, het eko-
nomisch herstel, het bedwingen van 
de werkloosheid... 

De Volksunie groeit te Lochristi, 
Meer en meer mensen worden zich 
bewust van de misbedeling van het 
in historisch perspektief eens zo 
luisterrijke Vlaanderen. Het Volks-
uniebestuur van Lochristi poogt dan 
ook onverdroten, een nuttige aktivi
teit te ontplooien op elk terrein en in 
elke dimensie van het maatschappe
lijke leven; ten bate van een Vlaande
ren, dat ons inziens, nog een veelbe
lovende toekomst kan tegemoet 
zien. 

OKTOBER 
28 

29 

29 

ZOMERGEM: Gespreksavond over de politieke aktualiteit om 
19 u. 30 in zaal Uilenspiegel, door voorzitter Vic Ancieaux. 
DENDERLEEUW: Mossel- en brochetteneetmaal in zaal Ver
broedering. Ook op 30 okt. 

ST.-AMANDSBERG: Wijnproefavond onder leiding van Wilfried 
Lissens, wijnmeester van de Vlaamse wijngilde, om 20 uur ten 
huize van Truus Stals-Peersman, Toekomststraat 21. Organizatie: 
Federatie Vlaamse Vrouwengroepen. 

NOVEMBER 

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

10 DE PINTE-ZEVERGEM: Spreekbeurt door Willy Kuijpers om 
20 uur in zaal Blancatony, Henri de Gieylaan, De Pinte. 

18 SINAAI: Voordracht- en dia-avond over „Monumentenzorg" door 
Daniël Ostyn, doctorandus in de Kunstgeschiedenis en Oudheid
kunde. Om 20 uur in het Parochiehuis, Dries. 

^ HJBES Een belangrijke schakel m 
de energiebevoorradmg van ons land 

• Elektriciteitsproduktie met kernenergie 
• Diversificatie van de brandstoffen in polyvalente centrales 
• Omschakeling van oliecentrales op steenkool 

Zoveel actieve bijdragen tot een meer olifronafhankelijke economie 
Meteen geeft Ebes een positief steuntje aan de betalmgs 

.^balans en verzeken zij een veilige elektrjciteitsbevoorrading 

De individuele verbruiker en de industrie 
kan op EBES rekenen 

EBES Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen - Tel. 03/28.00.211 
(Adv. 44) 

Wel en wee bij VU-Deinze 
Feest 

De afdeling Deinze wenst dr. med. 
en mevrouw Odiel Decaluwe-De 
Wael van harte geluk bij de 50ste 
verjaardag van hun huwelijk. 

Een speciale vermelding gaat naar 
de 50 jaar gynekologische zorg die 
dr. Decaluwe aan Deinze heeft be
steed. Een speciaal woord van dank 
aan mevr. Decaluwe die voor de V U 
in de gemeenteraad en in het 
O C M W zetelde. 

Rouw 
De afdeling Deinze deelt in de 

rouw van haar ondervoorzitter Wil
lem Dekie wiens vader overleed en 
te Gottem-Deinze begraven werd. 

vu-Sint-Gillis kiest 
nieuw bestuur 

Om de drie jaar wordt door de 
kiesgerechtigde afdelingsleden een 
afdelingsbestuur verkozen. Daarom 
doe ik een oproep tot nieuwe en 
zeker jonge mensen om deel te 
nemen aan deze ter plaatse voor de 
Volksunie zeer belangrijke verkiezin
gen. 

U kunt zich wenden tot volgende 
adressen; bij de verschillende afde-
lingssekretarissen: 

Afdeling Sint-Gillis, Teo Van Puym-
broeck, Sint-Pietersnieuwstraat 16 te 
2780 Sint-Gillis (tel. 770.59.591 

Afdeling De Klinge, Renaat Bo-
gaert Schooldreef 77 te 2782 De 
Klinge (tel. 770.58.07). 

Afdeling Sint-Pauwels, Dirk Goo-
vaerts. Warme Nauwsbraat 7 te 2778 
Sint-Pauwels (tel. 776.61.34). 

Kolder 
Op 11-11 om 11 u. 11 wordt door 

de raad van Elf van de Deinze karna-
valisten De Kaardemakers ten stad-
huize de kamavalperiode geopend 
met de aanstelling van de nieuwe 
prins karnaval en de nieuwe prinses. 
Aansluitend wordt op 13-11 (zon
dag) om 11 u. een literair aperitief 
van kolderpoëzie aangeboden in het 

Om '14-'18 te 
herdenken 

Ter herdenking van de Vlaamse 
gesneuvelden van beide wereldoor
logen, bijzonder de Vuurkruisers 
1914-'18, richten de Volksunie-jonge
ren op 11 november 1983 een drop
ping in. 

De deelnemers worden op 11 no
vember vanuit het „Sparrenhof', 
rond 17 u. 30 naar het startpunt 
gebracht ongeveer twaalf kilometer 
buiten Eeklo. 

Na het einde van de tocht komen 
alle deelnemers aan in het Sparren
hof aan de Brugsesteenweg, nr 183 
te Eeklo. 

Daar wordt hen een lekkere hut
sepot voorgeschoteld, klaarge
stoomd door „Fonne Saté", en voor 
degene waar nog iets bij kan, een 
lekker nagerecht 

Inschrijven vóór dinsdag 8 novem
ber voor 20 uur. Alle inschrijvingen 
op het VU-sekretariaat afdeling Eek
lo, Weverstraat 8 te Eeklo, of telefo
nisch op de nummers 77.12.47 of 
77.40.30. Bijdrage in de kosten 
150 fr. 

Rekening van 001 -0482394-89 van 
VU-Eeklo. 

museum door de Kunst- en Oudheid
kundige Kring. Beide manifestaties 
zijn vrij toegankelijk voor alle geïnte
resseerden. 
Proficiat 

Wij wensen onze afdelingsvoorzit
ter Wim Maes en zijn echtgenote 
Hilde De Jaeger van harte geluk bij 
de geboorte van hun tweede zoon, 
Pieter, broer van Thomas. 

Amnestiefakkelloop 
te Erembodegem 

Op 11 november houdt TAK een 
amnestiefakkelloop, Aalst ter nage
dachtenis van de repressieslachtof-
fers dom Modest Van Assche en 
meester De Vos 

De Fakkeltocht zal beginnen om 
14 u aan het monument van dom 
Modest Van Assche te Erembode
gem (kerk Ten Bos) met een korte 
bloemenhulde en eindigen om 15 u 
aan het Vredesmonument te Aalst 
(Vredeplein). Voor het Vredesmonu
ment zal O. Van Ooteghem een 
toespraak houden en zal een bloe-
menkruis worden opgericht 

Wij hopen het antwoord op dit 
verzoek vóór 10 oktober te mogen 
ontvangen Wijzelf zullen dan propa
gandamateriaal ter beschikking stel
len (affiches en pamfletten) 

Zo U meer informatie wenst over 
deze aktiviteit van TAK kan u die 
steeds bekomen bij volgende perso
nen 

Alle inlichtingen bij- Hilde Tas (053-
7718.95) en Dries Muyiaert (053-
213234). 

(meegedeeld) 
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DE KEIZP;R 
VAN HET GÜEL 

ZITMEUBEL 

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

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciJLle voorwaitrden voor trouwers) 

Openingsuren: DL, woe., vrij. van 13 lot I t u . 30 
Do., zat. van 10 tot I9u. 30 
Zondai; van 14 tot IS u. 

KEÏZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15k " . . 

Nog eens gemeenteraad te Grimbergen 
Vandaag donderdag 27 oktober is 

het eindelijk nog eens gemeenteraad 
te Grimbergen Het schepenkollege 
brengt amper twee punten naar 
voor goedkeunng van het verslag 
van de vonge vergadering en be
spreking van de rekening 1982 (of 
beter verderzetten van de bespre
king), die sluit met een negatief resul
taat van 44 430 847 f r 

Waarom met meer punten vanwe
ge het kollege' Eenvoudig omdat 
Gnmbergen nog geen definitieve be
groting heeft voor 19831 Terwijl de 

begroting van 1984 reeds moest zijn 
goedgekeurd 

Ergerlijk daarbij is dat het kollege 
het al maanden niet nodig vond de 
gemeenteraad over dit alles te infor
meren 

Twee punten van de meerder
heid en zowat 35 punten van de op
positie (tot nu toe, want er komen er 
nog bij), waarvan 8 van VU-raadslid 
Minten en 19 van VUJO-raadslid 
Stephane Rummens 

Afspraak vanavond om 19 u in het 
gemeentehuis te Grimbergen (rr) 

Advertentie — 
Vakante 
betrekking 

De Sociaal-Kulturele Ra.den 
van Sint-Jans-Molenbeek en 
Koekelberg werven ELK een 
SOCIAAL-KULTUREEL WERK-
(ST)ER aan om in funktie te 
treden op 1 januan 1984 
Voorwaarden 
— burgerlijke en politieke 

rechten genieten, 
— voldaan hebben aan militie-

verplichtingen en ten min
ste 21 jaar oud zijn, 

— in het bezit zijn van een 
diploma maatschappelijk 
assistent bij voorkeur speci-
alizatie sociaal-kultureel 
werk of een diploma van 
een daarmee vergelijkbare 
post-secundaire opleiding, 
of gedurende 5 jaar grondi
ge ervaring hebben in het 
sociaal-kulturele werk, 

— bij voorkeur vertrouwd zijn 
met de Brusselse situatie 

Barema rang 22 
Sollicitaties met CV worden 

ingewacht vóór 23 november 
1983 op volgende adressen 

Voor Sint-Jans-Molenbeek 
G Hallumiez, Vierwmdenstraat 
139, bus 19, 1080 Brussel 

Voor Koekelberg H Ceule-
mans, M Pfeifferstraat 16, 1080 
Brussel, of op beiden 
LAdv. 133) 

Rappe afdeling in 
Sint-Ulriks-
Kapelle! 

Op 18 oktober jl. — vijfenzeven
tig dagen voor de jaarwending — 
kwam de VU-afdeling St-Ulriks-
Kapelle op het VU-sekretariaat met 
rechtmatige trots de afrekening 
binnenbrengen van de ledenher
nieuwing 1984! 

Alle leden werden bezocht en 
hernieuwd. 

Wij hopen dat dit exploot stimu
lerend mag werken voor de andere 
afdelingen Van harte proficiat, jon
gens! 

BRABANT 
OKTOBER 
28 OPWIJK: Willy Kuijpers spreekt over „Vrede en Ontwapening" 

om 20 uur in jeugdhuis Nijdrop 
29 OPWIJK: Jaarlijks bal in de St-Pauluszaal, orVest \NhAe Magie, 

inkom 50 fr 
30 AARSCHOT Pannekoekenfeest van 14 u 30 tot 18 u m de Paro

chiezaal te Lanadoro « 
29 KRAAINEM: Bal van de Vlaamse gemeenschap van Kraainem 

om 21 u in zaal PAT 
30 WILSELE „Op wandel in Wilsele" met VU-afdeling Wilsele 

Vertrek om 14 uur aan kerk St-Martinus. 

NOVEMBER 
4 BRUSSEL: Fuif-VUJO in Graaf van Egnwnt Van Praetstraat om 

20 uur Org VUJO^ette 
5 BRUSSEL: Haantjes- en mosselfestjn van 12 tot 22 uur in zaal 

Familia, Frans Vekenmansstraat 131, Neder-Overheembeek. Ook 
op zondag 6 november van 12 tot 15 uur 
Org VU-Brussel-stad 

5 WILSELE Kaas- en wijnavond in de parochiezaal van Wdsele-
Putkapel vanaf 21 uur 

5 HOFSTADE (ZemsO: Kindernamiddag om 15 uur in het Ontmoe
tingscentrum te Hofstade Toneellabio Ariecchino voert ten toneel 
„Hansje en Gnetje" van Gnmm Gratis tekenwedstnjd met als 
motto „De komst van sinterklaas" Tekeningen afgeven aan de 
ingang Na de pnjsuitreiking mogelijkheid van „aerobic" 

6 SCHAARBEEK: 6de haantjeskemnis aan 250 fr in zaal De 
Knekelaar van 12 tot 16 uur (Gallaitstraat 78 te 1030 BrusseO 

6 BRUSSEL: 6de Haantjeskemnis aan 250 fr van het Karel Buls
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 

19 LEUVEN-CENTRUM- Kaas- en wijnavond om 20 u in de 
Bierstube van Brouwenj Artois, Vaartstraat 

19 KOEKELBERG. Zuurkool-weekend in het Trefcentrum, Pan
theonlaan Ook op zondagmiddag 

VU op TV 
Op vrijdag 4 november is er 

op BRT1 van 19 u 10 tot 
19 u 40 opnieuw een uitzending 
van de Vlaams-nationale Om-
roepstichting 

Wat IS er allemaal te zien'' 
— een reportage over de Be

groting '84 onder de titel „Meer 
voor de staat, minder voor u" 
m m V Hugo Schiltz, minister van 
Financien en Begroting, André 
Geens, lid van het VU-partijbe-
stuur, Roza Lemout VU-sche-
pen, Willy Kuijpers, VU-kamerlid 
en Jan Andnes, bedrijfsleider. 

— een reportage over de gevol
gen van de uitgraving van het Al-
bertkanaal in het Limburgse 
Riemst, onder de titel „Vies vuil 
Vroenhoven", m m v Ivan Van-
denreyt Mare Ronsmans en VU-
schepen Jan Peumans, 
— in de reeks „Europa '84" be
antwoordt VU-Europariements-
lid Jaak Vandemeulebroucke Eu
ropa-vragen van de kijkers, 
— in de reeks „Vlaanderen van
daag" aandacht voor mensen en 
monumenten, met een refjortage 
over de „Stadswandelingen te 
Antwerpen". 

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

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-6584176 

W I J verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-512148 

Sede 
JAN PAUWEL5 

Oude Brugstraat 16, 9328 £ 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterd 

De familieza< 

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 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-675712 

lingïjutó 
rt 1910 
3-DE BRAUWER 
Schoonaarde Tel 052-4232.46 

ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

ak met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-6345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-237.45.72 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak stdndingkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Host zondag qobloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 

n^L ANTWE 
g l J B ^ MAURITS GO 
Jnjjflllllfniiwra Geraardsbergses 
f^Wj^^ 9300 Aalst 
^ ^ F Tel 053-21.35.33 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
raat 38 Dr Van De Perrelei 51 

Borgerhout 
Tel. 03-2365654 
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Geslaagde amnestie-aktie te Kortrijk 

D e oktober-zitt ing van de Kortrijkse gemeenteraad kreeg een bij
zonder grote publieke belangstelling. Vooral werd uitgekeken naar 
een punt dat niet op de agenda stond. 

In het kader van de Vredesweek die te Kortrijk liep, had raadslid 
Lieven Duprez in naam van de Volksunie-fraktie een voorstel van 
motie ingediend waarbij Kortrijk werd uitgeroepen tot eerste 
amnest ie-gemeente van het Vlaamse land. 

In eerste instantie had het sche-
penkollege de gemeenteraad onbe
voegd verklaard, gezien het „een 
probleem betreft van nationaal be
lang". Uiteindelijk werd dan toch In 
geheime zitting beraadslaagd of de 
motie al dan niet op de agenda van 
de openbare vergadering zou ge
plaatst worden. Beraadslaagd is veel 
gezegd, want onmiddellijk stootte de 
motie op het onvoorwaardelijk en 
unaniem njet van de kristelijken die, 
in broederlijke eendracht met de al 
even onverzoenlijke socialisten over
al vrede prediken, maar fanatiek wei
geren daarvoor ook maar de meest 
elementaire en bescheiden bijdrage 
te leveren. De liberalen stemden 
verdeeld en de Agalev-er wist met 
de hele kwestie geen raad en ont
hield zich. 

Dat de socialisten geen greintje 
begrip en vergevingsgezindheid wil
len opbrengen voor de slachtoffers 
van de genadeloze en veelal on
rechtvaardige repressie, wisten wij al 
lang, maar dat de CVP-ers, achten
dertig jaar na de oorlog die onver
zoenlijkheid nog steeds in overeen
stemming kunnen brengen met hun 
zogenaamd kristelijk geweten is on
begrijpelijk en laaghartig. 

Het smoesje van het „nationaal 
belang", als zou de motie handelen 
over een tema dat niet tot de ge
meentelijke bevoegdheid behoort is 
onzinnig. Alleen en uitsluitend de 
Kortrijkse gemeenteraad kan de 
Gtad Kortrijk uitroepen tot eerste 
amnestie-gemeente van het Vlaam
se land. Geen enkele nationale in
stantie heeft daar bevoegdheid over. 
De CVP-meerderheid heeft de motie 
niet op de agenda willen plaatsen, 
omdat de Kortrijkse CVP niet am-
nestiegezind is. Dat is de trieste 
realiteit 

Na de geheime zitting verlieten de 
Volksuniegemeenteraadsleden os-
tentatief de 'raadszaal. Daarmede 
protesteerde de VU-fraktie tegen de 
onwil en de ondemokratische hou
ding van de CVP-meerderheid die de 
motie zelfs niet wilde bespreken. 
Fraktievoorzitter Deschaepmeester 
sprak terecht van machtsmisbruik. 

Onmiddellijk en spontaan hieven 
een groep sympatizanten uit het pu
bliek een spreekkoor aan. „Vrede is 
Amnestie, Amnestie is Vrede!". De 
verbouwereerde en paniekerige bur

gemeester maande de dienstdoende 
politieagent de betogers de zaal uit 
te zetten. 

Op eenvoudig, en het mag ge
zegd, vnendelijk verzoek van de 
agent verlieten de demonstranten 
hoofs en waardig de raadszaal, de 
amnestie-eis nog lang naklinkend. 

Pikant detail, de fraktieleider van 
de CVP was tevens de gelegen-
heidsvoorzitter van het komitee dat 
de Kortrijkse Vredesweek organi-
zeerde. Een CVP-vrede, gesteund 
op haat en gebrek aan verantwoor
delijkheid. 

Maar straks gaan de katolieke 
CVP-ers zich weer devoot rond de 
kerststal scharen. Vrede aan de ' 
mensen van goede wil. Kan het nog 
ongeloofwaardiger? 

Dom Modest 

Van Assche-

herdenking 
Zondag a.s. (30 oktober) gaat in 

de benediktijnenabdij van Steen-
brugge opnieuw de jaarlijkse „Dom 
Modest Van Assche-herdejiking" 
door. Deze gewezen abt van de St-
Pietersabdij was een vooraanstaand 
en diep sociaal bewogen Vlaming, 
die stierf ten gevolge van de mens
onterende en lafhartige anti-Vlaamse 
repressie. 

Jaarlijks wordt deze grote Vla
ming sereen herdacht. U wordt dan 
ook vriendelijk uitgenodigd nu zon
dag om 10 uur de plechtige eucharis
tie bij te wonen. De homilie wordt ge
houden door pater Reuse, rektor van 
de Oekumenische Gemeenschap. 

Nadien is er een gebed aan het 
graf door pater Pil, een beperkte 
bloemenhulde en de samenzang: 
„Vaarwel mijn broeder". 

De abdij is zeer makkelijk te berei
ken. Komende vanuit Brugge neemt 
u de richting Kortrijk (de Baron Ru-
zettelaan). Op het einde van deze 
laan vindt u de kerk. 

Een tiental dagen geleden voerde de VU aktie aan de poorten van 
het bedreigde bedrijf „BN-Spoorwegmaterieel en Metaalkonstrukties" 
te Brugge. Aan de ruim 2.000 arbeiders werd een pamflet uitgedeeld. 
„51 miljard voor Cockeri l l -Sambre. O frank voor B N ! Nu Is het 
genoeg. De regering verspilt miljarden aan het failliete Waa lse staal. 
M a a r voor leefbare bedri jven, zoals het Brugse B N , heeft de rege
ring geen geld. De V U eist onmiddell i jke bestellingen en exportkre
dieten om een sociale katastrofe in B N te voorkomen." 

Onder de aktievoerders bevonden zich'ook VU-volksvertegen-
woordiger Ra f Declercq en de VU-schepenen Raymond Reynaert en 
Jean-Marie Bogaert. 

Geen enkel pamflet werd weggegooid en de reakties op dit VU-ini-
tiatief waren ongemeen gunstig. 
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Wij menen de tolk te mogen zijn 
van gans welmenend Vlaanderen 
om de Volksuniefraktie en de mani
festanten van Kortrijk van harte ge
luk te wensen met hun stijlvolle aktie 
die de amnestie-eis opnieuw in de 
publieke belangstelling bracht Ook 
in de lokale pers kreeg hun optreden 
een positieve weerklank. 

Het indienen van soortgelijke mo
ties in alle dorpen en steden van 
Vlaanderen zou een stroomversnel
ling kunnen teweeg brengen. Tot 
spijt van wie het benijdt En tot het 
uiteindelijke einddoel. 

„VREDESWEEK 
IN KORTRIJK" 

De gemeenteraadsleden van 
Kortrijk roepen ter gelegenheid van 
de vredesweek van 8 tot 15 oktober 
1983 te Kortrijk, de inwoners van de 
Groeningestad op mede te werken 
aan het tieveiligen van de internatio
nale vrede en het t>ereiken van natio
nale vrede bij eigen volk. 

De internationale vrede vereist al
gemene ontwapening en een waar
dig bestaan voor elk volk. De natio
nale vrede vereist amnestie voor het 
wegwerken van alle gevolgen uit de 
laatste wereldoorlog. 

De gemeenteraad hecht zijn goed
keuring aan deze motie en stelt als 
symbolische daad Kortrijk uit te roe
pen tot eerste amnestie-gemeente 
van het Vlaamse land. 

Paul Thiers 

Jaarlijks 
ledenfeest bij 
VU-Damme 

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

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

De prijs van dit smakelijk program
ma IS slechts 150 fr. 

WEST-VUUNDEREN 
OKTOBER 

27 Kursus „De Vredesbeweging" om 20 u. in West-

29 

29 

KORTRIJK: 
Flandria. 
DAMME: Jaarlijks VU-ledenfeest „Hanngfeest met kazakken" 
om 20 u. in de feestzaal van café „'t Vissershuis", Visserstraat te 
Moerkerke. 
WAREGEM: Kursus EHBO ingericht door Vlaams Kruis. Inschr 
en inl. 056-60.37.25 en 056-60.27.69. 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. 

5 KORTRIJK: Forumgesprek met als tema: „Waarheen met de 
Vlaamse Beweging" om 14 u. 30 in West Flandria, Gr. Gwijde van 
Namenstraat 7. Org. Federatie Vlaamse Kringen en Vormings
centrum Lodewijk Dosfel. 

CVP-meerderheid van Waregem: 

5 miljoen verlies 
door slecht grondbeleid! 

Tijdens de jongste gemeente
raadszitting te Waregem kreeg de 
ED-oppositie nogmaals het gelijk aan 
haar kant Reeds jaren hamerde die 
oppositie op het ronduit slecht finan
cieel beleid van de CVP-meerder
heid en inzonder het beleid van de 
Regie voor Grondbeleid. Het advies 
van die oppositie luidde steeds: eerst 
zien wat er kan verkocht worden en 
pas dan aankopen. Op die manier 
zou de gemeente ontsnappen aan 
de grote schuldenlast die zo'n aan
koop met zich brengt Daar had de 
meerderheid echter nooit oren naar 
en kocht maar gronden, zeker als ze 
daar politieke vrienden plezier kon
den mee doen Die aangekochte 
gronden bleken nu echter onver
koopbaar wegens de te hoge kost
prijs 

In 1980 kpcht de gemeente grond 
aan de Vanderhaeghenstraat te 
Nieuwenhove-Waregem met een 

oppervlakte van 7 ha 83 a en 93 ca 
voor de prijs van 265 fr /m2. Die 
grond wil de gemeente nu verkopen 
aan de Nationale Landmaatschappij 
aan 283 fr /m2. Dus met winst, glun
derde schepen Carron. L Constandt 
(ED-fraktieleider) zag het evenwel 
anders Bij de aankoop in 1980 werd 
geld geleend en samen met de alge
mene onkosten bedraagt de kost
prijs van die grond nu minimaal 
343 f r /m2 of: de kostprijs bedraagt 
nu zeker 6 0 f r / m 2 meer dan de 
verkoopprijs Iedereen die kan reke
nen, ook zonder rekenmachientje, 
ziet hier dat er een verlies is voor de 
gemeente van ongeveer 5 miljoen! 

A. De Jaeghere (ED) merkte op 
dat dit de eerste 5 miljoen verligs zijn 
van de vroeger voorspelde 50 mil
joen die dit slecht beheer van de re
gie voor grondbeleid aan de Ware-
gemse bevolking zal kosten! 

Op 4, 5 en 6 november 

Herfstweekeinde van VU J O 
B R U S S E L / V O E R E N — Het staat nu vast: het herfstweekeinde 

van V U J O gaat door in de enig mooie en prachtig gelegen V J H „De 
Veurs" in Sint-Martens-Voeren. O p de agenda staat de voorberei
ding van de Euroverkiezingen, de plaats van V U J O en de kontakten 
met diverse geli jkgezinde partijen. 

VU-Loppem 
aktief voor veilig verkeer 

Op zaterdag 8 oktober jl. nam de 
VU-Loppem met een mooie groep 
deel aan de protestwandeling, ge
r icht op het plaatsen van verkeers
lichten in de drukbereden Stations
straat 

Deze gevaarlijke weg, die op zeer 
regelmatige tijdstippen wordt over
gestoken door talloze kinderen uit de 
nabije scholen, is zonder meer dnn-
gend aan de nodige verkeerssignali-
zatie toe. VU-Loppem steunde de 
aktie van de plaatselijke verenigin
gen dan ook met volle overtuiging. 

VU-schepenen E. Dewispelaere 
en E Vandenbussche die zich reeds 
geruime tijd inzetten voor dit pro
bleem, waren aanwezig op deze lu
dieke aktie 

De provincie, reeds verschillende 
malen aangeschreven, houdt in deze 
zaak halsstarrig het been stijf en 
weigert de nodige signalizatie te 
plaatsen 

Nadat schepen Eric Vandenbus
sche erop had gewezen dat deze 
regering miljarden verspeelt aan zin
loze bewapening, nutteloze projek-
ten en geen oog heeft voor de 
veiligheid van onze jeugd, besloot hij 
zijn toespraak met de stellige belofte 
dat de gemeente achter deze aktie 
staat en alles in het werk zal stellen 
om de lichten te laten plaatsen 

Er zijn nog plaatsen vrij Inschrij

ven bij Werner Van Houtte (tel. 
82.3917) of bij Gery Cappon (tel. 
2014.14). Vertrek om 9 u. 50 ge
meentehuis Veldegem, 10 u. St.-Eli-
giuskerk Zedelgem en om 10 u 10 
opnt autostrade Loppem. 

Gent op 
11 november 1983 

Vlaams nationale 
dodenherdenking 
te Gent 
Programma 

9 uur. kerkhof St-Amandsberg, 
ingang Verkortingsstraat- bloemen
hulde op de graven van Gaston 
Rombaut Jef D'Hont en Leo Vinde-
vogel. 

10 uur: kerk dominikanen: h. mis 
met kanselrede door eh Muller 

11 uur. optocht naar Roeland met 
muziekkapel V.N.J 

13 uur. Roeland: gezamenlijk mid
dagmaal, koude schotel 180 fr. In
schrijven bij Leo D'Hont tel 091-
28.46.30. 

15 uur: zaal VTB, Paddenhoek: 
akademische zitting. Gelegenheids
toespraak door senator Bob Maes 

Organizatie. VOS, Sneyssens en 
Broederband 

Maandag jl. bracht een delegatie 
van VUJO samen met Wilfried 
Remy, de arr. voorzitter van VUJO-
Limburg een werkbezoek aan de 
jeugdherberg. Het werd een boeiend 
bezoek, temeer daar de „vader', Juul 
Verlinden niet alleen de duivel-doet-
al IS in de JH maar tevens een 
entoesiast kultuurmissionaris is, op 
deze verre eenzame Vlaamse voor
post. 

VUJO zal deze man (en zijn 
vrouw Liliane) steunen door een 
massale maar korrekte aanwezig
heid in de Voerstreek. Dus geen 
„wandelingen" maar wel een trek
tocht onder begeleiding van Juul. 

Ook geen verhitte strategische plan
nen om de wnd burgem te gaan be
groeten maar wel gesprekken met 
afgevaardigden van de PDB en van 
andere Euro-nationalisten uit de 
buurlanden. Dan dok geen ver-vor
ming maar serene kadervorming met 
de nodige ontspanning 's avonds. 

programma Een gedetailleerd 
volgt volgende weel;. 

Enkele zeer praktische gegevens. 

De prijs bedraagt slechts 500 fr. 
„all-in", te storten op VUJO-rekening 
435-0256851-75 Voor die prijs 
scheuren we wel onze broek, maar 
kom. Start op vrijdagavond (20 u.) 4 
nov. en afsluiten van het weekeinde 
op zondag 6 nov. om 17 u. Rookver
bod in de slaapzalen. Slaapzak of 
lakens verplicht alsmede turnpantof-
fels zorgen Maar om onze 60 plaat
sen tijdig te bekomen moeten jullie, al 
is het dan maar voor één keer, wel 
tijdig inschrijven! Alvast bedankt. 

Dirk van Sichem de Combe 

t l 
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Nieuw bestuur bij Volksunie-Lommei LIMBURG 
Op vrijdag 30 september hadden 

in de Volksunie-afdeling Lommei de 
dnejaarlijkse bestuursvergadenngen 
plaats Deze verkiezingen zijn statu
tair vastgelegd en leiden, trapsgewij
ze, naar nieuwe arrondissementsbe-
sturen om uiteindelijk een nieuw par
tijbestuur op te leveren 

Op een dergelijke verkiezings
avond IS het de goede gewoonte dat 
de uittredende voorzitter verslag 
geeft van de werking van de voorbije 
jaren Ludo Berckmans deed dit zeer 
gedetailleerd en schetste hoe de 
afdeling komend uit een moeilijke 
periodes, van oppositie voortdurend 
verder gewerkt heeft tot wij vong 
jaar erin geslaagd zijn een beleids-
partij te worden Voorts dankte hij 
het hele uittredende bestuur en ook 
zijn voorgangers voor de goede sa
menwerking 

Op zijn beurt kreeg Ludo Berck
mans dankbetuigingen van arrondis
sementeel afgevaardigde Jef Van 
Bree, die erop wees hoe de afdeling 
Lommei door aanhoudend werk er 
met alleen in geslaagd is zelf een 
bloeiende afdeling te worden, maar 
ook hoe ZIJ voor een groot deel aan 
de basis ligt van de afdelingen die nu 
in alle gemeenten van ons kanton 
werkzaam zijn 

Vervolgens was het de beurt aan 
de schepenen en de OCMW-voor-
zitter om hun beleid toe te lichten, 
waarop dan de aanwezige leden de 
mandatanssen vragen stelden en op
merkingen maakten over dit beleid 
Ondertussen liep de stemming ten 
einde en kon er overgegaan worden 
tot de telling van de stemmen en het 
aanduiden van de funkties in het 
nieuwe bestuur 

VERZEKERINGSKANTOOR 

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

3670 M A A S E I K 
( N e e r o e l e r e n ) 

Tel 011-86.42.92 

Dit leverde het volgende resultaat 
op 

Voorzitter Rik Bosmans, Berg-
straat 35, sekretans Magda Smeul-
ders-De Vroede, Molse Kiezel 64. 
ondervoorzitter Pater Bax, Schaaps
ven 4, penningmeester Louis Bos
mans, Sparrestraat 30, propaganda 
Luk Neels, Lepelstraat 68, organiza-
tie Fnts Van Heeswijk, Lutlommel 8, 
Vujo Henn Maes jr, Kinderstraat 26, 
pers Toon Bleyen, Stijn Streuvels-
straat 19, vrouwenproblematiek 
Anny Verdonk-Van Heeswijk, Dne-
koningenstraat 75, verder nog Ludo 
Berckmans, Hennepstraat 8, Henn 
Jansen, Balendijk 26, Peter Lode-

wijks. Polderstraat 9, Wim Maes, 
Eindestraat 215 en Henn Maes, 
Kloosterstraat 149 

In zijn aanvaardingsrede dankte 
de nieuwe voorzitter. Rik Bosmans, 
de talrijk opgekomen leden voor het 
vertrouwen en drukte hij zijn hoop 
uit dat alle leden ijverig zouden blij
ven meewerken 

Tenslotte deed de nieuwe voorzit
ter nog een dnngende oproep tot alle 
aanwezigen om op 23 oktober mee 
op te stappen m de grote vredesma-
nifestatie in Brussel De vredesidee 
IS immers in het Vlaams-nationalisme 
altijd een belangrijk motief geweest 

OKTOBER 

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 

5 BREE: Groot Vlaams herfstbal om 20 uur in zaal Brouwershuis te 
Opitter Orkest „Cloon" 

19 HEUSDEN-ZOLDER- Vlaams herfstbal om 20 uur met het orkest 
„Rubens" 

Maaseik naar deelgemeenten 

Huisvesting van gemeentelijke diensten ter sprake 
Voor een talrijk publiek opende 

burgemeester Rubens om 20 u stipt 
de gemeenteraadsvergadenng Op 
de dagorde stonden als voornaam
ste punten het plaatsen van parkeer
automaten op de Markt en op het 
Majoor Aertsplein en de huisvesting 
van de gemeentelijke diensten 

De CVP bij monde van H Palmans 
vond dat het gemeentebestuur door 
het plaatsen van parkeerautomaten 
de burgers nog een financieel onge
mak op de koop toe krijgen Men 
perst de Maaseiker bevolking nog 
eens uit De parkeermeters zullen 
negatieve gevolgen hebben voor het 
toensme en voor de middenstan
ders De voorzitter weerlegde deze 
aanmerkingen door te stellen dat 
ook zeer veel met Maaseikenaren 
gebruik maken van de parkeerplaat
sen Maaseik is zeker geen uniek 
geval wat betreft parkeermeters De 
parkeermeters geven zeker een mo
gelijkheid om de binnenstad meer 
verkeersvrij te maken Jaklien Deben 
wenste zich te onthouden omdat het 
gezin weer moet inleveren en omdat 
veel mensen die in Maaseik werken 
nu parkeerproblemen kunnen krij
gen De CVP en Nijs stemden tegen 

De gehandicapten kunnen gratis par
keren mits ze voldoen aan de gel
dende reglementenng 

De IVVVA legt een alternatieve 
aan- en afvoerweg aan om het cen
trum Van Dorne zo weinig mogelijk 
last te bezorgen van de vrachtwa
gens die de stortplaats aandoen 
Raadslid Palmans zal onderzoeken 
of de IVVVA vooraf toelating moet 
hebben van de gemeenteraad om 
deze weg aan te leggen 

De gemeentelijke organen en 
diensten worden gereorgamzeerd 
De gemeenteraad zal voortaan 
(maandelijks) zetelen jn het stadhuis 
van Maaseik omdat daar meer ruim
te IS Het kollege van burgemeester 
en schepenen vergadert (wekelijks) 
in het gemeentehuig van Neeroete-
ren Het hoofdkantoor van de bur
gerlijke stand wordt ondergebracht 
in het Stadhuis van Maaseik, terwijl 
een hulpkantoor in het gemeente
huis van Neeroeteren gevestigd 
wordt Vermits de meeste geboorten 
en sterfgevallen plaatshebben in het 
ziekenhuis van Maaseik is het nabij
gelegen stadhuis de aangewezen 
plaats voor de Burgerlijke stand Het 

kollege van burgemeester en sche
penen zal de verschillende gemeen
telijke diensten verdelen over de dne 
gemeentehuizen, het wil en zal een 
optimale dienstverlening aan alle in
woners verzekeren De CVP vindt 
de huidige beslissing onvolledig en 
onwettig De huidige verdeling van 
de diensten is gekenmerkt door de
zelfde onwettigheid als de onze van 
1977, zo stelt de CVP Het is nu 
wachten tot de provincieoverheid 
deze beslissing goed- of afkeurt 

De CVP gaf kntiek op hel feit dat 
de nolenng Sint Jansberg reeds 
klaar is en nu pas een bekrachtiging 
van het besluit van het schepenkolle-
ge genomen wordt Hoofdzaak is 
echter dat de mensen geholpen zijn 
Ook in verband met de nolenng in de 
Akkerstraat wilde de CVP, bij monde 
van P Schiepers, beweren dat deze 
werken nooit door de gemeenteraad 
werden goedgekeurd Na een korte 
onderbreking kon sekretans Been-
ders evenwel aantonen dat deze 
rwerken inderdaad voor de gemeen
teraad waren gebracht op 14 maart 
'83 Een bewijs te meer dat de CVP-
opposibe liever grote koppen haalt in 

de kranten dan de dossiers ernstig 
voor te bereiden 

Deze politiek zwaar geladen ver-
gadenng eindigde in alle rust en 
kalmte In amper anderhalf uur wer
den twintig punten afgewerkt on
danks dat de vele vragen van de op
positie werden beantwoord 

Rene Klerkx 

miuui 
• 26 j gehuwde dame zoekt een 
betrekking els bediende-daktylo of 
als werkvrouw 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

• Een dame, 21 jaar zoekt een 
betrekking als maatschappelijk assis
tente Ref nr 928" 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum voor Mensen 
Met Vragen Ontvoenngsplein 1 te 
2800 Mechelen, tel 015-209514 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.14.41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41.25.89 

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. 02-58^13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

^ uitgebreide keus bemeubelde villa s appart en sludio s 
in alle pritsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katatogus met toto s 

LEOPOLD I I - I A A N : 205 
1451 OOSTDUINKERKE 
TEL 05(/l1 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-23645.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
vi j fhulzen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27 57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panoratna 36 
1810 Wemmei 

TeL 02-4781993 

Import - Export 

a i T N STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
B fabnkatie 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 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235.65 75 

lustrerle 

mare 
de vriese 
bar, ruzet leUi jn 56c brugge 
050/35/4 04 
baan brugge kortnjk 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Loodgietenj, sanitair, zink, gas. 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtlnstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 42619.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21.3636 

27 OKTOBER 1983 



H •Hi i ' 

24 m 
Vic Moeremans, een halve eeuw artiest 

Vijfhonderd teaterf iguren 
in één persoon 

SCHAARBEEK - Op een halve eeuw tijd heeft 
hij meer dan vijfhonderd rollen gespeeld. Begonnen 
als „outlaw"; zoals alle toneelartiesten in die tijd. Hon
derden voorstellingen gedaan samen met Renaat 
Grassin, het Brussels ketje. 

En nu vandaag staat hij nóg op de planken; zij het 
dat hij zoveel mogelijk tracht nog een stuk van de 
wereld te zien. Hij heeft moeten wachten tot zijn 
pensioenleeftijd voor hij een grote filmrol toegewe
zen kreeg. Maar hij scoorde, als boer Vermeulen in 
„De Vlaschaard" meteen hoge prijzen. Vic Moere
mans, een naam als een klok in de Vlaamse teaterwe-
reld. Die onvermoeibaar blijft. 

B |EHALVE zijn indrukwek
kend aantal artiesten-
rollen heeft Vic Moere

mans nog een andere pracht-
prestatie geleverd: het bestaan, 
nu reeds sinds 75 jaar, van de 
Vlaamse Artiestenpenning. 

Vic Moeremans: „Met die 
Vlaamse Artiestenpenning heb
ben we heel veel teatermensen 
geholpen als zij in grote of kleine 
miserie versukkelden. Want, 
weet ge, nu worden artiesten, 
zeker die met een grote rol, vrij 
behoorlijk betaald, én in dienst
verband. In onze tijd, zoals dat 
heet, was het een groot avon
tuur op de scène te staan. Wij 
waren echte „outlaws". Zelfstan
digen, maar met een zeer wissel
vallig en vooral klein inkomen. 
Een kontrakt liep maximum over 
9 maanden. 

En verder zien we dan wel 
Omdat er ook geen sociale bij
dragen werden gestort werd het 
één troep miserie bij ernstige 
ziekte. En na een leven als „vrije 
vogel" bleef er dan slechts een 
klein pensioentje over om de 
kplen en de elektriciteit te beta
len... 

Veel akteurs waren vroeger 
dan ook cafébaas of schoenma
ker... om toch blijvend in levens
onderhoud te kunnen voorzien. 
Maar dat was vanzelfsprekend 
moordend. En voor beginnende 
akteurs is de Penning ook soms 
een welkome hulp: aktrices bij
voorbeeld die eigen schmink, 
avondtoiletten en zo moeten ko
pen. Die konden dat niet uit 
eigen zak blijven bekostigen. 

Vandaar dus dat wijiook Sen-
ne Rouffaer behoorde tot de 
stichters) een kwarteeuw gele
den „De Vlaamse Artiestenpen
ning" oprichtten. Een soort so
ciaal fonds dus. (Vandaag is 
Ronny Waterschoot voorzitter.) 

We hebben nog getracht de 
kring te vergroten; niet alleen 
teatermensen. Maar dat bleek 
niet te kunnen. Behalve de finan
ciële steun blijft de ,Artiesten-
penning" vooral ook van belang 
als morele steun. Een bejaard 
artiest krijgt zo nog eens iemand 
over de vloer We begonnen (25 
jaar geleden!) met 15.000 fr. 
schuld. Met tombola's, gratis ver
toningen die door radio en TV 
werden overgenomen, hebben 

we onze kas uiteindelijk behoor
lijk kunnen spijzen om de Vlaam
se toneelakteurs een stevige hel
pende hand, waar nodig aan te 
reiken. 

Jammer blijft dat de overheid 
wel graag lintjes komt knippen 
bij suksesprodukties, maar het 
lot van de akteurs en aktrices 
achter de schermen niet steeds 
wil onderkennen. Zo heeft de 
provincie Brabant jarenlang 
onze penning gesteund, maar^ 
onlangs wou men toch maar de 
(kleine) subsidie schrappen. 
Dank zij provincieraadslid Stan 
Philips is zulks gelukkig niet ge
beurd. Maar de stad Brussel bij 
voorbeeld, die gunt de Vlaamse 
Artiestenpenning geen frank. 

En nu we het toch hebben 
over de sociale perikelen van 
Vlaamse toneelakteurs: als ge
pensioneerde wordt het groot
ste deel van zijn akteurverdien-
ste door de fiskus in beslag 
genomen. Ge moet dat zien in 
het kader van de tewerkstelling, 
zo wordt geargumenteerd. Méér 
jonge mensen moeten aan de 
slag komen. 

Ik stem daar vanzelfsprekend 
mee in. Maar hoe neem ik nu in 
godsnaam het werk van een 
jong akteur af als ik een rol van 
70-jarige speel.. ? Dat is toch al te 
gek! Wij zijn eraan voor onze 
moeite als wij nog blijven spelen. 
Maar gelukkig speelt bij een ar
tiest nog een andere drijfveer 
mee dan alleen maar geld verdie
nen. " 

Vieux-vieux? 
U heeft, fin-de-carrière, nog 

een prachtprestatie geleverd. 
En dan nog wel als filmakteur. 
Als boer Vermeulen in „De 
Vlaschaard" van Stijn Streu
vels. Een film die blijkbaar kas-
sukses oogst, en ook nog inter
nationale belangstelling ge
niet-

Vic Moeremans: „Ik heb hon
derden grote en kleinere rollen 
kunnen spelen. Maar in de huid 
kruipen van boer Vermeulen, en 
dan nog wel op het filmscherm, 
gaf mij inderdaad een enorme 
voldoening. Filmwerk is natuurlijk 
anders dan teaterwerk. Maar het 
is meegevallen. 

Nu schijnt het resultaat ook 

bevredigend te zijn. Ik kon enke
le weken geleden in Utrecht mijn 
oren niet geloven toen Berend 
Boudewijn meedeelde dat de 
prijs voor de t>este filmakteur dit 
jaar aan mij werd toegekend...! Ik 
had ervaring met een zestal 
films. Maar nu deze bekroning..." 

— Het gouden kalf, en het 
Utrechts diploma (dd. 30 sep
tember '83) hebben een ere
plaats In Moeremans' woonka
mer. 

Hij kreeg voor het akteren 
als boer Vermeulen ook nog 
een extra-prijs van de jeugd. 
Het kan niet op. 

Bent u over de film zelf ook 
echt tevreden. Er blijft de kri
tiek dat Vlaamse films toch zo 
„traag" zijn. 

Vic Moeremans: „We hebben 
de Grote Prijs voor de Neder
landse film in de wacht gesleept 
Dat zegt voor mij genoeg. Ikzelf 
ben tevreden dat regisseur 
Gruyaert er zeer goed in ge
slaagd is het werk van Streuvels 
filmisch naar voor te brengen. 
Voor sommigen kan het mis
schien „vieux-vieux" zijn. Maar 
het betreft toch een verfilming 
van Streuvels' werk. 

En, het leven op het platteland, 
het zaaien en groeien en maaien, 
de regen... hoe kunt ge dat beter 
filmisch brengen dan met plasti
sche beelden. Trouwens, er is 
nog iets anders: wij werken nog 
altijd met geldgebrek, of alleszins 
met beperkte middelen. 35 mil
joen voor „De Vlaschaard". Het 

blijft een klein wonder dat zo'n 
degelijke produktie kan tot stand 
komen. Vergelijk dat maar eens 
met de budgetten waarmee in 
de Verenigde Staten wordt ge
werkt 

Een ander aspekt: is bij voor
beeld de Leeuw van Vlaanderen 
geen tientallen miljoenen waard 
als die door honderdduizenden 
mensen wordt bekeken. Behalve 
een gedegen overheidsbeleid, 
onder meer wat het filmgebeu-
ren betreft, hebben we mis
schien ook nog behoefte aan 
drie dingen: een goed script, een 
goed script en nog eenö een 
goed script De rest voor de 
filmproduktie vindt ge wel... En 
laat sommige Vlaamse films 
maar hun — voor zekere kritici 
— traagzaam trekt de wijtewa-
gen-karakter behouden. 

Ik stel gewoonweg vast dat 
we met „De Vlaschaard" niet 
alleen in IJtrecht hoog scoorden, 
maar ook in Berlijn, op het Brus
sels Brouckèreplein, en mis
schien ook nog in november in 
Virton..." 

Weg, snoeimes... 
— Voelen de teaters, de ar

tiesten, de ekonomische krisis? 
Vic Moeremans: „De arties

ten natuurlijk. Hij zowel als ik en 
jan en alleman. Wij zijn de kleine 
jongens maar de grote inleve-
raars in ons krisisbestel Maar, 
Inderdaad, ook bij de teaters 
begint het afwezige publiek zich 
stilletje aan laten gevoelen. 

In het Oostblok blijft teater 
voor elkeen betaalbaar, maar 
daar heersen dan natuurlijk weer 
die andere wetten, die diktaten 
wat het soort produkties betreft. 
Bij voorbeeld: niet de minste 
kritiek op „het systeem". 

Bij ons zijn de kreaties vrij van 
overheidscensuur. Maar het pu
bliek begint inderdaad tekenen 
te vertonen van financiële min
vermogendheid. Geef toe: (zelfs 
nog maar voor een „koppel'): 
enkele honderden frank aan de 
kassa, dan de vestiaire, het pro
gramma, nog een pintje bij de 
pauze... De duizend franken zijn 
er gauw doorgedraaid. 

Vandaag is teaterbezoek nog 
relatief goedkoop (vanuit direk-
tiestandpunt bekeken), maar 
voor velen is het toch behoorlijk 
duur geworden. Ikzelf weet niet 
meteen hoe dit kan verholpen 
worden. Maar aan het adres van 
de overheid wil ik wel kwijt: als 
men met het snoeimes aan onze 
kultuurproduktie blijft snijden, 
dan snijden we een wezenlijk 
element van onze kop weg. 

Zo is Vlaanderen, na de „gou
den eeuw", arm geworden. Tot 
vijftig jaar geleden zaten we nog 
in de kulturele put die destijds 
werd gemaakt 

Dank zij de Rederijkers en 
onderpastoors hebben we toch 
onze kuituur weer op een hoger 
peil gekregen. Nadat veel Vlaam
se artiesten naar Nederland als 
het ware wegvluchtten zijn we 
nu weer bezig te rekupereren. 
En nu zouden we op enkele 
jaren tijds, om kleine budgettaire 
berekeningen, een enorm kultu-
reel potentieel weer prijsge
ven... ?" 

Hugo De Schuyteneer 

AIENSEN 
"Î GNS 
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