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„De fbwacieiing door de Franse gemeenschapsregering van een FranstaHge school in 
Overijse betelient een oorlogsveridaring aan het adres van Vlaanderen". 

(VU-voorzitter Anciaux, 31 oktober '83) 

De start van het 
studiecentrum 

Deze week installeert de regering Martens haar jStudie-
centrum voor de Staatshervorming". Dit centrum was het 
verguldsel voor de bittere Happart-piL Om de benoeming van 
de Nederlandsonkundige bendeleider tot waarnemend - en 
straks definitief — burgemeester van Voeren te doen slikken, 
beloofde de eerste minister de oprichting van het centrum. 
De voornaamste bedoeling daarbij isi de staatshervorming 
op de lange baan te schuiven en nog maar eens tijd te winnen 
door het organizeren van een zoveelste „studieronde". 

Het centrum wordt een onderonsje van de meerderheids
partijen. De oppositie — ook de Volksunie — heeft ervoor 
bedankt, de regering het alibi van haar aanwezigheid te bie
den om aldus de politiek van immobilisme inzake de staats
hervorming te bezegelen. 

Eigenlijk is het nochtans verkeerd, te gewagen van immobi
lisme. Er is wel degelijk beweging in de staatshervorming te 
bespeuren, maar dan een beweging in de verkeerde richting. 
De regering-Martens tracht voortdurend de klok zover moge
lijk terug te draaien. 

Om te beginnen wordt de gebrekkige en onvoldoende 
staatshervorming van 1980 zo beperkt mogelijk of zelfs 
helemaal niet toegepast. De beloofde toename van de finan
ciële middelen van gewesten en gemeenschappen blijft uit 
Bij bevoegdheidsbetwistingen drukt de centrale regering de 
unitaire tendens door. Zo heeft zij in het verleden stelselma
tig de adviezen van de Vlaamse regering naast zich gelegd. 
Nieuw te organizeren sektoren en instellingen worden op 
centrale leest geschoeid. 

Een schoolvoorbeeld daarbij werd bij voorbeeld de beslis
sing van Martens om het Participatiefonds voor de HMO's 
centraal te houden. De Vlaamse regering was nochtans 
unaniem van oordeel dat, net zoiüs voor de grote indastrie, 
het stimuleringsbeleid voor de HMO's in Vlaanderen tot haar 
uitsluitende bevoegdheid behoort De centrale r^^ering be
sliste echter andersom, met als gevolg dat over.de dossiers 
van de Vlaamse middenstanders voortaan zal beslist worden 
door een unitaire raad van beheer. 

Dat de voorzitter van de Vlaamse regering Gaston Geens 
door zijn gebrek aan strijdvaardigheid het de centrale 
regering gemakkelijk heeft gemaakt om deze beslissing te 
treffen verandert niets aan de vast te stellen algemene 
unitaristische trend van het beleid Martens. 

Naast de niet-toepassing, de minimalistische interpretatie, 
of de ombuiging van de staatshervorming van 1980 zijn er 
echter ook nieuwe „staatshervormende" initiatieven van de 
huidige regering. 

Zo werden door de juU-beslissingen inzake Cockerill-
Sambre in de schoot van de nationale regering zogenaamde 
regionale ministerkomitees opgericht Dit is een regelrechte 
beknotting van de autonomie van de gewesten: de klok wordt 
terzake teruggezet naar het tijdperk vóór de staatshervor
ming van 1980. Deze regionale ministerkomitees beschikken 
in de praktijk over een veelvoud van de middelen waarover 
de gewestregeringen kunnen beschikken. De inflatie van 
elkaar overlappende, elkaar bestrijdende, elkaar konkurre-
rende instanties is daarenboven op zichzelf reeds een nieuwe 
bron van spanningen en politiek opbod. In een interview met 
de „Standaard" heeft de Waalse PSC-minister Maystadt 
zopas openhartig gezegd, hoe de Walen zich van de juli-be-
slissingen en van de regionale ministerkomitees bedienen: 
dat de telexbestelling voor 50 t.h. aan een Limburgs bedrijf 
werd ontstolen om ze te geven aan een bedrijf uit Maystadt's 
kiesomschrijving, noemde hij ,Jiet bijna onafwendbaar ge
volg van de jongste taalbeslissingen". 

De deze week beginnende „studieronde" betekent in de 
praktijk alleen maar dat ieder streven naar ruimere autono
mie afgeremd en verdaagd wordt dat de Maystadt's en de 
Knoops'en inmiddels hun elektorale en andere belangen 
blijven behartigen, en dat Vlaanderen verder zwijgend daar
voor betaalt.. tvo 

Foto van de week 

Vorige week deed zich een verschrikkelijke aardbeving voorin de streek van Erzurum (Oost-TurkijeX Dne 
hevige na-schokken deden eergisteren al wat nog een tieetje overeind stond instorten. 

Het dodental bedraagt nu reeds meer dan duizend en de materiële schade is enorm. Bovendien is er een 
ontzettend gebrek aan reddingsmaterieel, dekens en tenten en de tiarre weersomstandigheden maken de 
ramp zo mogelijk nog erger. De Belgische regering blijkt ondertussen met vakantie te zijn. Tot op heden 
vernamen wij niets van een mogelijk initiatief om mee hulp te bieden. Tindemans is op vakantie in Burundi 
en de rest van de Belgische ministers doen alsof hun neus bloedt.. 

Wij presteren beter 
Desondanks: er is ook nog goed nieuws. 
We worden nu al verscheidene jaren overstelpt met 
weinig bemoedigende krisisberichten. Bedrijfssluitin
gen „aan de lopende band". Massale afdankingen. 
Wat ons land betreft: vooral in Vlaanderen. 

EVENWEL, statistici kunnen 
ook nog onverwacht op-
monterend uit de hoek 

komen. Zo vernamen we, eind 
vorige week, dat recentelijk in 
Vlaanderen een forse produktie-
groei werd genoteerd. 

Eén van de statistieken die 
getrouw worden opgesteld, en 
met bekwame vertraging wor
den gepubliceerd, betreft de in
dustriële produktie. 

Dat zijn cijfers die niet alles 
zeggen over de graad van ge
zondheid van de ekonomische 
bedrijvigheid. Maar een groeien
de, of „hernemende" industriële 
produktie wijst onmiskenbaar 
wel op een nieuw élan in de 
belangrijkste industriële sekto
ren. 

Hopen dat daarbij een ver
hoogde tewerkstelling meteen 
kan geboekt worden is, in deze 
tijd van krampachtige besparing 

op kapitaal en arbeidsloon, uiter
aard de kar voor de wegen 
spannen. Maar, een groeiend cij
fer van de industriële produktie 
geeft hoe dan ook toch een klein 
lichtpunt in de donkere tunnel 
waarin ook het Vlaamse gewest 
onverminderd voortsukkelt 

Hardleers 
Welnu, in het midden van dit 

jaar bleek de industriële produk
tie in dit land (amper, maar toch) 
1,7 procent hoger te liggen dan 
in juni van '82. Maar... de Vlaam
se produktie in het eerste half
jaar '83 steeg (tegenover '82) 
met 3,9 th, terwijl het Waalse 
produktiepeil in diezelfde perio
de daalde met 2,8 th. Nee, er is 
geen enkele reden om te jui
chen; over geen van beide plus-
of min-cijfers. 

Ook niet over de wetenswaar
digheid dat (evenzeer voor de

zelfde periode) in Brussel en 
Halle-Vilvoorde de produktie 
daalde met liefst 6,5 th„. 

Wél is er de cijfermatige vast
stelling dat in Vlaanderen de 
nijverheid, ook in de traditionele 
sektoren, betere prestaties ver
richt En het globale cijfer over 
de produktiegroei in Vlaanderen 
bevat dan bovendien ook nog de 
fel geteisterde bouwnijverheid 
(in de maand juni jü. 

Om de statistische balans niet 
té ingewikkeld te maken: ander
maal blijkt dat in het Vlaamse 
gewest forse inspanningen wor
den geleverd om de ekonomi
sche krisis te boven te komen. 
Maar die prestaties worden in 
het Belgisch verband tenietge
daan door globale nationale cij
fers. 

Het is een zoveelste argument 
om voor hardleerse Vlaamse po
litici in de Belgische regering 
te bepleiten dat zij hun gemeen
schap slechts waarachtig kun
nen dienen door mee te werken 
aan een spoedige en verregaan
de federalizenng van de indus
triële en financiële hefix>men. 
Politici van de traditionele par
tijen presteren evenwel onver
minderd hun hardleersheid. 
(hds) 
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ONAFHANKELIJKE 
VAKBOND 

In „Wij" van 27 oktober '83 wordt 
onder de titel „Vakbonden" de vraag 
gesteld: voor w/anneer een echte, 
onafhankelijke en pluralistische vak
bond? 

Ik kan u melden dat inderdaad zo 
een vakbond bestaat Het betreft 
hier De Nationale Unie der Onafhan
kelijke Syndikaten (NUOS) geves
tigd in de Bisshoffsheimlaan 36,1000 
Brussel. 

Dit is een overkoepelend orgaan 
van verschillende beroepsverenigin
gen en syndikaten die buiten de 
politiek ageren. Onze grootste zorg 
is echter de erkenning die in het 
kader van de nieuwe wetgeving op 
de helling komt te staan door de 
grote weerstand van de kleurensyn-
dikaten. 

Om de herkenning waar te maken 
is het spijtig genoeg noodzakelijk de 
steun te krijgen van de politieke 
organen die die wet moeten stem
men in het parlement 

Ook de V U werd daarvoor reeds 
aangesproken. Heden zijn die ge
sprekken op de achtergrond geraakt 
wat evenwel het gevaar niet uitsluit 
voor de NUOS om niet erkend te 
worden. 

W.V„ Nieuwpoort 

VOOR DE 
VREDE 

Het was een zeer wijs besluit van 
de V U aan de vredesbetoging deel 
te nemen met leeuwevlaggen en 
„Nooit Meer Oorlog"-bordjes. Wie is 
er niet voor de vrede? Het is begrij
pelijk dat de jeugd nu, net zoals de 
jeugd toen ik jong was voor de vrede 
is. Ongelukkig hebben alle vredesbe-
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togingen in de jaren dertig niet belet 
dat er een oorlog ontstond waar 
vooral de oprechte Vlaams-nationa
listen zwaar gehavend uit kwamen. 
Hun grote fout was dat zij nooit 
enige zijde hadden mogen kiezen. 
Als de grote beren vechten, blijven 
de kleine er liever tussen ui t 

Nu er in „WIJ" geschreven wordt 
dat zelfs de Amerikanen rekening 
gaan moeten houden met de Vlaam
se opinie hoop ik dat dit een teken is 
van een „sterk" Vlaanderen. Moge 
dan ook niet alleen de Amerikanen er 
rekening mee houden. Ook de Wa
len hoop ik en zal de VU er wel voor 
zorgen dat Happart nooit benoemd 
word t 

Als er nu al die VU „vrede'beto-
gers zich eens alleen één keer in de 
Voer lieten zien dan zou de „vrede" 
daar, dacht ik, wel een stap dichterbij 
zijn. 

A.C^ Aalst 

VREDES
BETOGING? 

Vele Volksunieleden en kiezers 
zullen de oproep om mee op te 
stappen in de „vredesbetoging" met 
gemengde gevoelens onthaald heb
ben. Hoe genuanceerd het partij
standpunt ook is. 

Want hoe goedgemeend het gros 
van de betogers ook zijn, de „vredes
beweging" dient slechts Sovjet-be-
langen. 

— Zolang de SS-20-raketten op 
Europa gericht staan. 

— Zolang wij daarop geen tech
nologisch antwoord hebben. 

— Zolang de vredesbeweging 
een uitsluitend Westers verschijnsel 
blijft 

ka 
drukkeri j copy-sarvice 

m a a k t fo tokopieën 

op g e w o o n papier 

( l e r o x - p r o c é d é ) 

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

NIEUW 
XEROX 9500 

1,5 i 1 Fr . per kopie 

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

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

Wanneer de misleide volksmassa 
er inderdaad zou in slagen de plaat
sing van raketten te verhinderen 
zonder Russische tegenprestatie, 
hebben we onherroepelijk een stuk 
vrijheid en zelfstandigheid verloren 
en staan we open voor iedere verde
re toegeving en chantage. 

De ondertoon van de „vredesbe
weging" is ontegensprekelijk „Liever 
rcKxi dan dood". Dit terwijl het wes
ten de macht en de middelen heeft 
deze keuze niet te moeten onder
gaan. Noch rood, noch dood! 

Demokratie is een goede zaak 
voor intern gebruik. Wanneer de 
konsekwenties er echter toe leiden 
dat men zich op voorhand gewon-

nen geeft tegenover een niets ont
ziende diktatuur, komen we in een 
gevaarlijke situatie. 

Voor te weten wat dit betekent 
hoeven we niet ver te gaan. 300 km 
ten oosten van ons zuchten hoogbe-
schaafde middeneuropese volkeren 
onder Sovjet-bezetting. Dat wordt 
blijkbaar door velen vergeten wiens 
anders zo ruime blik wel tot Zuid-
Amerika of Zuid-Afrika reikt 

H.V, Wilr i jk 

ONTGOOCHELING 

Slechts 1 week nadat duizenden 
VU-leden de antirakettenbetoging 
van V A K A steunden, stapt een VU-
delegatie in St-Niklaas op vóór de ra
ketten! Zegt de BRT. Heeft de Volks
unie 2 gezichten? 

M.V.. Haacht 

RAKETTEN 

De partij heeft dus op 23 oktober 
jl. onder haar eigen identiteit te Brus
sel deelgenomen aan de zogeheten 
„vredesbetoging", georganizeerd 
door VAKA. De vurige en patetische 
oproep van de voorzitter heeft dus 
wel enkele vruchten afgeworpen. 

Zonder afbreuk te willen doen aan 
de wellicht kant en klare nnotivatie 
van de voorzitter, vraag ik mij toch af 
of het niet getuigt van een moeilijk te 
verklaren navi tei t de indruk te willen 
verwekken dat de deelneming aan 
een dergelijk eenzijdige gemanipu
leerde manifestatie, heilzaam zou zijn 
voor Vlaanderen! 

Was de deelneming misschien gej 
ïnspireerd door het feit dat de partij 
in de oppositie zit en dat ze dus ipso 
facto moet nneelopen, al was het 

maar om ten overstaan van de rege
ring dwars te liggen? Waren er mis
schien elektorale faktoren in het 
spel? Geloven dat links zijn oog zou 
laten vallen op de VU, zou toch 
getuigen van een nog extremer naïvi
teit en dagdromerij dan nu reeds het 
geval is! 

Ik heb op het TV-schemri „Kon-
frontatie" van zondag 23 oktober 
gevolgd. Ik heb tot mijn verbazing de 
radikale verbetenheid vastgesteld 
van de voorzitter, bij het verdedigen 
van de zogenaamde „betoging voor 
vrede en ontwapening". Hij stal de 
show en praatte gewoon de anderen 
onder tafel! Van de rustige voorko
mendheid waaraan wij gewoon zijn, 
viel er dit keer niet veel meer te mer
ken! 

Het is nu te hopen dat onze 
voorzitter diezelfde radikaal-over-
tuigde houding en diezelfde verbe
ten toon en kombatieve gedragslijn 
zal blijven volgen en volhouden in de 
debatten waarin de Vlaams-Nationsi-
le l^elangen op het spel staan! 

R.R„ Gent 

mum 
Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brieven De andere pubhceren wi|. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar Ie maken zonder de fessent'ie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbnef 
IS niel noodzakelijk de onze 

De redaktie 
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voot Energie. 
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Vic Anciaux 

Franstalig 
imperialisme 
Drie FDF-burgemeesters van 

de Brusselse gemeenten Ouder-
gem, Etterbeek en St-Pieters-
Woluwe hebben aangekondigd 
franstalige kleuterklasjes in het 
Vlaamse Overijse te zullen op
richten. Overijse is een Vlaamse 
gemeente, zonder faciliteiten. 
Gelukkig maar. 

Tegen dit initiatief werd 
prompt en biezonder heftig ge
reageerd door het schepenkolle-
ge van Overijse: „Met verbazing 
stellen wij vast dat enkele Brus
selse derderangsburgemees-
ters, behorende tot een zielto
gende partij, de utopie koesteren 
op het grondgebied van Over
ijse franstalig onderwijs in te 
richten". Ook onderwijsminister 
Coens stelde dat dit volstrekt 
uitgesloten was. 

Vu-voorzitter Vic Anciaux zal 
hierover interpelleren in de Ka
mer en in de Vlaamse Raad. 
'„Indien de Franse gemeen
schapsregering de franstalige 
school in Vlaanderen zou finan
cieren, dan betekent dit een oor
logsverklaring aan het adres van 
Vlaanderen", aldus Anciaux. 

Deze plannen getuigen van de 
ziekelijke en imperialistische 

van de PS tegen de installatie 
van kernraketten. 

Hiermee gebeurt wat politieke 
kommentatoren reeds langer 
vermoedden. De Anderlechtse 
burgemeester liet de jongste ja
ren nog weinig van zich horen en 
indien hij dit deed, dan was dit 
om kritiek te geven op de stand
punten van zijn eigen partij. 

„Het parlementair debat dat 
op 8 november over de plaatsing 
van de atoomraketten zal ge
voerd worden, laat niet de min
ste plaats voor dubbelzinnigheid. 
Dit in het belang van de PS zelf 
Van mijn kant zou het onfatsoen
lijk zijn mocht ik dan ideeën 
verdedigen die fundamenteel 
verschillen met deze van mijn 
fraktie", aldus Simonet 

Simonet verdient voor deze 
korrekte houding lof. Heel wat 
CVP-verkozenen kunnen hier 
een voorbeeld aan nemen. Het 
aanstaande debat over de kern-
raketten laat inderdaad geen ja
nusspelletjes toe. Vraag blijft of 
die tientallen CVP-parlementsle-
den ook hun partij zullen vaarwel 
zeggen op het ogenblik dat de 
CVP-top en de CVP-ministers 
een ander standpunt zullen 
doordrukken... Het antwoord 
hierop is bekend. 

Blokkendoos 
Het beloven nog hete herfst

dagen te worden in Vlaamse 

&«!• 

DEZE 
>NEEK Pin: 

HET is de week van 
Allerheiligen. Voor de 
kinderen een 

bijkomende vakantieweek. 
Voor de volwassenen een 
wettelijke verlofdag. Maar 
Allerheiligen betekent meer. 
Iedereen, jong en oud, groot 
en klein, gelovige en 
ongelovige wordt, hoe dan ook, 
bewust of onbewust deze 
dagen gekonfronteerd met de 
dood. 

Vroeger was de dood ook 
voor kinderen veel meer 
ingebakken in het leven. In de 
open familie leefden de 
grootouders samen met het 
jonge gezin. De kinderen 
kenden het verschijnsel van 
het oud-worden. Het sterven 
was voor hen niet vreemd. In 
de huidige maatschappij van 
de gesloten appartementjes, de 
bejaardenhuizen en de 
veertiendaagse bezoeken — 
vlug-vlug met de auto en een 
doos pralines — is de dood 
een raar verschijnsel. Niet 
alleen in de kindertijd. Het 
verdwijnen van de familiale 
mantelzorg heeft ook de 
volwassenen getekend. Meer 
dan ooit zet de dood een 
enorm vraagteken achter het 
leven, leder zoekt op zijn 
manier naar het antwoord. 

Traditie-getrouw worden op 
1 november de kerkhoven 
bezocht De graven worden 
met bloemen beladen, evenals 
de grasperken waar de asse 
van afgestorvenen werd 

uitgestrooid. Die dag worden 
de overledenen piëteitsvol 
herdacht Wellicht niet altijd 
oprecht Soms alleen uit 
gewoonte of menselijk opzicht 
Maar toch... iedereen wordt die 
dag getroffen, ergens diep in 
het hart 

Zoals ieder jaar stond ik met 
heel het gezin ook voor het 
graf van Rik Elias. Mijn 
kinderen weten hoe stil ik er 
word. Zij kennen mijn eerbied 
en ontzag. In een flits schiet 
zijn beeld door mijn gedachten. 
Ik zie terug zijn rijzige gestalte, 
die voor niemand boog. Zijn 
uiterst verstandige blik. Zijn 
mild geworden gelaatstrekken, 
gelouterd door het lijden en de 
vernedering. In enkele minuten 
roept die man een groot stuk 
van de geschiedenis van ons 
volk op in mijn geest De tijd 
waarin een hoogst intelligent 
historicus geen professor kon 
worden, omdat hij Vlaams
nationalist was. De verwarde 
oorlogstijd waarin deze 
geleerde de volle 
verantwoordelijkheid op zich 
laadde om voor zijn volk een 
politiek te voeren, die hem 
innerlijk verscheurde. De 
onmenselijke repressie- en 
gevangenistijd, waarin hij, met 
de steun van enkele 
dankbaren, de kracht vond om 
zijn wetenschappelijk 
levenswerk te schrijven over 
de geschiedenis van de 
Vlaamse gedachte en de 
Vlaamse beweging. Een groot 

man, een rots die de stormen 
van de woeligste en moeilijkste 
periode van het Vlaams-
nationalisme moest trotseren. 
Daar sta ik dan als één van 
zijn opvolgers. In een totaal 
gewijzigde tijd. Vlaanderen is 
zelfbewust geworden. Wij 
hebben het Vlaams-
nationallsme herdacht niet om 
het te ontdoen van zijn 
essentiële blijvende waarden, 
maar om het aan te p>assen 
aan de snel evoluerende tijd. In 
de federalistische idee werden 
de bakens verder gezet De 
nadruk werd verschoven naar 
de Vlaamse staatsvorming. Rik 
Elias leerde ons in een van zijn 
nota's van 1965: „Indien 
federalisme niet veroverd 
wordt in nationalistische geest 
zal het evenmin de oplossing 
brengen en gaan we naar het 
roemloos einde van de 
Vlaamse Beweging, misschien 
als volk in welstand, maar 
zonder geestelijke standing of 
kuituur". Hij kon toen niet 
weten dat ons volk ook 
omwille van zijn welstand de 
Vlaamse natie-vorming 
broodnodig heeft 
Mijn bloemen op het graf van 
Rik Elias zijn getuigenis van de 
diepe eerbied van heel de 
partij. 

Vic ANCIAUX 

agitatoren de veilighekJ van de 
gemeente in het gedrang bren
gen." 

Het wordt de hoogste tijd dat 
de betrokken nationale minister 
zijn verantwoordelijkheid op
neemt en de Vlaminghatende 
FDFers op hun plichten wijst 

indien het niks wordt aan de 
babbeltafel in Geneve, deze ra
ketten er vlug moeten komen in 
België. 

Enkele dagen later liet Michel 
weten dat de storm over was. 
„Uit recente verklaringen van 
CVP-ministers leid ik af dat er 

FDF-mentaliteit Het wegkwij
nende FDF zoekt blijkbaar 
krampachtig naar Vlaams-vijan
dige hefbomen om zich te red
den van een gewisse en fatale 
ondergang. 

De VU zal niet nalaten om met 
man en macht deze inbreuk op 
de Vlaamse integriteit te bestrij
den. 

Simonet 
stapt op 

Eindelijk weg 
Kamerlid, burgemeester en 

gewezen minister Henri Simonet 
zegt zijn partij, de Waalse socia
listen, vaarwel. In een brief aan 
zijn fraktieleider zegt deze mar
kante politicus dat hij zich niet 
kan verzoenen met het verzet 

faciliteitengemeente Kraainem. 
De gemeenteraadszitting van 
vorige week is, andermaal, ru
moerig verlopen. 

FDF-burgemeester Maricq 
voert zijn hels plan uit: de raads
zittingen worden beperkt tot lou
tere stemvergaderingen. De 
voorstellen van het kollege wor
den in gebrekkig Nederlands af-
gedreund en, zonder enige dis-
kussie of toelichting, ter stem
ming gelegd. En om de Neder-
landsonkundige frankofonen te 
„helpen", komt er zelf een heuse 
blokkendoos bij kijken: groen 
betekent „ja" stemmen, rood be
tekent „neen". Onvoorstelbaar.' 

Ook neemt Maricq nogal een 
loopje met de gemeentewet De 
punten urt de geheime zitting 
worden eerst afgehaspeld en de 
openbare zitting wordt dan ook 
maar met gesloten deuren er
door gesleurd, „omdat Vlaamse 

Louis Michel 

We zijn gerust 
De voorzitter van de Waalse 

liberalen, Louis Michel, is er nog
al gerust in. De PRL was aanvan
kelijk nogal geschokt door de 
uitspraken van sommige CVP-
terroren naar aanleiding van de 
grootse antirakettenbetoging 
van vorige week. Een aantal kris-
tendemokraten lieten toen, nog 
even, de hoop bestaan dat die 
nucleaire tuigen er voorlopig niet 
zouden komen. Waarop de PRL 
boos reageerde en stelde dat 

geen problemen zullen zijn", al
dus de PRL-voorzitter. Waarbij 
de hypokrisie van het CVP-dub-
belbesluit op een schrijnende 
manier wordt onthuld. Een aantal 
CVP-pariementsleden mogen 
dan wel, voor de schijn en ter 
sussing van de woelige achter
ban, mee opstappen, de CVP-
excellenties zullen uiteindelijk 
niet lastig doen. 

Michel kan gerust zijn. Ook wrj 
kennen dit perfiede CVP-spelle-
tje reeds langer: stoere taal spre
ken, maar als 't erop aankomt 
doen alsof de neus bloedt.. 

Universitair 
bezoek 

Vorige week bracht koning 
Boudewijn een bezoek aan de 

Universitaire Instelling van Ant
werpen. Dit uitstapje van de 
vorst is niet rimp)elk>os veriopen. 
Zowel de nationalisten, evenals 
de pacifisten, hadden een bood
schap voor Boudewijn. 

Door leden van „Voorpost" 
werd de koning terecht herin
nerd aan het schandalig uitblij
ven van amnestie in dit onzalige 
land en werd de gekende sk>gan 
„Belgikske Nikske" geskan-
deerd. Iets verder mocht het 
Belgische staatshoofd een btoe-
menruiker ontvangen van vre-
dest)etogers, die ageerden te
gen de installatie van kernraket
ten. Op beide akties reageerde 
de koning verrast en onbegrij
pend... 

Het is inderdaad ondenkbaar 
dat een telg van het Belgische 
koningshuis, zoals prinses Irene 
in Nederland deed, mee opstapt 

koning 
Boudewijn 

in een manifestatie. En van 
Vlaamse reflexen door de Belgi
sche monarchie hebben wij de 
jongste decennia ook niets ge
merkt 

Onbegrijpelijk. 
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Te dik 

Wie zei daar ook weer dat 
schendingen van de mensen
rechten in België onbestaand 
zijn? 

Een 23-jarige man uit Gulle-
gem, die sinds april 77 op proef 
werkzaam is bij de RTT, kreeg 
deze week een brief van de 
geneeskundige dienst waann 
staat hij niet vast benoemd 
wordt... omdat hij lichamelijk „on
geschikt" IS. Hij is, volgens deze 
medische dienst, te dik. Alle an
dere verslagen waren nochtans 
gunstig. 

Na zes jaar dienst is het niet 
meer dan normaal dat iemand 
vast benoemd wordt In dit kik
kerland vindt men echter toch 
nog de mogelijkheid om Iemand 
af te schrijven. De ene keer 
omdat hij niet de juiste partij
kaart bezit de andere keer om
dat hij iets te zwaar weegt 

Dit is reeds het tweede „ge
val" in enkele maanden tijd bij de 
RTT: vóór enige weken werd 
een vrouw „bedankt" omdat ook 
zij, volgens de RTT-dokters, te 
rondborstig was. 

Afwezigheid 
in het voorbije parlementaire 

jaar bekloeg kamervoorzitter 
Defraigne zich herhaaldelijk over 
de afwezigheid van ministers tij
dens de parlementaire zittingen. 
Bij de opening van het nieuwe 
werkjaar beloofden de nationale 
ministers hun best te doen. 

De parlementaire zittijd is am

per enkele weken oud of de 
ministers hervallen in hetzelfde 
euvel. Vorige week donderdag 
bleek geen enkele minister in het 
parlementair halfrond aanwezig 
om te antwoorden op vragen 
van volksvertegenwoordigers. 
Dit tot groot (en gerechtvaar
digd) ongenoegen van de parle
mentsleden en voorzitter De
fraigne, die nu — samen met de 
fraktieleiders — een boze brief 
zal schrijven aan eerste minister 
Martens. 

Deze laatste had trouwens de 
jongste dagen de mond vol van 
een „verbeterde werking van de 
demokratie" en de „herwaarde
ring van het parlement". Deze 
mooiklinkende woorden verva
gen in het niets bij de onthutsen
de vaststelling dat ministers het 
niet eens nodig achten lijfelijk 
aanwezig te zijn in het parlement 

Zij ontvangen hiervoor noch
tans een meer dan riante ver
goeding en, mede tengevolge 
van de volmachten, hoeven zij 
zich nog zelden echt te verdedi
gen... 

PSC ontrouw? 
Tijdens de bespreking van de 

begroting in de Kamerkommis
sie lagen de regeringsvoorstel
len geregeld onder vuur. En niet 
alleen vanuit het oppositiekamp. 
Ook PSC-fraktieleider Wauthy 
was ongenadig in zijn oordeel 
over de begrotingsvoorstellen 
van de rooms-blauwe koalitie. Hij 
betitelde het slordige regerings
werk als „onlogisch" en „onbil-

Vorige week werd bij een luchtaanval op Grenada .per vergissing" een psychiatrische in
richting getroffen. Voorlopige, trieste balans: 17 doden. 

Oc^ het neerhaien van de Koreaanse Boeing „KAL 007", met 269 lijken als resultaat, 
berustte op een jnenseS^e fout". In onze hooggesofistikeerde samenleving met peperdure 
en hypertechrHJhgiscfte ntilitaire apparatuur tylijken „fouten" dus helemaal niet uitgesloten. 
Wanneer ooit de knop van de waanzin wordt ingedrukt en de kernraketten gelanceerd wor
den, zullen jnenselijke vergissingen" evenmin onmogelijk zijn. Met dit verschil: het aantal 

doden zal dan niet meer te tellen zijn. 

Verder spuide hij kritiek op de 
voorstellen m.b.t de fiskale am
nestie (door Willy De Clercq zo 
onschuldig „fiskale zekertieid'' 
genoemd..J en de bevrijding van 
de roerende voorheffing. Waar
bij de vraag dient gesteki of de 

Vermits sir Scoon... 
JKk LLES is in orde, je kan op 

MM je twee oren slapen, er 
^ ^ " is hoegenaamd niets 
aan de hand. Sir Paul Scoon in 
hoogsteigen persoon heeft ver
klaard, dat hij de Amerikanen 
op Grenada ter hulp heeft ge
roepen. 

Onmiddellijk nadat de 82ste 
Air Born de hoofdstad had be
zet, rukte een jeep met een paar 
US-officieren op naar de St-
Paulsheuvel, waar sir Paul 
Scoon zijn residentie heeft Sir 
was thuis, jawel, en verklaarde 
zich onmiddellijk bereid om 
mee te gaan naar een van de 
oorlogsbodems die voor de 
rede lagen. Toen hij van de boot 
terugkwam, legde hij de gerust
stellende verklaring af Ja hoor, 
ikzelf heb de yankees gevraagd 
om te komen, zij hebben mij 
verzocht een nieuwe regering 
te vormen en in afwachting mo
gen zij voor mijn part gerust 
twee-drie maanden op Grenada 
blijven. 

Vermits sir Paul Scoon het 
zelf heeft gezegd-

Vermits sir Paul Scoon ge
zegd heeft dat de Amerikanen 
op zijn verzoek komen, zal hij 
wel onverwijld per jeep naar 
Fort Frederick gevoerd zijn. Om 
er enig rouwbeklag over te ma
ken aan de naastbestaanden 
van de 12 (of 17, de cijfers 
worden betwist, niet de feiten) 
patiënten die bij het Ameri
kaans bombardement op het 
ziekenhuis schielijk het tijdelij
ke met het eeuwige mochten 
wisselen. 

Dat men geen omelet kan 
maken zonder eieren te breken. 

is algemeen bekend. De 12 (of 
17) doden van het ziekenhuis 
van Fort Frederick zitten in de 
omelet die, zoals sir Paul 
Scoon verklaarde, op diens 
bloedeigen verzoek werd ge
bakken. 

Overigens laat men in Wash
ington opmerken dat niemand 
in het Pentagon enig vermoe
den had van het bestaan van 
dat ziekenhuis en dat daaren
boven het ziekenhuis in kwes
tie niet als dusdanig te herken
nen was. 

De US Air Force gaat dan 
ook volledig vrijuit Het komt 
aan de hospitalen toe zich als 
dusdanig herkenbaar te maken, 
ook in vredestijd. Want de oor
log kan overwacht komen, als 
een dief in de nacht Waar van
daag de palmen nog wuiven, 
kan morgen de napalm stuiven. 
En je zal dan toch maar in een 
ziekenhuis liggen van een god-
verdomde OCMW die ver
zuimd heeft, een groot Rood 
Kruis op het dak aan te bren
gen. 

Zwaar moet aan dit alles niet 
getild worden. Sir Paul Scoon 

heeft immers verklaard, dat al
les in volkomen wettelijkheid is 
geschied en dat de bommen 
eigenlijk op zijn bloedeigen 
verzoek zijn gevallen. 

Op Grenada staan we dus 
ki'ek even ver als in Afghani
stan. Beide landen zijn het 
voorwerp van een invasie, het 
onderwerp van wat bommenge-
gooi en van een voorlopig nog 
niet nauwkeurig te ramen do
dencijfer. In beide gevallen zijn 
de invallers echter niet zomaar 
op de wilde boef gekomen. Nee 
hoor: zowel in Afghanistan als 
op Grenada heeft de bevoegde 
autoriteit aan een grootmacht 
laten weten: kom nou toch asje
blief gauw wat bommen gooien, 
want ikzelf kan het niet langer 
rooien. 

De Queen had beter moeten 
weten. Toen de Union Jack op 
Grenada werd gestreken en het 
eiland onafhankelijk werd, had 
ze moeten bedanken voor de 
symbolische titel van staats
hoofd. Dan zou ze geen symbo
lische goeverneur-generaal 
hebben benoemd. En dan zou 
Paul Scoon nog altijd onderwij
zer geweest zijn, zelfs geen sir 
en zeker geen alibi voor Rea
gan. 

Inmiddels is dus een twee
honderdmiljoenen-volk in oor
log met de 110.000 Grenadines. 
Heeft de grootste militaire mo
gendheid ter wereld een ver
pletterende overwinning be
haald op een der kleinste staat
jes van de aardkloot En houdt 
de Amerikaanse adelaar de 
muis die brulde stevig in de 
kromme snavel. 

PSC straks, tijdens de openbare 
vergadering, ontrouw zal durven 
zijn. De PSC is, nota bene, een 
partij die kleiner is dan de VU, 
maar niettemin enorme sleutel
posities bezet en intern hope
loos verdeeld blijft 

De arbeidersvleugel, de MOC, 
dreigt er zelfs mee het zwalpen
de PSC-schip helemaal te doen 
zinken. 

Geen 
verplichting 

Senator 
Van Ooteghem 

VU-senator Oswald Van Oo
teghem stelde vorige week een 
vraag aan minister van Binnen
landse Zaken Nothomb omtrent 
de taalvaardigheid (?) en de 
praktijken van bendeleider Hap
part 

„De h. Happart heeft er zich bij 
mijn weten nooit schriftelijk toe 
vertjonden Nederlands te leren. 
Wel heeft hij mij verklaard dat hij 
de wetten en dekreten zou doen 
naleven, inzonderheid de dekre
ten van het Vlaamse gewest", 
antwoordde Nothomb. 

Volgens Nothomb wordt ner
gens bepaald dat een politiek 
mandataris het bewijs moet leve
ren van de kennis van welke taal 
dan ook. 

Juridisch gezien heeft No
thomb met dit zwak antwoord 
gelijk. Blijft natuurlijk het feit dat 
Happart in de voorbije maanden 
voldoende bewezen heeft dat hij 

onmogelijk burgemeester kan 
zijn van en voor alle Voerenaars, 
dat hij het niet nauw neemt met 
de wetten en zeker niet met de 
dekreten... kortom, dat hij in zijn 
pesterijen tegenover de Vlamin
gen volhardt Het definitief be
noemen van deze fruitboer tot 
effeköef burgemeester zou noch 
min noch meer een kaakslag 
beteken aan de Vlamingen al
daar en in de rest van Vlaande
ren. 

Elektoraai 
pacifisme? 

De socialisten zullen het aar
dig moeilijk krijgen om hun akties 
tegen de plaatsing van raketten 
nog geloofwaardig te doen over
komen. 

Het is inderdaad zo dat er een 
opmerkelijk verschil bestaat in 
de houding van de socialisten 
naargelang hun positie en naar
gelang het ogenblik. De SP en 
PS ondertekenden in 79 het 
NAVO-dubbelbesluit iets waar
tegen Karel Van Miert en Ck>. 
zich nu verzetten. Toen zaten de 
socialisten in de regering... 

Ook de socialistische partijen 
die regeringsverantwoordelijk
heid dragen in andere Europese 
landen, nemen een ander stand
punt in. Neem nu de socialisten 
in Italië en Frankrijk, en tot 
voor enige maanden ook in 
West-Duitsland. 

Maar ook in België dreigen de 
Vlaamse socialisten geïsoleerd 
te raken. Woensdag verscheen 
in het socialistische dagblad „Le 
Peuple" een harde aanval op de 
vredesbeweging. „Le Peuple" 
trad de stelling van Mitterrand 
volledig bij. Het is trouwens 
reeds langer bekend dat de 
Waalse socialisten helemaal niet 
zo anti-raketten-gezind zijn, en 
alleen maar wat meeroepen uit 
elektorale motieven. 

Het zou wel eens goed kun
nen zijn dat eenmaal de socialis
ten weer in de regering zetelen, 
alle slogans vergeten worden en 
men de plaatsing van nucleair 
tuig aanvaardt.. 
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Ministeriële lippendienst voor zuinige medische zorgen 

Het mes in gezonde 
gezondheidszorg? 

In de overheidsuitgaven voor gezondheidszorgen dient dringend en dras
tisch bezuinigd te worden. Het gaat om meer dan tien miljard besparingen in 
'84. Om dan nog te zwijgen over de lasten uit het verleden die hoe dan ook die
nen betaald te worden, en dus in mindering komen van de financiering van ge
zondheidszorgen die onze bevolking de dag van morgen behoeft. 

Het besparingsrefreintje, ook in deze sektor, geraakt afgezaagd. Ministers, 
woordvoerders van artsensyndikaten, van ziekenfondsen, en noem maar op... 
verdringen zich aan het sprekersgestoelte van zus en zoveel colloquia en stu
diedagen. Maar de remedies voor de zieke gezondheidszorg? Die blijven uit 

DE medische chirurgen blij
ven onder mekaar en 
ook tegenover de be 

leidsvoerders uit de Wetstraat 
touwtrekken. Een sterk staaltje 
van dit schatxKiwelijk geruzie 
maken we dezer dagen weer 
mee met de zoveelste grote 
kortsluiting tussen de zieken
fondsen en de artsensyndikaten. 

Naar beweerd wordt ter be
scherming van de patiënten is er 
in dit land de gewoonte een 
soort programma-akkoord voor 
enkele jaren tussen ziekenfond
sen en geneesheren af te sluiten. 
Onder meer, maar vooral, Inzake 
de tarieven en de omvang van 
het zogeheten „remgeld"; dat is 
het bedrag dat per medische 
prestatie voor rekening van de 
patiënt geschreven wordt 

Normaal zou per 1 januari '84 
dit akkoord verlengd of alleszins 
vernieuwd worden. Eerder on
verwacht hebben de zieken
fondsen nu gezamenlijk dat ak
koord opgezegd. Het is in de 
huidige omstandigheden hoege
naamd niet ondenkbaar dat het 
in januari tot een hard medisch 
konflikt komt Het is dan precies 
twintig jaar geleden dat het land 
overhoop werd gezet door een 
bikkelharde artsenstaking. 

Bastions 
Het konflikt tussen zieken

fondsen en artsensyndikaten 
(waarvan veel artsen, vooral in 
Vlaanderen, zich afwenden) is 
slechts één, zij het belangrijk, 
element dat een grondige sane
ring van de gezondheidsuitga-
ven van de gemeenschap be
lemmert 

Er wordt nog op andere terrei
nen en door andere machtsgroe
pen een robbertje uitgevochten. 
Bij voorbeeld tussen de Vlaamse 
regering en de ministers Dehae-
ne en Hansenne die weigeren 
het Vlaams plan goed te keuren 
om in het kader van het zgn. Der
de Arbeidscircuit de werkgele
genheid in de „eerstelijns-zorg" 
op te drijven, en dus dit soort be
zuinigende medische hulp aan te 
wakkeren. 

Als er sprake is van grondige 
sanering in de gezondheidszorg, 
dan gaan telkens ook meteen 
een aantal gevestigde bastions 
zich achter hoge barrikaden op
stellen. Voor hun part mogen 
gerust nieuwe diensten aan het 
werk gezet worden, maar de 
„heilige huisjes, zeg maar buil

dings" mogen hoegenaamd niet 
gesloopt worden. 

Daartoe behoren onder meer 

de verzuilde „gevestigde waar
den"; niet in het minst bij de 
mutualiteiten. Dat dokter Wynen 

onlangs de ziekenfondsen be-
schuldige van „ongeoorloofde 
beleggingen" en zelfs „verduiste
ring van gelden" is bij de machti
ge mutualiteiten uiteraard in het 
verkeerde keelgat geschoten. 
Met als gevolg momenteel de 
eenzijdige opzegging van het ak-' 
koord met de artsensyndikaten, 
per 1 januari e.k. 

Lippendienst 
Een en ander maakt dat over 

de grond van de dringende sa
neringsoperatie nauwelijks met 
een woord wordt gerept Tenzij 
in stapels studiedokumenten. 

Maar, als men de „betrokken 
partijen" voor een overleg- en 

De gezondheidszorgen — en vooral de boekhouding van menige instelling — ligt reeds lang 
ziek in meer dan één verkwistend bedje. Nog immer worden peperdure rekeningen aange
boden aan minvermogenden, terwijl anderen „zachtjes genieten" van voordelige sociale 
behandeling. Ondanks alle zedepreken blijkt de Belgische overheid er evenwel onvermin
derd op uit te zijn vooral de sanering (en eventueel sloping) van heilige huisjes uit te stellen... 

diskussieronde bijeenbrengt 
dan laat de kortsluiting niet lang 
op zich wachten. Dan blijkt over
duidelijk dat het uitgangspunt 
hoegenaamd niet is de mede
werking aan sanering van de 
tekorten en de wegwerking van 
overdadigde konsumptie in de 
gezondheidszorg, maar wel het 
vrijwaren van de eigenbelangen. 

Het bleek op schrijnende wij
ze andermaal op „het eerste 
Vlaams symfxjsium over de eer-
stelijns-gezondheidszorg" dat 
vorige week vrijdag in Brussel 
plaatshad. 

Allereerst: met eerstelijns-ge-
zondheidszorg wordt bedoeld 
dat veel kan bespaard worden 
door de patiënt opnieuw de weg 
naar de huisarts te tonen in 
plaats van meteen een beroep te 
doen op de dure zorgen van 
specialisten en (akademische) 
ziekenhuizen. 

Welnu, ook de thuisverzor
ging laat nog veel te wensen 
over. De samenwerking tussen 
dokters, verpleging, gezins- en 
bejaardenhelpsters en maat
schappelijk werkers is bijlang 
nog niet van aard om hulpbehoe
venden aan te moedigen in de 
mate van het mogelijke en zo
lang het verantwoord is de goed
kopere thuisverzorging te ver
kiezen boven ziekenhuisopna
me. Uit de geanimeerde diskus-
sies onthouden we ook vooral 
de zure oprisping van dr. De 
Maeseneer die minister van So
ciale Zaken Dehaene met de 
vinger wees: „Hij bewijst de eer-
stelijnszorg wel lippendienst, 
maar verwezenlijkt terzake 
niets..." 

De kastekorten van de zie
kenhuizen zouden, volgens eer
ste vlugge berekeningen, eind dit 
jaar zo'n 40 miljard kunnen be
dragen. Miljardenlasten zijn ook 
toe te schrijven aan intrestlasten 
voor leningschulden van vorige 
jaren. Ook met de tekorten op 
de globale RlZIV-begroting 
(ziekte en invaliditeit) blijft men 
schrijnenden miljarden-miserie 
opstapelen. 

Dit alles is nu onderhand vol
doende geweten. Nadat men 
met snipper-maatregelen vooral 
de meest hulpbehoevenden het 
mes op de keel gezet heeft, 
wordt liet nu wel de hoogste tijd 
dat eindelijk werk wordt ge
maakt van grondige sanering in 
de gezondheidszorg en de finan
ciering ervan. Maar onder meer 
minister Jean-Luc Dehaene blijkt 
ervoor bevreesd te zijn de heili
ge huisjes aan te pakken. 

(hds) 

Synergetisch gepoker 
ER is de jongste tijd veel te 

doen omtrent „syner-
gleën'. Nog zo'n nieuw

bakken jargon-woord waardoor 
de politieke bedrijvigheid al
maar meer onbegrijpelijk wordt 
gemaakt Er zijn inderdaad mo
menteel nog twee uitermate be
langwekkende onderhandelin
gen aan gang die de redding 
van duizenden arbeidsplaatsen 
in ons land behelzen. En waar
bij een reddende hand wordt 
gezocht in het buitenland. 

Er is de verhoopte staal-sy-
nergie voor Cockerill-Sambre. 
En er Is nu ook sprake van een 
„synergie-oplossing" voor het 
opnieuw starten van de on
langs failliet verklaarde Boom-
se Metaalwerken. 

Met „synergie", zo menen we 

te begrijpen, wordt rudimentair 
bedoeld het samenslaan van de 
industriële krachten, om door 
inspelen van menig bedrijf op 
mekaar, sterker te staan op het 
internationaal industrieel fo
rum. 

Boomse en CS 
Synergie in multi-nationaal 

verband; het is misschien een 
redmiddel in nood. Maar niet 
van gevaar gespeend. Wat de 
Boomse metaalwerken betreft: 
de Nederlandse kranenbouwer 
Figee blijkt brood te zien in het 
nieuw opgerichte gemengd be
drijf BM waarbij de Vlaamse 
Investeringsmaatschappij een 
minderheidsparticipatie van 
245 miljoen frank inbrengt 

Er wordt „op termijn" tewerk
stelling voor 300 mensen be
loofd. Sluitende waarborgen 
zijn er niet Evenmin als er 
zekerheid bestaat dat de Ne
derlandse kranenbouwer de 
nieuwe BM niet zal gebruiken 
als welgekomen middel om zelf 
de Belgische markt onstuitbaar 
af te schuimen. 

Het heet in een mededeling 
dat „voorzitter Geens verder 
zal onderhandelen ter finalize-
ring van de afspraken." Maar er 
is die tweede (en meest giganti
sche) synergie in de maak: de 
onderhandelingen van Frans 
konsulent Gandois om Cocke
rill-Sambre te redden, door ak
koorden met het Luxemburgse 
Arbed of de Nederlandse 

Hoogovens. Ook hier zijn er 
alleen maar berichten dat de 
industriële touwtrekkerij bijlan-
ge nog niet beëindigd is. 

Wat deze Cockerill-staalsy-
nergie betreft zijn er voorlopig 
twee markante waarnemingen. 
Er is geen enkele waarborg dat 
de Cockerill-synergie morgen 
niet de doodsteek voor het 
Vlaamse Sidmar zou kunnen 
betekenen. 

En tweedons: Cockeril l-Sam
bre laat men intussen maan
denlang miljarden gemeen
schapsgeld verslinden, terwijl 
voor de Boomse metaalwerken 
slechts naar een oplossing 
werd gezocht nadat de arbei
ders en bedienden kategoriek 
naar het stempellokaal werden 
verwezen. 
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In Limburg is maat 
meer dan vol! 

De Limburgers mogen op hun beide oren slapen. Zowel minister Eyskens als 
zijn kollega De Croo beweerden hun probleem te kennen. Meer zelfs, in heel de 
provincie worden „hearings"georganizeerd. De resultaten daarvan zullen aan de 
regering voorgelegd worden. Besluit: de Limburgse problematiek krijgt wel 
degelijk veel aandacht 

Tot zover de ministers. Jaak Gabriels legde hen twee dossiers voor Dat over 
de bestelling van 12.000 telexapparaten, en dat over de aankoop van 2.500 
leger jeeps. Twee heel konkrete dossiers. Twee mogelijkheden om Limburg een 
klein stapje vooruit te helpen. Maar even zoveel nederlagen voor deze provincie 
met 25 th. werklozen. 

SAMEN plaatsen alle over
heidsdiensten voor hon
derden miljarden bestel

lingen bij binnen- en buitenland
se bedrijven. Maar dat aankoop
beleid van de overheid zw/eeft in 
een duistere taboesfeer. Er be
staat wel een Kommissie van 
Oriëntatie en Koördinatie van 
Overheidsopdrachten, afgekort 
KOK, maar naar het fijne van de 
aktiviteiten van deze kommissie 
moet je niet vragen. Bovendien 
fungeert ze slechts als een ad
viesorgaan voor het Ministerieel 
Komitee voor Ekonomische en 
Sociale Koördinatie (MKESK). 

Nemen we als konkreet voor
beeld de bestelling van 12.Q00 
telexapparaten. Een zestal on
dernemingen toonden belang
stelling. Na een eerste schifting 
restten er nog twee: Acec-Char-
leroi en Siemens-België. 

Siemens-Acec 
Het advies van de RTT-direk-

tie liet er geen twijfel over be
staan: Siemens is de beste koop. 
En inderdaad, aldus Jaak Ga
briels, zowel bedrijfsekono-
misch, als financieel en sociaal 
bood dit bedrijf de meeste voor
delen. 

Bedrijfsekonomisch omdat de 
bestaande types van Siemens 
komen en dus omgebouwd kun
nen worden, een opsplitsing van 
de bestelling minimaal 160 mil
joen meer kost en algemeen 
aanvaard wordt dat Siemens 
een technisch beter produkt 
heeft 

Bovendien was Siemens b©-
terkoop dan Acec. Zowat 4,1 th. 
voor het eerste lot van 3.000 
stuks, 4,6 th. voor het tweede, 
even grote lot en net 1 th. voor 
het derde lot van 6.000 stuks. Tot 
slot zouden inzake tewerkstel-

U t ^ mtÊÊ 

KameWtd Gabriels 

ling bij Siemens 100 mensen 
betrokken worden. De produktie 
zou wel deels in Duitsland plaats
vinden, maar Siemens-Lanklaar 
kon op kompensatie-opdrachten 
rekenen. 

Wat nu met Acec? 

Acec was duurder en de pro
duktie zou bij Sagem in Frankrijk 
gebeuren. Technisch is dit be
drijf heel wat minder ver dan 
Siemens; onze overheid heeft er 
geen ervaring mee en een aan
koop van verschillende types 
brengt slechts verwarring. De 

=r=r~. 
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Naar aanleiding van het energiedebat is bekend geworden dat Nederland impliciet afziet van het storten van kernafval in 
zee. Talrijke landen gaan trouwens dezelfde weg op en een internationale reglementering wordt uitgewerkt Meteen is 
België, aldus senator Guido Van In. een van de laatste landen die radioaktieve afval in zee dumpen. Waarom moeten wij 
steeds achtemahinken?... Indien wij staatssekretaris Knoops mogen geloven, zal dat achterna hinken nog heel wat tijd in 
beslag nemen Hij wacht immers op een ernstige studie die bewijst dat dumping gevaar inhoudt voor de toekomstige 
generaties of voor het maritiem ecosysteem. 

slechts kompensatie zou 
53 mensen betreffen. 

Dossier en advies werden 
naar de Kommissie Overheids
opdrachten geloodst (KOK). 
Daar kwam verzet van Waalse 
zijde, met als gevolg dat het 
dossier niet behandeld werd, 
maar „omhoog viel" naar het 
MKSEK. 

Waalse chantage 
Daar werd het op 29 septem

ber te berde gebracht Maar op 
een wijze die alle verbeelding 
tart Minister Maystadt kwam 
met een dokument aandraven 
waaruit bleek dat Acec een extra 
reduktie van 2th. verleent En 
dus net terechtkomt onder de 
prijs van Siemens, althans wat 
het derde lot betreft De Waalse 
ministers eisten de bestelling op, 
meer zelfs: zij dreigden ermee 
de regering te verlaten. Je rein
ste politieke chantage! 

Om aan alle verwarring een 
einde te maken werd het dossier 
naar de Ministerraad van daags 
nadien verwezen, om uiteindelijk 
op 8 oktober in een definitieve 
plooi te vallen. 

Die plooi is ondertussen be
kend: lot 1 en 2 gaan naar Sie
mens-Lanklaar, lot 3 naar Acec-
Charleroi. 

Een onrechtvaardiger oplos
sing kon volgens Jaak Gabriels 
onmogelijk bedacht worden. 
Lot 3 was immers het meest 
interessante op technologisch 
vlak. Meteen wordt Vlaanderen 
voor de verdere toekomst van 
deze spitstechnologie uitgeslo
ten. 

En Limburg grijpt voor de zo
veelste maal alweer naast een 
overheidsbestelling. Met de aan
koop van 2.500 legerjeeps gaat 
het dezelfde richting uit Eyskens 
mag dan wel beweren dat een 
eindbeslissing nog niet genomen 
werd; hij liet in ieder geval vol
doende uitschijnen dat het Lim
burgse bedrijf LA.G. best op niet 
te veel rekent 

Volgens het Limburgs VU-ka-
merlid moet men reëel rekening 
houden met de sluiting van het 
bedrijf in Lanklaar. 

„Een bedrijf zoals Lanklaar is 
niet meer leefbaar met minder 
dan 300 werknemers. Daarvoor 
werd in het verleden reeds her
haaldelijk gewaarschuwd. Het 
meest ergerlijke daarbij is dat 
onze provincie door de Waalse 
chantagepolitiek verder de af
grond in geduwd wordt Het gaat 
ons om de tewerkstelling. Niet 
om Siemens. Limburg telt vol
doende werklozen en op deze 
brutale wijze 300 werknemers 
hun brood beroven, dat kunnen 
wij niet aanvaarden. Limburg 
heeft trouwens slechts 0,6 mil
jard gekregen van de overheids
bestellingen tussen 1977 en 
1981. Moet nog gezegd dat in 
Limburg de maat meer dan vol 
is?" 
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KIMER 
Borrel, met 
voorbehoud 

Zelfs twee Wetstraat-bladzij
den volstaan ditmaal niet om de 
ix)lle kameragenda van vorige 
week volledig aan ixKJ te laten 
komen. 

Aldus tellen we niet minder 
dan vijf degelijke interpellaties 

vooral fiskaal gezonde" 

van VU-leden. Daarnaast een 
helelxiel wetsontwerpen gaan
de van de handelingen van de 
gemeenteoverheid en de be
graafplaatsen tot de toekenning 
van voorlopige kredieten en de 
drankvergunning. Vooral Frans 
Baerten André De Seu/vertolk
ten de inzichten van hun fraktie. 

Tot slot werd een gemoti
veerd advies geformuleerd over 
het voorstel van dekreet van Vic 
Anciaux, dat Brussel erkent als 
hoofdstad van de Vlaamse ge
meenschap. 

In de belangstelling stond 
uiteraard het wetsontwerp op de 
drankvergunning. Alhoewel 
haast eensgezind, toch hing in 
de Kamer een wrange sfeer bij 
het slopen van het monument 
dat de wet-Vandervelde dan 
toch is. 

Niemand was écht tevreden. 
Oktaaf Meyntjens, formuleerde 
het als volgt: „De stelling dat de 
liberalizering niet zal leiden tot 
een uitbreiding van het drank
misbruik, is geenszins bewezen. 
Feit is wél dat de liberalizering de 

openbare financiën ten goede 
komt". In een zelfde zin sprak Jo 
Belmans: „Het initiatief van de 
regering is al te zeer ingegeven 
door fiskale motieven. Bekom
mernissen op het vlak van volks
gezondheid en justitie blijken 
eerder bijkomstig." 

Voor de Tumhoutenaar be
staat er geen twijfel dat het 
verbruik van sterke drank op
nieuw zal toenemen. Waar vroe
ger met omzichtigheid geschon
ken werd — van onder den toog 
— vallen nu alle remmen weg. 
„Waar gaan we naar toe wan
neer alle strafwetten die min of 
meer in onbruik geraken, afge
schaft werden?" 

Tot slot werd een kommunau-
tair addertje opgeworpen. De 

volksgezondheid behoort hoe 
dan ook tot de bevoegdheid van 
de gemeenschappen. Welnu, de 
opbrengsten van de drankver
gunning komen de centrale over
heid ten goede. De kosten op 
het vlak van de gezondheids
zorg zal de Vlaamse regering 
moeten dragen. Ware het dan 
ook niet rechtvaardiger geweest 
de inkomsten te splitsen? Maar 
daar hadden Martens, Golen De 
Clercq uiteraard geen oren naar. 

Brussel hoofdstad 
De meerderheid van de Ka

mer — 92 stemmen voor, 54 te
gen en 19 onthoudingen — 
heeft geoordeeld dat het voor
stel van dekreet van de VU-
voorzitter de belangen van de 
Franstalige gemeenschap in 
geen enkel opzicht schaadt 
Waarmede eindelijk een punt 
gezet werd achter de lage pro
cedure-omweg van dit voorstel. 
Het woord is nu op>nieuw aan de 
Vlaamse Raad. 

SENAAT 
Rustig, 
maar ernstig 

In tegenstelling tot hun kolle
ga's van de Kamer sleten de 
senatoren een rustige week. 
Woensdag vertoefden zij in in
ternationale sferen. Donderdag 
verkreeg de regering voorlopige 
kredieten voor november en de
cember, waarna zij als weder
dienst een aantal vragen en in
terpellaties beantwoordde. 

Ietwat bitter 
Al bij al een weinig opwinden

de agenda, die slechts door Hek
tor de Bruyne opgetild werd tot 
het zo geprezen hoog peil van 
de Senaat In internationale sfe
ren voelt de VU-senator zich 
steeds op z'n best Niet alleen bij 
grootse, publicitair belangrijke 
onderwerpen — dan voelen ve
len zich geroepen als kenner — 
maar ook bij kleinere, minder 
emotievolle gebeurtenissen. Als 
een eenzaat monopolizeert hij 
dan het spreekgestoelte. 

Toch hebben die feit-jes niet 

PARLEMENIAIRE 

SftOKKElS 
SEDERT 1976 heeft de rege

ring meer en meer proble
men van het centraal naar het 
gemeentelijk vlak afgewenteld. 
Aldus André De Beul, die als 
bewijs onder meer verwees 
naar de verhoogde belasting
druk: 1.500 fr. per inwoner in 
Vlaanderen, 1.350 fr. in Wallonië 
en 750 fr. in Brussel. De 21 mil
jard die extra aan de gemeenten 
besteed wordt, vormen volgens 
hem slechts een geringe kom-
pensatie voor die afwentelings-
politiek 

WANNEER zal eindelijk de 
wet van V981 tot oprich

ting van een instituut voor veteri
naire keuring van kracht wor
den? Eerst werd de totstandko

ming ervan 20 jaar geboycot; nu, 
reeds 27 maanden de uitvoering 
ervan. Obstruktie, vooral van li
berale zijde, kan hiervoor de 
enige uitleg zijn. Het antwoord 
van staatssekretaris Aerts op 
deze aantijdingen leerde Jan 
Caudron enkel nog heel veel 
geduld te oefenen. 

DE brochure „Vrede in veilig
heid" zou volgens Daan 

Vervaet als poging tot informatie 
aanvaardbaar kunnen zijn, maar 
het resultaat is al te pover. En dat 
doet vragen rijzen, vooral omdat 
de brochure voor een goed deel 
voor het onderwijs bestemd is. 
Als dusdanig wordt ze trouwens 
door bepaalde parlementsleden 
aanbevolen. 

..ietwat bittere stem... 

zelden verstrekkende gevolgen. 
Zo het verdrag over het hoger 
onderwijs in de staten die tot de 
Europese regio behoren. Een 
prachtig initiatief, maar „voor ons 
lar)d een dwingende aanleiding 
tot bezinning over de wijze waar
op de verschillende onderwijs
vormen op mekaar moeten afge
stemd worden en de gelijkwaar
digheid van een aantal universi
taire graden in de toekomst ver
zekerd" 

Of nemen we het verdrag 
over de instandhouding van de 
levende rijkdom in de Antarcti
sche wateren, of over de voor
koming van verontreiniging door 
schepen. Ietwat bitter bemerkte 
de senator hierbij: „De belang
stelling voor ecologische vraag
stukken is meestal groot wan
neer ze in kombattief verband 
worden geplaatst Geringer is 
die belangstelling als het erom 
gaat iets konkreet te doen. Ik 
wens daarom de nadruk te leg
gen op de enorme ecologische 
betekenis van dit verdrag". 

Tot zover de internationale 
Hektor de Bruyne Er is echter 
ook een financieel en ekono-
misch onderlegde Hektor de 
Bruyne. Voor de vierde maal 
vroeg en verkreeg de regering 
voorlopige kredieten op dezelf
de begroting van 1983. Voor de 
vierde maal hekelde de Bruyne 
deze werkwijze. Met steeds min
der begrip: „Hoe kan de uitoefe
ning van een politiek mandaat bij 
de publieke opinie nog overko
men als een ernstige zaak?". 

Leren wij 
weer lezen 
en schrijven? 

Elke jaar veroorzaakt de Antwerpse Boekenbeurs 
een volkstoeloop, die zou laten vermoeden dat ons 
volk een lezende natie is. Zijn wij niet veeleer een 
kijk- en kooplustig volk dat zich op jaarbeurzen en 
expo's allerhande loopt te vergapen aan auto's 
waarin we niet zullen rijden, aan folders over reizen 
die we niet zullen maken, aan boeken die we niet zul
len lezen? 

Een bezoek aan de Boekenbeurs verschaft ons 
misschien het gevoel van toch nog „bij" te zijn, hoe
wel we te weinig lezen, van toch de kulturele 
waarden hoog te houden. Want boeken, dat is 
kuituur Boeken moeten dus. 

BIJ het begin van het 
schooljaar werd een lijst 
bezorgd van tien boeken 

die je moest lezen. Andere boe
ken werden kursorisch gelezen, 
aan de hand van „gekuiste" ver
sies. De meeste boeken moest 
je niet lezen maar blokken. Zij 
bevatten de Stof. Eens het eksa-
men over de Stof voorbij, werd 
het boek terzijde gelegd. 

Maar al bij al waren wij ervan 
overtuigd dat opvoeding en kui
tuur te maken hadden met Boe
ken. Dat moest ook blijken uit 
onze interieur-inrichting. Er werd 
een ereplaats ingeruimd voor de 
boekenkast met dure encyclo
pedieën, reeksen over schilder
kunst Vlaamse Beweging, No
belprijswinnaars, enz. Waarom 
lezen wij dan zo weinig? 

Als kind vond ik lezen een 
feest Wegduiken in een boek, 
alles rondom vergeten. Een boek 
om mee te nemen in bed, onder 
de dekens tot vader het schijn
sel van de zaklamp toch bemerk
te. Een boek uit de verixxien 
kast (het Kruis van Usedom_J, 
om het snel onder het verstel-
goed te stoppen als moeder 
erop kwam. Een boek meesmok
kelen naar de slaapzaal om ril
lend rechtstaand te lezen in het 
helle vlakje dat de spiegel in het 
kamertje kaatste. 

Dan kwamen de grote boe
ken. Je ontdekte de biblioteek, je 
leerde de wereld zien door de 
ogen van Walschap, Vestdijk, 
Couperus, Marsman. Je leerde 
gedichten lezen en met je 
schaarse zakgeld verzenbun
dels kopen, uit liefde en door 
ekonomische overwegingen. Je 
kon ze immers lezen en herle
zen. Nu staan ze met versleten 
ruggetjes van je oude liefde te 
getuigen. Je weet nog feilloos 
iets terug te vinden als je kinde
ren vragen om een gedicht of 
een tekst 

En toch kom je er zelden toe 
nog een boek te lezen. Met het 
Davidsfonds van Dendermonde 

vonden we er iets op. Al 15 jaar 
bestaat daar een leesklub die elk 
jaar zes boeken uitkiest om te le
zen en samen te bespreken. Het 
zijn er intussen zowat honderd 
geworden van Marques tot 
Maarten 't Hart 

Vorige week hoorde ik een 
criticus spreken over de dichters 

Nelly Maes 

van onze streek. Hij was be
zorgd omdat hij in hun verzen 
zoveel afwijzing en zoveel zich 
afgewezen voelen kon herken
nen. Hij vond dat we niet het 
recht hebben onze eigen au
teurs in de marginaliteit te du
wen. 

Hij deed me nadenken. Lezen 
is een vorm van kommunikatie 
binnen een gemeenschap die 
echter en dieper is dan wij 
meestal aan mekaar meedelen. 
Deze kommunikatiestroom 
voedt denken en voelen, willen 
en handelen. Onze lektuur be
staat te veel uit konsumptie van 
cijfers, beschouwingen en ver
slagen. We moeten terug naar 
de echte kommunikatie: We 
moeten terug echt leren lezen. 
Misschien zullen we dan ook 
opnieuw echt leren schrijven. 

Nelly Maes, senator. 
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Was vliegveld niet voor toeristen? 

Washington gaf Bishop 
geen î ans tot „inkeer'' 

Grenada, eiland behorend tot de Kleine Antillen, 344 vierkante km, 110.000 
inwoners. Werd na twee eeuwen een Britse kolonie te zijn geweest onafhanke
lijk in 1974. Die feitelijke gegevens over dit ministaatje konden een paar weken 
geleden nog niet doen vermoeden dat Grenada in het middelpunt van de interna
tionale belangstelling zou terechtkomen. 

Bishop in de affaire van de nieu
we luchthaven. Om zijn land te 
ontsluiten wilde Bishop de kleine 
luchthaven van Grenada vervan
gen door een grotere die ook 
Jumbojets zou kunnen onthalen 
(om aldus het toerisme te bevor
deren). De Verenigde Staten 
weigerden alle hulp, met het ar-

DE aanloop tot de omstre
den Amerikaanse inva
sie op het eiland vond 

vier en een half jaar geleden 
plaats. Om precies te zijn op 
13 maart 1979 toen een groep 
jonge mannen de enige kazerne 
van het eiland bezetten en de 
macht overnamen. Eerste minis
ter Eric Gairy vernam In New 
York, waar hij op bezoek was, 
dat hij was afgezet 

De staatsgreep, die geleid 
werd door de 35-jange Maurice 
Bishop, werd aanvankelijk door 
de meeste inwoners van Grena
da goed onthaald. De buitenissi
ge Ene Gairy, die zich vooral 
onderscheidde door zijn belang
stelling voor vliegende schotels, 
was niet bepaald populair. Het 
was bekend dat hij zijn verkie
zingsoverwinningen aan fraude 
te danken had en zijn geheime 
p>olitie, die vergeleken werd met 
de „tontons macoutes" op Haïti, 
werd door de bevolking ge
vreesd en gehaat 

De nieuwe ploeg die het be
wind overnam was heterogeen 
en haar linkse ideologie nogal 
verward. Bishop, een advokaat 
die in Londen gestudeerd had, 
maakte duidelijk dat hij, ondanks 
zijn vriendschap voor de Cu
baanse leider Fidel Gastro, niet 
van plan was Grenada naar Cu
baans model om te vormen. Zo 
toonde hij zich, ondanks een 
aantal dirigistische ekonomische 
maatregelen, niet geneigd de 
ekonomie te nationalizeren. De 
nr. 2 van het nieuwe bewind ech
ter, Bernard Coard, was wel een 
dogmatische marxistische eko-
nomist 

Washington bleek weinig be
reid Bishop het voordeel van de 
twijfel te geven en veroordeelde 
het nieuwe regime onmiddellijk 
al als een handlanger van Cuba 
Een beschuldiging die door Bi
shop met kracht van de hand 
werd gewezen. Hij knoopte wel 
diplomatieke betrekkingen aan 
met Cuba maar in 1981 trad 
Grenada ook toe tot de Organi-
zatie van Oost-Caraibische Sta
ten (OECS) met Antigua, Domi
nica, Montserrat St-Kitts, St-Lu-
cia en St-Vincent Het doel van 
de OECS was dat al die minis
taatjes hun beperkte middelen 
zouden bijeenbrengen, vooral 
wat het verzekeren van hun ge
meenschappelijke defensie en 
veiligheid betrof. Ondanks de 
kritiek van de andere lid-staten 
omdat hij de beloofde verkiezin
gen steeds weer op de lange 
baan schoof, trok Bishop zijn 
land nooit uit die organizatie te
rug. 

De Verenigde Staten toonden 
hun onverzoenlijkheid jegens 

US-mariniers op Grenada, wissewasje tussen Libanon en Zukt-Ainerika. 

gument dat het om een militaire 
luchthaven zou gaan die als 
steunpunt voor „Cubaanse 
avonturen" zou kunnen dienen. 
Washington oefende ook druk 
uit op de EG om geen hulp te 
verienen maar na veel gepalaver 
verleende die toch een krediet 
in april 1981. Intussen had Cuba 
echter al hulp geleverd en arbei
ders naar Grenada gestuurd om 
er een begin te maken met de 
bouw van een langere startbaan. 
De beschuldiging van Washing
ton over grootscheepse Cu
baanse hulp werd dus een „self-
fulfilling prophecy" door de nega
tieve houding die de VS van bij 
het begin innamen. 

Hoewel de invloed van Cuba 
daardoor sterk toenam bleef 
Bi-shop ernaar streven de rela
ties van zijn land zoveel mogelijk 
te diversifiëren, ondanks de af
wijzende houding van heel wat 
Westerse landen. Zo bracht hij 
in 1982 een bezoek aan Frank
rijk. Hij verzette zich ook tegen 
het streven van Coard naar een 
verstaatsing van de ekonomie, 
begon vorig jaar ook te denken 
aan een terugdringing van de 
Cubaanse invloed. Tegenover 
het verzet dat dit uitlokte vanwe
ge Coard en diens „harde vleu
gel" bracht Bishop dit jaar, in een 
soort wanhoopsgebaar, een be
zoek aan Washington om te pro
beren een verzoening met de 
VS te bewerkstelligen. 

Maar de Reagan-regering ging 
daar niet op in en behandelde 
Maurice Bishop op een zeer 
vernederende manier. Hij moest 
dagen in Washington met zijn 
duimen draaien tot hij ten slotte 
in het grootste geheim door de 
presidentiële veiligheidsadvizeur 
William Clark, werd ontvangen. 
Zijn bezoek leverde geen resul
taat op maar werd door Coard 
en de zijnen als een „verraad" 
beschouwd. Wat leidde tot de 
staatsgreep en moord op Bishop 
op 13 oktober die een eind 
maakte aan een mogelijke demo-
kratische evolutie. En zelf weer 
de Amerikaanse invasie op het 
eiland uitlokte. 

H. Oosterhuys 

„Hebben de VS het recht?..." 
,J\/lijnheer de president, vindt u dat de Verenigde 

Staten het recht hebben een land binnen te vallen 
om daar de regering te wijzigen?" Die vraag werd 
door een Amerikaanse journaliste aan Reagan ge
steld op zijn perskonferentie over de Amerikaanse 
invasie, in samenwerking met de andere Oost-
Caraibische landen, op Grenada. 

EAGAN gaf daar geen 
antwoord op en ver
koos het woord te laten 

aan mevrouw Eugenia Charles, 
premier van Dominica en voor
zitster van de Organizatie van 
Oost-Cara'ibische Staten 
(OECS). „Dit is geen invasie, wij 
hebben om de interventie ge
vraagd", zo zei mevrouw Char
les. Een antwoord dat er geen 
was want het OECS-verdrag 
voorziet wel gemeenschappelij
ke defensie tegen een vijand van 
buitenaf maar geen invasie bij 
één van de partners wier regime 
men niet lust 

De Reagan-regering zelf heeft 
achtereenvolgens diverse rede
nen opgegeven voor haar invei-
sie met 6.000 man op Grenada: 

bescherming van de Amerikaan
se onderdanen en andere bui
tenlanders daar, herstel van de 
demokratie, voorkomen dat 
Cuba het eiland zou overnemen. 

Bij die laatste reden zijn zelfs 
door de Amenkaanse senaat 
vraagtekens gezet omdat er nog 
absoluut geen sluitende bewij
zen zijn dat de Cubaanse aan
wezigheid zo groot was als de 
Reagan-regering beweert en dat 
Cuba inderdaad van plan was 
nog verder te gaan. De Ameri
kaanse regering zelf gaf trou
wens elke dag andere cijfers 
over het aantal Cubanen op Gre
nada (500, dan 1.100, dan weer 
750), en over het aantal militairen 
onder hen. En het feit dat journa
listen — tot grote woede van de 

Amerikaanse pers — slechts in 
kleine groepjes en dan nog voor 
geleide rondritten op Grenada 
worden toegelaten, maakt het 
moeilijk al die gegevens onaf
hankelijk te kontroleren. 

De vraag blijft dus hoe het 
Westen de Sovjet-invasie van 
andere landen gekx>fwaardig 
kan veroordelen als de leider 
van de Westerse wereW zelf 
binnenvalt in een minuskuul 
staatje dat geen militaire bedrei
ging vormt en daar buitenlan
ders aanhoudt die zich er op 
verzoek van het land zelf bevirv 
den. 

Het antwoord is ongetwijfeld 
dat de invasie op Grenada voor
al bedoeld is als duidelijke waar
schuwing aan alle Centraal- en 
Latijns-Amerikaanse landen die 
banden met Cuba hebben en 
een links regime hebben of dat 
willen vestigen. Een duidelijk 
schot voor de boeg dus voor 
Nicaragua, het verzet in El Salva
dor enz. Daarvoor wil de Ameri
kaanse regering weUmorele ver
oordelingen en spanningen met 
haar bondgenoten op de koop 
toe nemen. 

Van die bondgenoten bevond 
vooral Groot-Brittannië en zijn 
premier Margaret Thatcher zich 

in een lastig parket Grenada is 
lid van het Gemenebest en heeft 
dus nog koningin Elizabeth II als 
staatshoofd. Premier Thatcher 
had Reagan de invasie op Gre
nada afgeraden, maar Reagan 
hield daar geen rekening mee. 
De toestand werd nog vervelen
der toen bleek dat sir Paul 
Scoon, goevemeur van het ei
land en vertegenwoordiger van 
de koningin, om het militaire op
treden had gevraagd. Iets waar
van noch de koningin noch pre
mier Thatcher op de hoogte wa
ren, zo werd tijdens een woelig 
pariementsdebat in Londen ge
zegd. 

De hele Grenada-affaire bleek 
ook een weerslag te hebben op 
het debat in Groot-Brittannië 
over de Kruis-raketten, waarvan 
de eerste nu op de basis van 
Greenham Common worden ge
ïnstalleerd. Als de Amerikanen 
geen rekening houden met onze 
bezwaren inzake Grenada, dan 
zullen ze ook geen rekening hou
den met een Brits veto tegen het 
afvuren van de Kruis-raketten 
hier als zij die wensen te gebrui
ken, dat bleek de mening te zijn 
van 73 t.h. van de ondervraag
den in een recente opiniejjeiling. 

H.O. 
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De Vlaamse Beweging in de eerste jaren na de bevrijding 

Wat aan de 
Volksunie voorafging 
In het Vlaams-nationale kamp bleef na de oorlog niets overeind: geen 
enkele organizatie, geen enkel blad. De beweging was vrijwel volledig 
onthoofd. Enkele „rari nantes in gurgito vasto" zochten stilaan kontakt 
met mekaar. Het waren trouwens steeds dezelfden die mekaar terugza
gen op min of meer geheime samenkomsten hier en daar. De eerste 
pogingen waren gericht op het uitgeven van een blad. Het eerste degelij
ke, min of meer humoristisch opgevatte weekblad was ,,Rommelpot", 
waarvan het eerste nummer reeds op 26 december 1945 verscheen. Er 
zagen nog andere initiatieven het licht, wij zetten ze een vooreen op een 
rijtje. 

D 
I M ommelpot bleef, dank zij 

de onvolprezen moed en volhar
ding van Daniël Merlevede, vier 
jaar in leven. Denken we ook aan 
wijlen Bruno De Winter die on
middellijk na de oorlog het onaf
hankelijk maar zeer Vlaamsge-
zinde satirische weekblad „'t Pa^ 
lieterke" stichtte, dat nog steeds 
bestaat. 

In 1947 kwam te Antwerpen 
op initiatief van wijlen Walter 
Bouchery een kleine groep sa
men met het oog op het uitgeven 
van een politiek Vlaams-natkv 
naal weekblad. Kandidaat hoofd-
redakteur was de oud-aktivist 
Leo Picard. Het initiatief mislukte 
en de groep viel uiteen toen 
Walter Bouchery in zijn voortva
rendheid, zonder iemand te ker>-
nen, op eigen hand het eerste en 
enige nummer liet verschijnen 
van „Wit en Zwart". 

Advokaat Walter Bouchery, 
die als student in het AKVS had 
gestaan en sinds 1938 een lei
dende funktie bekleedde in de 
VNV-jeugdbeweging AVNJ, 
was tijdens de oorlog één der 
spilfiguren in het „Diets Verzet" 
der jeugdbeweging. Hij was be
trokken geweest bij de anti-Duit
se „putsch van Vilvoorde" in het 
NSJV en werd zelfs voor een 
korte tijd opgesloten door de 
Duitsers. De altijd geestdriftige 
en soms voortvarende Walter 
Bouchery was, tot hij in 1961 
verongelukte, betrokken bij me
nig initiatief in het herlevend 
Vlaams-nationalisme na de oor
log. 

Op 12 juni 1948 verscheen 
het eerste nummer van een alge
meen weekblad „Het Spoor van 
de Lage Landen", dat slechts 
een kortstondig bestaan kende, 
want het laatste nummer dateert 
van 23 maart 1949. 

Kortstondig was ook het be
staan van het tijdschrift „Het 
Spoor", dat in 1954 het licht zag 
maar waarvan slechts drie afle
veringen verschenen zijn. 

In april 1949 verscheen het 
weekblad „De Voorpost", or
gaan van een nieuwe politieke 
partij, de Volksunie, die behalve 
die naam niets te zien had met 
de huidige partij. Het verdween 
spoedig en vrijwel onopgemerkt 
Rond het blad „Branding" verza
melde zich voor korte tijd een 
andere groep waartoe o.m. 
Frans van Mechelen, de latere 
CVP-minister, behoorde... 

In 1949 gaf Walter Bouchery 

zijn eigen weekblad „Opstan
ding" uit Het wordt gedrukt in 
zijn eigen drukkerij Luctor. Hij liet 
de zorg het vol te schrijven over 
aan de vrijzinnige oud-aktivist H. 
Tanrez, d» zopas uit de gevan
genis was gekomen. 

Het eersts nummer van „Op-
standng' verscheen op 4 juni 
1M0. Vanaf nr. 27 van de vijfde 
jaargang (4 juli 1953) werd het 
omgedoopt tot „De Volksbewe
ging* en werd het orgaan van de 
toenmaige volksbeweging. Inge
volge ruzie verscheen het op
nieuw onder de oude titel „Op-
siarKlng" vanaf nr. 29 van de 
zevende jaargang (16 juli 1955). 
Het verdween einde 1959 met 
nr. 47 van de elfde jaargang. 

In 1950 zag het weekblad 
voor jongeren „Het Pennoen" 
het licht waaraan ik af en toe 
meegewerkt heb. 

In 1953 gaf de Vlaamse Con
centratie haar eigen weekblad 
„Vlaanderen" uit (eerste nummer 
7 februari 1953). Vanaf nr. 1 van 
de derde jaargang (8 janueiri 
1955) werd dit weekblad uitge
geven door de Vlaamse Volks
beweging. Het is verdwenen. 

In januari 1955 begon het 
maandblad „De Volksunie" te 
verschijnen waarvan Wim Joris-
sen de redaktiesekretaris en ik 

zelf de hoofdredakteur was. Het 
werd weldra een veertiendaags 
blad en nadien een weekblad. 
Veel later, onder de hoofdredak-
tie van Toon van Overstraeten, 
werd de titel veranderd in „Wij, 
Vlaams-nationaal Weekblad". 
Het verschijnt nog steeds onder 
die titel. 

Ik heb dit kort overzicht ge
schreven om enige klaarheid te 
brengen in de naoorlogse pogin
gen en initiatieven op het gebied 
van de pers. Pogir>gen om een 
dagblad uit te geven laat ik bui
ten beschouwing, omdat zij zelfs 
geen begin van uitvoering heb
ben gekend. 

Een anti-
repressieparti] 

Daarnaast waren er de pogin
gen tot partijvorming. 

In het weekblad „De Voor
post" in april 1949 werd het 
stKhtingskongres van een nieu
we politieke partij, de Volksunie, 
aangekondigd. 

Dit kongres zou plaatshebben 
op 8 mei in de zaal Gruter te Ant
werpen. De aangekondigde 
sprekers waren F. Longville van 
(aent een vertegenwoordiger 
van de middenstand; advokaat 
Qeymaert eveneens van Gent; 

de oud-Dinaso Juul Declercq 
van Izegem. Sekretaris was Her
man Todts, die later naar de CVP 
ging. Tot de innchters behoor
den o.m. ook Herman Wage-
mans en Wim Jorissen. De zgn. 
„Stelregelen" van de Volksunie 
zijn merkwaardig genoeg om er 
even bij stil te staan als symp
toom van de verwarring die 
heerste in Vlaanderen. 

„Overtuigd dat de geestelijke 
eenheid van het Dietse volk der 
Nederlanden noodzakelijke 
voorwaarde is van onze ontwik
keling tot persoonlijkheid en 
deze geestelijke eenheid slechts 
kan bereikt worden in het kader 
van een sterke staat beantwoor
dend aan de aard en het wezen 
van dat volk bevestigen wij uit
drukkelijk: 

1. dat omwille van de ontwik
keling en de opvoeding van de 
persoonlijkheid het Dietse be
wustzijn en de Dietse samenho-
righeidswil dienen opgewekt 
versterkt en verlevendigd: 

2. dat er dient gestreefd naar 
de vorming van de ene staat, de 
Dietse staat der Nederlanden". 

Verder lezen wij in dit pro
gramma: „Wij willen dat de Staat 
zij: onder Goderkennende staat 
met een uitgesproken kristelijk 
karakter". Er is sprake van „de 
organische solidariteit van werk
gevers en vuerknemers in elk 
bedrijf': van „de plicht van de 
staat de eigendom afdoende te 
beschermen": de staat moet ok 
„alle vormen van parasietendom 
op de sociale voordelen vanwe
ge de werknemers" bestrijden. 
Er wordt ook nog verwezen 
„naar de mogelijkheden en de 
noodzakelijke bloei van het 
eigen Imperium". 

In dit zeer konservatief, fascis
tisch getint programma leeft de 
Dinaso-ideologie nog na. Het 
vertolkt de opvattingen van men
sen als Juul Declercq en Herman 
Todts, met wie ik later nog ken
nis zou maken. 

Het kongres werd echter door 
tegenmanifestanten van de 
Weerstand overhoop gezet en 
uiteengejaagd. Bij de verkiezin
gen van 1949 viel „De Voorpost" 
zowel de Vlaamse Concentratie 
als de CVP aan! 

Bruno De Winter, 'n gouden hart 
en 'n goed karakter... 

In feite is de Volksunie als 
politieke partij nooit van de 
grond gekomen en heeft na het 
mislukte stichtingskongres, al
leen nog een tijdje het weekblad 
„De Voorpost" uitgegeven om 
dan spoorloos te verdwijnen. 

De Vlaamse 
Concentratie 

Belangrijker is de Vlaamse 
Concentratie geweest die deel
nam aan de pariementsverkie-
zingen van 1949, meer dan 
100.000 stemmen haalde maar 
geen verkozene. 

Ik meen — al t)en ik er per
soonlijk niet bij betrokken ge
weest — dat de Vlaamse Con
centratie tot stand gekomen is 
op de vooravond en met het oog 
op de verkiezingen van juni 
1949. De oorspronkelijke „pro
grammabeginselen" geven geen 
blijk van veel ideologische visie 
of inslag. 

Van het vijf bladzijden tellend 
dokument zijn de twee eerste 
bladzijden gewijd aan de opsom
ming van een lange lijst van 
maatregelen tot afbouw van de 
repressie en de epuratie. Men 
bemerkt wel dat dit de hoofdbe-
kommemis was. Een bladzijde 
en half is gewijd aan de bestrij
ding van de werkloosheid, waar
voor alleriei heterogene en onsa
menhangende maatregelen aan
bevolen worden. Volgen een pa
ragraaf (twee lijnen) over het 
onderwijs en een p)aragraaf over 
de middenstandsproblemen. Op 
de laatste bladzijde een para
graaf over de decentralizatie. 

Van federalisme is in dit pro
gramma geen sprake. Merk
waardig genoeg had dè Vlaamse 
Ck)ncentratie, die toch be
schouwd werd als een Vlaams-
nationale partij en alleen in 
Vlaanderen opkwam, eigenlijk 
geen Vlaams programma Het 
was veeleer een anti-repressie
partij. Volgens een uitnodiging 
voor een „beperkt studiekon-
gres" einde 1949 waren toen de 
voornaamste figuren ir Alex 
Donckerwoicke, voorzitter; mr. 
Jan Lancsweert, sekretaris; dr. 
Daniël Merievede; advokaat Wil
ly Van Hille; advokaat Ghyssaert 
en advokaat Van Hecke. 

Aan de verkiezingen van 1950 
nam de Vlaamse Ck)ncentratie 
geen deel. Zij verdween van het 
toneel in 1954 in omstandighe
den die samenvallen met het 
ontstaan van de Volksunie, de 
huidige Vlaams-nationale partij. 

Frans Van der Eist 

3 NOVEMBER 1963 



10 m 
zoboorriief 

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

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

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

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 1 8 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

T 

W 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 
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Vandaag donderdag 
kan je een gelukkige 

I naamdag wensen % aan 
iedere Hubertus, Huib, 
Huibrecht Huberta of 
Hubertina 

Sint-Hubertus, de pa-
troonheiiige van 3 no
vember, is zeer bekend 
in onze streken. Hij was 
bisschop van Maas-
tricht-Luik en vestigde 
de zetel van het bisdom 
in 715 definitief te Luik. 
Hij zou in 727 gestorven 
zijn te Tervuren. Hij is de 
apostel van Zuid-Bra-
bant en de Ardennen, de 
patroon van de jagers. 
Sint-Hubertusbrooüd zou 
de dieren moeten be
schermen tegen honds
dolheid. 

Hubertussen liepen er in de 
Vlaamse Beweging nooit dik 
rond. Een heel kurieuze Hubert 
was Langerock, een geboren 
Aalstenaar die rond de eeuw
wisseling naar Amerika trok en 
daar op een onbekende datum 
moet gestorven zijn. Voordien 
had hij met Lodewijk De Raet 
en August Vermeylen het tijd
schrift „Jong Vlaanderen' ge
sticht, dat al vlug na ruzie met 
Langerock ter ziele ging. 

Hubert 
Op het bekende schilderij 

„4iet Gulden Doek" van Luyten 
— met de afbeelding van 
100 flaminganten — stond Hu-
bert Leynen, een aktivist en 
letterkundige die na de beide 
wereldoorlogen telkens last 
had van de repressie. 

Een echte „stralende geest', 
gelijk haar voornaam van Ger
maanse oorsprong betekent, 
was Hubertina Aretz die tien 
jaar geleden Is gestorven. 

Mevrouw Aretz was in 1893 
in Duitsland geboren uit Neder
landse ouders. Reeds in 1934 
werd ze door het nationaal-
socialistisch bewind bij verstek 
ter dood veroordeeld wegens 
hulp aan Joden. 

Door huwelijk verkreeg ze de 
Belgische nationaliteit Tijdens 
de jongste wereldoorlog hielp 
ze Joodse onderduikers in het 
Antwerpse. Ze werd aangehou
den door de SD en zat twee 
jaar in de koncentratiekampen 
Ravensbrück en Neuengamme. 

Gebroken door de ontberin
gen en de dwangarbeid in de 
zoutmijnen keerde ze terug. 
Opnieuw wijdde ze zich, zoals 
vroeger, aan de vervolgden. 

Hubertina Aretz is jarenlang 
het meest edelmoedige sym
bool geweest van de amnestie-
gedachte. In 1971 sprak ze op 
de IJzerbedevaart In 1966 had 
ze ostentatlef gedemonstreerd 
op de verboden Borms-herden-
king te Merksem. 

Haar hele streven was ge
richt op verzoening, menselijk 
begrip en amnestie. Wie haar 
gekend heeft, behoudt de herin
nering aan een broze vrouw, 
een voorname dame met een 
heel groot hart 

Vl/UUIIEIIEN 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 5 nov. 
• BRT1, 16 u. 
Vader van de bruid, film. 
• BRT1, 19 u. 
Dit leuke land, gewestelijk 
nieuwsmagazine. 
• BRT1, 20U.15 
Roger Whittaker in Kenia, show. 
• BRT1. 21 u.10 
TV-Touché 
• BRT1, 21 u.35 
Farrel, openbaar aanklaagster, 
TV-film. 
• BRT1, 23U.05 
Sport op zaterdag. 
• Ned. 1, 20U.28 
Andres comedy parade, met A. 
Van Duin 
• Ned. 1, 21 u.20 
Het onzichtbare kommando, 
avonturenfilm. 
• Ned.1. 23U.50 
Report to the commissioner, 
politiefilm. 
• Ned. 2, 19U.12. 
Diana Ross in Central Park, 
show. 
• Ned. 2. 21 u. 30. 
De Lifter. Herman van Veen in 
Carée, showfragmenten. 
• D 3. 21 u. 30 
Boeren tegen separatisten, 
(1923), dok. 

Zondag 6 nov. 
• BRT1, 11 u. 
Konfrontatie. 
• BRT1, 15U.55. 
Gelukkige verjaardag, mama. 
Jeugdfilm. 
• BRT1, 18 u.20. 
Van Pool tot Evenaar, kwis. 
• BRT1, 20u.35. 
Transport, feuilleton. 
• BRT 1,21 u.25. 
Mezza Musica. 
• Ned.1, 20 u.10. 
Panoramiek. 
• Ned. 1, 20U.45. 
Het onzichtbare kommando, 
feuilleton. 
• Ned. 2, 19U.05. 
Briefgeheim, nieuwe jeugd-
reeks. 
• Ned. 2, 21 u.00. 
Hollanders, satire. 
• Ned. 2, 21 u. 40. 
The boys from Brazil, film. 
• TF 1, 20 u.35. 
L'Homme de fer, film. 
• A2, 21 u. 40 
Sans retour possible, dok. over 
Armeniërs in Frankrijk. 
• A2. 22 u. 35 
Désirs des arts, Ensor, dok. 

Maandag 7 nov. 
• BRT 1, 20 a 20 
Levenslang, feuilleton. 
• BRT 1, 21 u.10 
Benny Hill show 
• BRT 1, 21 u.35. 
Horizon, wetenschappelijk ma
gazine. 
• BRT 2, 20u. 15. 
Extra-time. 
• Ned. 1, 20U.28 
Farce Majeure, satire. 
• Ned. 2. 20 u. 50. 

Onze nationale lolbroek slaat weer toe Dnewerf s hij 
van de partij met echte Vlaamse vdkshumor. Spijtig zit op 
het BRT 2-net een voetbalmatch. Van koördinatie gespro
ken- (woensdag 9 nov. op BRT 1 om 20 u. 50). 

Het onzichtbare kommando, 
vierde en laatste aflevering. 
• A2, 20 u. 35 
L'Heure de vérité, met Jacques 
Chirac. 
• ARD 23 u. 
Passion, film. 
• ZDF 23 u. 
Black cinema, negerfilm in de 
VSA. 

Dinsdag 8 nov. 
• BRT 1, 20u. 15 
I.Q.-kwis 
• BRT 1, 20U.45 
Een wereld, 11.11.11-dok. 
• BRT 1, 21 u.35 
Kaap Verde, dok. over een ont-
wikkelingsprojekt 
• BRT 1, 22U.05 
Harry's spel, nieuwe driedelige 
thriller. 
• BRT 2, 20U.15. 
De gelofte, film. 
• Ned. 1, 20U.28. 
Transport, feuilleton. 
• Ned. 1, 21 u.20. 
Achter het nieuws. 

Woensdag 
9 nov. 
• BRT 1, 20U.50 
10 jaar Urbanus, eerste van drie 
shows met Urbanus. 
• BRT 2, 20u. 15 
De ondankbare stad, film. 
• Ned. 1, 20U.33 
Produktie nr. B 121, over jeugd 
van vandaag. 
• Ned. 1. 20U.57. 
Het verschijnsel centrumpartij, 
diskussie. 
• Ned. 1, 21 u.52 
Klassestrijd, film. 
• Ned. 2. 20 u.10 
Koos Postema, praatshow. 
• Ned. 2. 21 u. 
Terug naar Maderna, dok. over 
deze komponist 
• RTB 1, 21 u.05 
Telecherie, dok. over tv. 
• D3, 21 u. 45 
Auslandsreporter, over de wie
lersport in Vlaanderen. 

Donderdag 
10 nov. 
• BRT 1, 20U.15 
Hoger-lager, spel. 
• BRT 1, 21 u. 
Panorama 
• BRT 1, 21 u.50. 
McKenzie, feuilleton. 
• NED. 1, 22 u.05 
Televizier magazine 
• NED. 2, igu . 12 
In goed gezelschap, film. 
• NED. 2, 21 u. 30 
Allemaal rebellen, dok. over het 
Amsterdam van de jaren 1955-
1965. 
• ZDF igu.30 
Die Super-Hitparade, der Volks-
musik. 

Vrijdag 11 nov. 
• BRT 1, 15 u. 
De Schermerberg, western. 
• BRT 1, 16U.30 
Ten huize van_ Willem De 
Meyer, heruitzending. 
• BRT 1, 18U.30 
Leven met reuma, over ge-
wrichtsziekten en artrose. 
• BRT 1, 20 u. 
Soldatenkerkhoven, sfeerbeel
den n.a.v. 11 november. 
• BRT 1, 20u.30 
Steiner, het ijzeren kruis, film. 
• BRT 2, 20u. 15 
Martin Luther, Oostduitse dok. 
• NED. 1, 20U.28 
De 1-2-3 show. 
• NED. 1,21 u.45. 
Brandpunt 
• NED. 1,23u.40. 
De krimpende man, griezelfilm. 
• NED. 2, 21 u. 20. 
Als twee druppels water, dok. 
over eeneiige tweelingen. 
• NED. 2, 22 u. 45. 
De Russen onder ons, Am. dok. 
met Russische immigranten. ^ 
• RTB 1, 22 u.20 
Les dernières lettres, Russische 
montage over Stalingrad. 
• TF 1, 20u.35. 
Une belle jeunesse, een evoca
tie over '14-'18. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 5 nov. 
Vader van de bruid 

Vincente Minnelli Cl 950) 
kreeg voor deze prent de be
schikking over een uitzonderlijk 
filmtrio: Spencer Tracy, Joan 
Bennett en een nog erg jonge 
Elisabeth Taylor. (Zw.-wJ. (BRT 1 
om 16.00 uJ. 

Report to the commissioner. 

Een film die handelt over kor-
ruptie binnen het politiekorps, 
gebazeerd op een fel opgemerk
te roman van James Mills. (Ned. 
1 om 23 u. 45) 

Zondag 6 nov. 
The Boys from Brazil 

Al tijdens WO II experimen
teerde kamparts dr. Mengele op 
kampgevangenen met „klonen". 
In deze film verblijft Mengele in 
Paraguay en zet hij zijn experi
menten voort Hij wil nieuwe 
generaties mensen kweken met 
het karakter van Adolf Hitter. De 
nazi-jager Lieberman zit hem 
achter de vodden. Met James 
Mason, Gregory Peck. Lilli Pal
mer, Laurence Olivier. Regie: 
Franklin J. Schaffner (1978). 

(Ned. 2 om 21 u. 40). 

Maandag 7 nov. 
Un singe en hiver 

Een unieke kans om het film-
monument Jean Gabin nog eens 
aan het werk te zien. Franse film 
van Henri Vemeuil (1962, 
zw.-wJ. Juni 1944. Albert (?uetin, 
ex-kwartiermeester van de mari
ne in China en zijn vriend Esnault 
drinken bij Georgina, een kafee 
in een Normandisch dorpje sa
men een glas. Plotseling gaan de 
sirenen. (FR 1 om 20 u. 35) 

Dinsdag 8 nov. 
De gelofte (Adak) 

Turkse sociale film van Atif 
Yilmaz (1979). De jonge Turkse 
arbeider Muslim Koka wordt ten 
onrechte van diefstal beschul
digd. Hij belooft God zijn zoon te 
offeren als hij van alle verdenkin
gen ontheven wordt.. (BRT 2 om 
20u. 15). 

Woensdag 9 nov. 
Klassestrijd 

Een film van Bob Visser, met 
jonge, nog onbekende akteurs, 
in een vrije bewerking van het 
toneelstuk „Class Enemy" van 
Nigel Williams en heeft de uit
zichtloze toekomst van de jeugd 
als onderwerp. (Ned. 1 om 
21 u.52). 

Donderd. 10 nov. 
The mountain men 

Amerikaanse western van Ri
chard Lang (1979), met o.a. 

Charlton Heston "en Brian Keith. 
Twee blanke pelsjagers raken 
verstrikt in de rivaliteit tussen 
twee Indianenstammen. (RTB 1, 
om 20 u. 30). 

Vrijdag 11 nov. 
Cross of Iron 

Deze film van Sam Peckinpah 
die debuteerde als westemregis-
seur heeft het niets ontziend 
oorlogsgeweld als tema. Geweld 
uitgeoefend door een Duitse ba-
taljonskommandant wiens enige 
betrachting is het bemachtigen 
van de onderscheiding „Het IJze
ren Kruis". Met James Cobum, 
James Mason, Maximilian Schell, 
Senta Berger. (1967). (BRT 1 om 
20 u. 30). 

Nieuw op 
het scherm 

Wim Wenders 
Het kunstmagazine „Het Ge

rucht" is volledig gewijd aan de 
Duitse markante filmer Wim 
Wenders. 

(Woensdag 9 nov. BRT 1, 
21 u. 35J 

Een paard in de 
hand 

De Avro start een 7-delige 
kursus over ruitersport De 
reeks wordt voorafgegaan door 
een inleiding. 

(Donderdag 10 nov., Ned. 1, 
19U.20J 

Hints 
Het zat er dik in dat de KRO 

dit winnend paard niet op stal 
zou laten. Een nieuwe reeks start 
op donderdag op Ned. 2 om 
20 u. 52. 

Rudy Carrell 
Rudy Carrell is opnieuw op 

het Nederlandse scherni. Het is 
de KRO die hem van het Duitse 
scherm gehaald heeft om de „1, 
2, 3 show", een weinig originele 
titel, te prezenteren. Deze show 
is een groots spelprogramma 
met nationale en internationale 
vedetten, waaraan, typisch Ne
derlands, een karitatieve aktie 
opgehangen is. 

(Vrijdag 11 nov., Ned. 1, 
20 u. 28J 

Briefgeheim 
Start van de Nederlandse 

jeugdreeks naar het boek van 
politicus-schrijver Jan Terlouw. 
Met jonge, nog onbekende ak-
teurs-aktrices. 

(Zondag 6 nov., Ned. 2, Vero
nica, 19u. 50J 

Harry's spel 
Britse mini-serie naar de span

nende triller van Gerald Sey
mour die speelt in het woelige 
Belfast en de strijd tussen kato-
lieken en protestanten en de 
ermee gepaard gaande menselij
ke drama's tot gegeven heeft.. 

(Dinsdag 8 nov., BRT 1, 
22 u. 05J 
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^nihxiudsn 
In mijn astrologische praktijk heb ik met drie soorten 
van mensen te maken. De eerste noemt astrologie 
baarlijke nonsens, maar is toch nieuwsgierig naar de 
horoskoop. De tweede redeneert in de zin van „Baat 
het niet, schaden doet het evenmin". En tot slot zijn er 
degenen die dermate in de astrologie opgaan, dat 
hun hele bestaan er door geregeerd wordt 

ALDUS leidt Ina Simonis 
haar Astrologie-reeks in. 
Een reeks van welge

teld 12 deeltjes, elk gewijd aan 
de analyse van een sterren
beeld. 

Bij wijze van voorbeeld pikten 
we er het achtste teken van de 
Dierenriem uit, de Schorpioen, 
die regeert van 24 oktober tot 
22 november. 

Dit teken zou een periode 
inluiden van versnelde afbraak 
en verval van de natuur, een 
periode van vele dodenherden
kingen. Voor kenners, deze om
schrijving: „De schorpioen is een 
waterteken, vrouwelijk en vast, 
met de planeten Pluto en Mars 
als heerser en de planeet Ura
nus als verheffing". 

Elk woord heeft hier een zeer 
ver strekkende betekenis. Wa
terteken wijst bij voorbeeld op 
een egoïstische ingesteldheid, 
vast op een sterke bezitsdrang, 
vrouwelijk op ontvankelijkheid 
maar ook op een secundair rea
geren op emoties. 

Aldus volgt een alles bij me
kaar weinig fraai portret van de 
schorpioen. Typerende eigen
schappen zijn onder meer het 
onvermogen om te veranderen, 
de behoefte om zichzelf te be
schermen en een onverwoest
bare levenskracht Verder is hij 
een Pietje Precies, nieuwsgierig 
en weinig sentimenteel; heeft hij 
een helder verstand, weinig oog 
voor verhoudingen en nuances, 
veel over voor vrienden en ken
nissen waarvan hij trouwens het
zelfde verwacht enzomeer... 

Nieuwsgierig keken we of het 
Partijbestuur van de Volksunie 
een schorpioen herbergt We 
vonden er één: gemeenschaps
minister Hugo Schiltz. Een troost 
mag zijn dat hij in het hoge 
gezelschap verkeert van een Jo-
hann Strauss, John Keats, Fran-
gois Voltaire, Martin Luther, Indi
ra Gandhi, Charles de Gaulle, 
Jan Wolkers en... Goebbels. 

(Een uitgave van Elmar, okto
ber 1983, 12 delen, 245 fr. per 
deel.) 

Sinds geruime tijd is de BRT, naast maker van radio-
en tv-programma's, ook uitgever 
Waar de uitgeverij zich vroeger beperkte tot het 
begeleidingsmateriaal van school- en vormingspro
gramma's, verschijnen er de jongste tijd steeds vaker 
BRT-brochures, waarin vooral teksten van het vluch
tige medium radio kunnen beklijven. 

m 13 

ENKELE van deze brochu
res zijn suksesnummers 
op de boekenmarkt ge

bleken, zo o.m. het boekje over 
„Kruiden en gezonde voeding". 

Onlangs verscheen „Heden
daagse Russische schrijvers op 
zoek naar de mens", van prof dr. 
Ton Lathouwers (227 biz., 
380 fr.). Sinds de dood van Stalin 
zijn de Russische auteurs terug 
aan het peilen naar de zin van 
het leven, het lijden, de dood, 
naar het wezen van de mens. 
Een uitstekend overzicht 

Vers van de pers kwam even
eens „(Ho)orwel(l) r98"(182 bIz., 
230 fr.), een reeks van 7 hoor
spelen die door de radio in 
Vlaanderen en Nederland einde 
september werden uitgezonden. 
De titel van de brochure zegt 
meteen, wat het centrale tema is. 
De publikatie van radio-drama
teksten is in het Nederlands taal

gebied een vrij zeldzame aange
legenheid. 

BRT-radioproducer Bob De 
Groof lokte twaalf vrij bekende 
auteurs naar West-Vlaanderen 
met het verzoek, hun „reis" te be
schrijven voor de radio. De tek
sten van deze reisverslagen zijn 
gebundeld in de BRT-brochure 
„Inpakken en Westwezen" 
(98 bIz., 230 frJ. Onder de schrij
vers o.m. LamfX), Geeraerts en 
Nooteboom. Een prettig boekje 
en een aansporing voor een ei
gen verkenning van Vlaande-
rens Verre Westen. 

Prof. F. Voordeckers hield op 
BRT 3 vier causerieën over iko-
nen. De bijgewerkte en aange
paste tekst verscheen in de bro
chure „//conen" (67 bIz., 110 fr): 
een beknopte inleiding tot deze 
biezondere kunst 

Te bestellen bij de BRT-Pers-
dienst Reyerslaan 52, 1040 
Brussel of in de boekhandel. 

^/\/èien 
Louis-Paul Boon verklaarde eens te schokken van 

het lachen bij het lezen van aforismen van Hugo 
Olaerts. Hij had gelijk. 

In de tweede, herziene en aanzienlijk vermeerder
de druk van Hugo Olaerts' Liever dwarsligger dan 
brandhout, doet de schrijver de titel van dit leuk 
boekje alle eer aan. 

— In den beginne was het 
woord en toen kwam de uitleg. 
— Vlamingen zijn jagers die te 
kort schieten. 
— Een Vlaming zit altijd met een 
ei, dat de Waal opeet alvorens 
rond te gaan met de schaal 

En wie dit grimmig boekje 
leest weet dan ook meteen wat 
Hugo Olaerts voor heeft met het 
schrijven van aforismen: „je ge
dachte een zin geven", „kruimels 
van het denken", „een dubbele 
bodem met telkens niets eron
der". Men zegge het voort! 

Hugo Olaerts, Liever dwarsligger dar 
brandhout, Soethoudt a Co N.V., Antwer 
pen. 1983, 71 bIz.. 145 fr. 

MET aforismen is het nu 
eenmaal zo gesteld 
dat je ze maar best 

citeert in plaats van er geleerd 
over uit te weiden. 

Toch graag voorafgaandelijk 
een bemerking. Al te talrijke afo-
risten zijn op goedkoop, liefst 
agressief sukses uit Dit is niet 
het geval met Hugo Olaerts, die 
de nodige mildheid aan de dag 
kan leggen om zijn relativerend 
gelijk niet nodeloos op te blazen. 
Dit betekent tevens dat het intel-
lektueel inzicht niet opgeofferd 
wordt aan de geestigheid kost 
wat kost Om dit te staven, laten 
wij de schrijver maar liefst zelf 
aan het woord: 
— De niet-amnestiekrijgers zul
len nog amnestie moeten schen
ken aan de niet-amnestiegevers 
opdat er uiteindelijk toch amnes
tie zou zijn. 
— België barst van de putten, al
leen de doofputten zijn vol. 
— Hoge ambten worden be
kleed: je weet nooit wat er ach
ter zit 
— Na afloop van de kabinets
raad kwam er een slopcommuni-
qué. 
— Hoe zit het in Vlaanderen met 
links en rechts? Links is het 
spiegelbeeld van rechts en/of 
omgekeerd. 
— Nederland is zulk een breed-
denkend land dat Vlaamse 
schrijvers er kant noch wal ra
ken. 
— De staat ziet er zo geplukt uit 
omdat elke Belg toch minstens 
één pluim op zijn hoed wil 
— In België valt een regering op 
als ze valt 
— In het Westen heeft rechts 
voorrang. 

Strathocamelus 

Struthocajnttus Strauf 

Alst lastig wordt steeckt vooghel struys 
met haest den dommen cop int gruys. 
Gelyck den struys stack Van den Brande 
by 't staelkrackeel het hooft int sande. 

^MéBbpeLèit 

In Meespelen 5 zitten opnieuw 
drie fouten verscholen die u — 
indien u meespelen wil — dient op 
te snorren en ons meedeelt ten 
laatste op maandag 14 november 
a.s. De winnaar ontvangt een boe
kenpakket 

Nu de oplossing van Meespelen 
3 van 20 oktober. Met minister 
Teichmaann zaten we fout moet 
zijn De Theux en koning Leopold 
spoorde omdat ie bang was niet 
mee naar Mechelen. De derde trein 
heette niet de Leeuw maar wel de 
Olifant 

Uit de juiste inzendingen (en dat 
waren er dit keer maar twee) viste 
een onschuldige hand Psfer Peu-
mar\s uit de Maastrichterstraat 32 
te 3770 Herderen. 

Antwoorden op Meespelen 5 
naar WIJ (Meespelen), Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. 

DEZE week spelen wij na
tuurlijk rond de Boeken
beurs die dit jaar van 30 

oktober tot 13 november in de 
Floraliënstad loopt 

De Boekenbeurs kent ge
woontegetrouw een grote toe
loop, ze is niet meer weg te 
denken uit het kultureel leven in 
Vlaanderen. Zij is ook niet van 
gisteren. Want dit jaar is zè aan 
haar 47ste uitgave toe. 

De Vereniging die ze inricht 
gaat schuil achter het gekende 
letterwoord VBVB en werd in 
1929 te Antwerpen opgericht 
Tussen de oprichters vinden wij 

gekende namen als Joris Lan-
noo, Eugeen De Bock, Leo J. 
Kryn, Raymond de Belser, Ka-
miel Geerardijn, e.a. 

Jaarlijks geeft de VBVB ook 
„Het Boek in Vlaanderen" uit met 
daarin een geïllustreerde aan
kondiging van al het nieuwe dat 
de Vlaamse uitgeverijen op de 
markt brengen. Ook dat initiatief 
is niet van gisteren want dit jaar 
wordt reeds het 52ste Boek aan
geboden. 

De VBVB ontstond als reaktie 
tegen het Franstalige overwicht 
in de Belgische uitgeverswereld 
die in de jaren twintig haast 
volledig door Franstaligen werd 
beheerd. 

Toen wij de voorbije zondag 
de duizenden de Boekenbeurs 
zagen binnenstappen dachten 
wij aan de gevleugelde woorden 
van de Hollandse kabaretier 
Gees Buddingh: „Boeken zijn als 
mensen, ze maken een bepaal
de, al dan niet prettige indruk op 
ons, nog voor we ze hebben 
leren kennen." 
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Langs de wegen van de Grote Oorlog 

De verwoeste gewesten 
rond het leperse 

voet met bronzen zwaard in het 
kruis beheerst bijna elke doden
akker; het is het „Cross of Sacri
fice" Chet kruis van het offer). 
Centraal staat meestal een gro-

„...den oorlog zal je hier weervinden, en 
't graf van duizend en duizend soldaten, altijd ie
mands vader, altijd iemands kind..." Verzen uit mis
schien wel het mooiste lied van de Westvlaamse 
bard Willem Vermandere. De novembermaand no
digt elke gevoelige en vredelievende uit tot een trip 
doorheen de Frontstreek. 

HET slagveld benoorden 
en ten oosten van leper 
was één van de voor

naamste uit de eerste wereld
oorlog. Praktisch elk dorpje 
speelde een — wel droevige — 
rol in het gruwelijk gebeuren. 
Tientallen oorlogaiïegraafplaat-
sen vertellen je, beter dan ieder 
boek, welk een onmenselijke tol 
de oorlog eiste. In deze sektor 
tref je vooral Britse kerkhoven 
aan; prachtig en tot in de puntjes 
onderhouden, zijn het soms ecfi 
te parken. Monumenten, burv 
kers en een openluchtoorlogs
museum illustreren deze histori
sche tocht, terwijl aan het eind 
van deze route het meer dan 
bezienswaardige leper je op
wacht met al zijn pracht Een 
tocht doorheen „de verwoeste 
gewesten"... 

Er bestaat een misverstand 
aangaande de precieze situering 
van het gebied in West-Vlaande-
ren, waar de Eerste Wereldoor
log werd uitgevochten. Een aan
tal mensen meent nog steeds 
dat het front zich beperkte tot de 
streek achter en rond de Uzer, 
laten wij zeggen: „Bachten de 
Kupe" en omgeving. Er bestond 
inderdaad een IJzerfront maar 
het gebied rond leper was min
stens zo belangrijk. 

Britse lijken 

De Hallestad zelf was als het 
ware de kern van een gevechts
zone die, wat West-Vlaanderen 
betreft, zich in het zuiden uit
strekte tot aan de Franse grens 
(de Vlaamse heuvels inkluis), in 
het oosten tot zowat Menen, in 
het westen aanstoot bij het Uzer-
front en in het noorden reikte tot 
Houthulst Een ideale toeristisch-
historische route '14-'18 zou in 
West-Vlaanderen een trajekt 
van minstens 200 kilometer 
noodzakelijk maken. 

„Ypres Salient", de leperse 
omgeving, is vanaf oktober 1914 
tot oktober 1918 het toneel ge
weest van een nagenoeg onaf
gebroken reeks militaire opera
ties en van enkele van de vrese
lijkste fazen uit de Eerste We-
reldooriog. 

De leperse sektor werd in 
hoofdzaak verdedigd door Brit
se legers, in sommige gevallen 
en gedurende bepaalde perio
den bijgestaan, geflankeerd en 
afgelost door Franse, en in min
dere mate door „Belgische" een
heden. De stad leper is nooit 

door de Duitse troepen bezet 
geweest afgezien van de door
tocht van de 3de Duitse Kavale-
riedivisie op 7 en 9 oktober 1914. 

Groene wegwijzertjes duiden 
de vele Britse dodenakkers aan, 
perfekt onderhouden parken, 
vaak met een weekle aan bloe
men en prachtige bomen en 
grasperken. 

Auteur 
jungle-boek 

Hetzelfde patroon komt dus 
telkens terug, vanzelfsprekend 
in een aantal varianten. Een hoog 
witstenen kruis op een brede 

Onbekende soldaten uit de Grote Oorlog, 
alleen God kent hun namen„ 

Sportief, dat wel, maar een eer-
steklasse-voetijaller ben ik niet Bo
vendien bleek ik die dag last te 
hebljen met mijn broek. 

't Was trouwens voor de leute. 
Naar aanleiding van de tweede lus-
trumviering van de flodenbach-
kring, in 1959. Ik was toen 22. 

Tijdens de naooHogse periode lag de Vlaamse be
weging te Leuven plat De redemptorist A. Deboutte 
stichtte dan — ik gehofin 1949 — een Rodent>ach-
kring. Voor de meisjes een Lutgartkring (Tussen 
haakjes, daarin was mijn vrouw Lieve aktief AkIu&J. 

Die voetbalploeg was al de tweede generatie. Tot 
de eerste behoorden ondermeer Clem de Rkkler, 
mevr. Van Haegendoren-Groffi, ook flik Aelvoet 
Hendrik hieidbuchel en Clem Daenen. 

De kring richtte zich tot de Leuvense jeugd. De 
doelstelling klonk geleerd „het samen zoeken naar 
een vernieuwd radikaal Vlaams en kristelijke leven". 
Dus heel wat vormingsaktiviteiten, gespreksavon-
den met Vlaamse groten, maar ook een stevige so

ciale inzet Aan Vlaamse 
gedetineerden werd aller
lei hulp verteend en rond 
de Leuvense Coutereel-
straat zetten we een 
buurtwerking avant la let
tre op. Uiteraard ontbrak 
de aktie niet Deelneming 
aan IJzerbedevaarten en 
zangfeesten, organizaüe 
van gukiensporenvierin-
gen en pamflettenbedelin-
gen. Zo onder meer over 
federalisme en ik herinner 
me dat Mie Billiet van 
„Ommekaar" daar bij be
trokken was. 

Naast de Blauwe Gid

sen van mevr. Van Haegendoren-Groffi en het 
KVHV was de Flodenbachkring de enige aktieve 
Vlaams-nationalistische werking in Leuven. Wel was 
er nog de ABN-werking, met in die periode bij voor
beeld Wilfried Martens, Jan Veestraete van de 
Gazet van Antwerpen en Miei Wuyta En toeval of 
niet, zowel de ABN-werking als onze kring waren 
gehuisvest in de Brabangonnestraat Het txirdje van 
die straat is zeker het meest hermaakte van heel 
Leuven... 

Om nu op de foto terug te komen, om de vijfjaar 
vierde de Rodenbachkring z'n lustrum. In 1959 de 
tweede maal. Met toneel, tentoonstelling en ook 
voetijai Op het veld van de abdij van Vlierbeek en 
meestal tegen de ploeg van een of ander klooster 
Die telden toen nog voldoende volgelingen om een 
voedsalteam samen te stellen. 

Aanvoerder van dit voetbalteam Is Willy Kuij-
pers (° Leuven, 1 januari 1937), thans VU-kamerlid. 
Andere voetballers zijn, rechtstaand: Bob Eisen, 
Herman Dieu, Felix Trappeniers en Johan Daenen. 
Zittend: Karel Vandemeulebroeke, Plet Heidbu-
chel, Nico Proesmans, Bob Dieu, Dolf Ringelé en 
Guldo Bulens. 

te, witte altaarsteen, de „Stone of 
Remembrance" (de steen van de 
herinnering) met een steeds 
weerkerende tekst: „Their Name 
Liveth For Evermore" (dat hun 
naam steeds mag voortleven); 
Rudyard Kipling, de beroemde 
auteur van het Jungle Book, 
koos deze tekst uit het „Boek 
der Makkabeeën". Deze inschrif-
ten wijzen op de biezondere 
zorg van de „Commonwealth 
War Graves Commission", die 
alles deed om elke gesneuvelde 
in de herdenking te betrekken, 
maar zonder daartiij de juistheid 
in het gedrang te brengen. Even
eens van Kipling, wiens enige 
zoon op het vermistenmonu
ment te Loos voorkomt is het ri
tuele „Known unto God" (be
kend bij God). 

Bij de ingang van elk Brits 
kerkhof bevindt zich in een kast
je: een namenregister, een kerk-
hofplan met geschiedenis van 
ontstaan, en een „visitors book" 
(bezoekersboek). 

J
m In leper staat 

de beroem-
• ^ ^ de Meense 
l i l Poort Se-
Wr dert 1928 

I wordt daar 
• elke dag -

met uitzor>-
dering van de periode van de 
Tweede Wereldooriog — de 
„Last Post" geblazen om 20 u. 
Deze Last Post was oorspronke
lijk een avondtromp>etsignaal in 
het Britse leger en is nu bedoeki 
als hulde aan alle gevallenen in 
het leperse. 

Zopas verscheen een biezon-
der lezenswaardig werkje: „14-
18, een oorlog in Vlaand&-en" 
van de hand van Luc Schepena 
Hij brengt een sober, maar ge
trouw beeld van de „Grote Oor-
k>g" in onze gewesten. Aan de 
hand van boeiend beeklmate-
riaal en een wetenschappelijk 
gefundeerde tekst wordt een 
heldere, schokkende evocatie 
van die eerste wereldooriog ge
bracht (Lannoo, 550 frJ. 

Aan „De Wegwijzer", op de 
Britse legerkaarten aangeduid 
als „Salvation Ck>mer", bevond 
zich een kantine-hut van het 
„Salvation Army" (Leger des 
Heils) en de strijders konden 
daar even uitblazen. Het is mak
kelijk te begrijpen dat alle ba
kens Clandmarks") — bv. kruis
punt hoeve, bosje of heuveltje 
— speciale benamingen kregen, 
in veel gevallen een naam die de 
Britten goed in de mond lag, bv. 
„ Vancouver" (St-Juliaan), „Mou
se Trap Farm" (muizevalhoeve), 
„Kitchener's Wood", „Clapham 
Junction". Zelfs loopgraven en 
bunkers werden met een naam 
bedeeld. 

In de leperse frontsektor, die 
nagenoeg 450 vierkante kilome
ter groot is, tref je 142 Britse 
kerkhoven aan. Het kleinste heet 
„Bethleem Farm Easfiin Mesen: 
43 graven), het grootste is „Tyne 
Cof"(in Passendale: 11.856 gra
ven). Bovendien bestaan er Brit
se erevelden op 15 gemeentelij
ke kerkhoven. 

Het omliggende landschap 
spreekt van vrede en rust; het 
valt ons moeilijk voor te stellen 
welke ellende en onmenselijk
heid ooit over dit gebied heers
ten. 3 NOVEMBER 1983 
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Rond wielersport wordt het nooit stil 

Dopingonderzoek 

15 

in vraag gesteld 
Rond de wielersport wordt het nooit stil. Het is niet omdat het wegseizoen werd 
beëindigd dat er geen „frontaktiviteiten" meer kunnen worden gesignaleerd. 
Integendeel zelfs. Joop Zoetemelk, toch wel een onvolprezen doorbijter, 
behaalde in de veertiende kamer van het Parijse gerechtshof mogelijk zijn be
langrijkste overwinning van het seizoen! 

IN hoger beroep kreeg Joop 
zijn gelijk: er zullen onafhan
kelijke experten worden 

aangesteld om na te gaan of 
Joop in de voorbije Tour bij het 
dopingonderzoek geen onrecht 
werd aangedaan. 

Zoetemelk werd in de Tour 
1983 na een vroege ploegentijd
rit betrapt op het gebruik van 
Nortestosteron, een anabole ste-
roïde met eiwitopbouwende ei-

bevrijden. Wat niet tjelet dat zij 
onveranderlijk de meeste kritiek 
vangen en de grootste verwijten 
moeten slikken. Nu zelfs van 
officiële zijde.- Het moet toch 
ergens als erg ontmoedigend en 
frustrerend worden ervaren. 

De sportbonden die onverarv 
derlijk de ogen sluiten voor de 
door iedereen vermoede do-
pingpraktijken halen zo op af
stand hun gelijk. 

SPOiff 

Niets nieuws 
Gelukkig biedt de wielersport 

nog andere debatstof. „Het 
Nieuwsblad" pakte deze dagen 
uit met een enquête „Wieler
sport in nood". Een feuilleton in 
meerdere afleveringen. De ge
sprekspartners, waaronder ene 
Orphale Crucke (de burgemees
ter van Ronse) die er om ons on
begrijpelijke reden werd bijge-
sleurd, blazen wel geen nieuwe 
klanken uit de oude trompet 
maar het kan toch geen kwaad 
dat alles nog eens rustig op een 
rijtje wordt gezet 

Al vragen wij ons toch af 
hoeweel lezers de inspanningen 
kunnen blijven opbrengen tel
kens zo'n volledige bladzijde te 
lezen. 

Joop Zoetemelk, de onvolprezen doorbijter kreeg alvast 
voor de Parijse rechtbank gelijk! 

genschappen. Hij hield er een 
boete en tien minuten straftijd 
aan over. Mede daardoor was 
de Tour voor Joop al vroeg 
gedaan en werd natuurlijk ook 
nog zijn reputatie flink geschaad. 
Vooral dit laatste moet Zoete
melk hebben dwars gezeten. 
Vandaar ook zijn vasthoudend
heid tot in de gerechtskamers. 

Poten weg? 
Belangrijk is wel dat de UCI, 

de Internationale Wieier Unie, die 
verantwoordelijk is voor de do-
pingkontroles, nu mogelijk de po
ten van onder de stoel zal wor
den gezaagd. Insiders laten er 
namelijk weinig twijfel over be
staan dat de onafhankelijke ex
perts bij het doorlichten van het 
systeem van dopingonderzoek 
op nogal wat tekortkomingen 
zullen botsen waardoor de kon-
troles in hun geheel op de helling 
zullen worden geplaatst. Zoete
melk zou nu een gewonnen spel 
spelen. 

Maar daarmee houdt het na
tuurlijk op. Hoe zal de UCI reage
ren wanneer zij openlijk in het 
ongelijk wordt gesteld? 

Zal zij het systeem perfektio-
neren en daardoor ook nog een 
stuk duurder maken? Zal zij de 
kontrole door onafhankelijke ex
perten in het dopingonderzoek 
inbouwen of... zal zij, zoals de 
voetbalbond, weigeren het spel 
(nog verder) mee te spelen en 
definitief een streep trekken on
der de reeks zo vaak door de ei
gen mensen bekritizeerde kon-
troles. 

We weten ook wel dat de 
laatste veronderstelling belache
lijk overkomt maar we kunnen 
de vermoedelijke ergernis van 
vele wielerleiders best begrijpen. 
In feite waren en zijn zij de 
enigen die hun sport van de 
gesel van de doping proberen te 

Beker moet voetbalseizoen kleuren 

Zwarte Leeuw legende 
Onvoorspelbaarheid is één van de grote attrak-

tiepolen in de voetbalsport Inzonderheid de beker
kompetities lenen zich tot gekke uitslagen. Wij 
hebben al vaker een lans gebroken voor een 
strenge reglementering inzake de verkoop van het 
thuisvoordeel Wij vinden dat lager gekwoteerde 
klubs nooit het home-voordeel mogen inruilen voor 
schoon geld van topklubs. In het verleden werden 
op dit vlak trouwens rekords gevestigd... Maar zelfs 
buitenhuis blijft in de beker alles mogelijk. 

Z WARTE Leeuw Rijke-
vorsel, een klubje dat al 
jaren met onverdroten ij

ver van vierde naar derde klasse 
probeert te klimmen, won vorige 
zaterdag met 0—4 op Beer
schot Zoiets kan alleen de Man
nekens en Rik COppens overko
men. Natuuriijk had Beerschot 
pech. Natuurlijk hadden de 
Zwarte Leeuwen, als dat geen 
klubnaam is om verliefd op te 
worden, flink wat meeval. Maar 
desondanks zijn het cijfers die in 
de legende van ons voettial zul
len treden. De Zwarte Leeuwen 

Begrijpelijke vreugde bij Zwarte Leeuw, het grote Beerschot ging door de knieën. 

hebben het voetbalseizoen ge
kleurd. 

Rechtdoorvoetbal 
Eigenlijk betreft het hier zo'n 

karakteristieke bevorderings-
klub uit de provincie. Jongens uit 
de streek en een trainer die 
destijds furore maakte op de 
velden van eerste klasse. Lucien 
Olieslagers is voetbalgeschiede
nis. Met Lierse won hij ooit de 
landstitel en hij kreeg daarvoor 
terecht een gouden schoen. Een 
bescheiden jongen met een flin
ke dosis gezond voetbalver
stand. Geen ingewikkelde teorie-
ën. Voetballen rechtdoor, recht
aan. Goede fysiek, behooriijke 
techniek, veel overgave en 
geestdrift Waarden die door de 
voetbaldoktoren van vandaag 
als waardeloos worden opzijge-
schoven. 

Gelukkig bestaan er klubs als 
Zwarte Leeuw om de voetbal
wereld aan eenvoudige waarhe
den te herinneren. Maak niet 
moeilijk wat eenvoudig ook kan. 
Die rechtlijnigheid in denken en 
handelen bleek op Beerschot 
ook uit het supportersgedrag. In 
het stadion waar jarenlang de 
beste ploeg van het land voetbal
de werden eindelijk nog eens 
oprechte vreugdetaferelen op
gevoerd. Want bij die kleine 
klubs bestaat er nog een echte 
binding tussen spelers, bestuur 
en supporters. 

Kleine klubs zijn vaak nog de 
emanatie van plaatselijke ge
meenschappen. Rijkevorsel mag 
fier zijn op zijn Zwarte Leeuwen. 
En ons voetbal ook. Want wat 
zouden Brugge, Anderiecht en 
Standard betekenen zonder die 
onderbouw van vele kleine klubs 
vol onbaatzuchtige toewijding. 
Juist: nietsI 
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Poëzie: magere oogst, 
maar kwaliteit 

Gevolg van de malaise in de Vlaamse uitgevers
wereld? De poëtische oogst valt op de Antwerpse 
Boekenbeurs eerder mager uit, althans kwantitatief. 
De liefhebber kan er toch boeiend nieuw werk 
vinden van Leonard Nolens, Erik van Ruysbeek en 
Dirk Rochtus. Maar ook marginale uitgevers, die op 
de boekenshow niet vertegenwoordigd zijn, brengen 
kwaliteit 

r vierde onlangs het Ant
werpse dichtersechtpaar 
Tony Rombouts en Maris 

Bayar tien jaar Contramine, de 
uitgeverij — eerder een private 
press in de Britse traditie — die 
sinds 1973 met de regelmaat der 
seizoenen artisanaal verzorgde 
dichtbundels op de (kleine) 
markt) brengt 

Overtuigd dat je nooit beter 
gediend bent dan door jezelf, 

Erik Van Ruysbeek 

stak Tony Rombouts tijd en 
energie in de samenstelling van 
een volledige inventaris van tien 
jaar Contramine. Uitvoerige bio-
bibliografische nota's, foto's, 
nauwkeurige inhoudsopgave 
met toelichting van tijdschriften., 
tot en met de beschrijving van 
uitnodigingen en folders: Tien 
jaar Contramine. Een inventaris 
CA. Coolsstraat 2, Antwerpen, 
159 biz., 375 frJ biedt meer dan 
bruikbaar materiaal voor de lite
raire vorser en voor al wie be
lang stelt in auteurs uit het Ik-tijd-
perk en de kuituur van het nar
cisme. 

Als nummers 48 en 49 in de 

Contramine-reeks verschenen 
bundels van Patrick Conrad en 
Werner Spillemaeckers. 

Met Rond hem huilt iedereen 
(tien zangen, met een f rontispice 
van de auteur, 375 frJ vermeit 
Patrick Conrad zich eens te 
meer in een herfstige en getor
menteerde ondergangsstem
ming. 

Centraal — maar dat is een te
ken des tijds — staat de proble
matische intermenselijke relatie, 
die hij behandelt door een hij-fi-
guur ten tonele te voeren die 
deels een afsplitsing van de 
auteur zelf is, deels geïnspireerd 
is op een van zijn vrienden. Feite
lijk gaat het om een vaststelling 

SOBIHOUDT&Cb NV. 

Hugo Schiltz 

Macht en onmacht 
van de Vlaamse 

Beweging 
2de Druk 

„Hugo Schiltz staat opnieuw 
centraal in de strategische 
ontwikkeling van de politie
ke Vlaamse Beweging. De 
beschouwingen die in de 
meest recente bijdragen 
van het boek vervat zijn, be
vestigen dat. Zijn staatkun
dige visie op de geschiede
nis, het heden en de toekom
stige kansen van het Vleiam-
se volk verdient meer dan 
gewone aandacht". 

Manu Ruys in De Sttind-
aard, 3 november 1982 

Paperback, 176 blz., 298 fr. 

van de onmacht om tot kommu-
niceren te komen, een tema dat 
reeds ruim aanwezig was in 
Conrads reeds omvangrijk 
oeuvre. 

Werner Spillemaeckers is een 
dichter die zuinig publiceert Met 
zijn Blad na blad (51 blz., 375 fr J 
levert hij eens te meer het bewijs 
van zijn diepe oorspronkelijk
heid. Wars van alle modieuze 
tendensen, gaat Spillemaeckers 
zijn eenzame en al te beschei
den gang. Hij komt speels doch 
trefzeker om de hoek, zet de taal 
naar zijn hand om door subtiele 
verschuivingen nieuwe beteke
nissen te voorschijn te toveren, 
een nieuw licht te werjien op de 
alledaagsheid. Zoals in zijn vorig 
werk bestendigt Spillemaeckers 
meesterlijk de traditie van de 
„poésie pure". 

Bij Manteau publiceert Leo
nard Nolens onder de titel Verti
go (94 blz., 485 frJ drie sterk 
gestruktureerde cycli. Net als bij 
Conrad staat de existentiële 

Lamtjert Jagenau 

kommunikatie hier centraal. In 
een breed-uitdeinende, soms 
majestatische, steeds open en 
beweeglijke taal weet Nolens de 
meest ongrijpbare stemmingen 
vast te leggen en gestalte te 
geven aan een bezonken-tra
gisch levensgevoel. 

Van Erik van Ruysbeek, die in 
de sfeer der zgn. 50-tigers debu
teerde doch zich gaandeweg in 
een rationeel-mystieke richting 
ontwikkelde, verschenen recen
te gedichten onder de titel De 
engel en de klei (Soethoudt & 

Co, 88 blz., 350 frJ, terwijl de 
jonge Dirk Rochtus, eens het 
wonderkind in de Vlaamse poë
zie, een bundel melancholische 
belijdenispoézie brengt onder de 
titel Tekens van broos verweer 
(Soethoudt <S Co, 48 blz. met 
tekeningen van Vic Gentils, 
245 frJ. Het gaat hier, naar het 
woord van Nic van Bruggen, om 
„een zeldzaam gave stem" tus
sen de dichters van de jongste 
generatie. 

Poëzieliefhebbers moeten 
ook beslist Beroepsgeheim 4 
van Willem M. Roggeman lezen 
(Soethoudt <S Co, 218 blz., 
595 fr.), waarin de gewetensvolle 
interviewer o.m. Remco Cam-
pert, Eddy van Vliet, Herwig Hen-
sen en Herman de Ck)ninck aan 
het woord laat En zowel de 
kenner als de leek moet Lambert 
Jageneau's Verrezen verzen ter 
hand nemen. De erudieke auteur 
bloemleest een 130-tal gedich
ten van evenveel auteurs, die 
aldus tot nieuw leven worden 
gebracht Joke van den Brandt 
heeft deze oogst kalligrafisch 
uitgeschreven, zodat deze roya
le uitgave op albumformaat een 
rijke inhoud paart aan een waar 
genot voor het oog. (Soethoudt 
& Co, gebonden in linnen, 
144 blz. 750 frJ. 

H.FJ. 

In de greep 
van de multinationals 

Het steeds terugkerende sukses van de Boeken
beurs kan een droeve werkelijkheid niet verdoeze
len: de Vlaamse uitgevers- en boekhandelswereld 
geraakt steeds meer in de greep van Nederlandse 
multinationals. Met alle nadelige gevolgen vandien. 

DE roep tot vaste prijsbin
ding (een vaste ver
koopprijs per titel vast

gelegd) van de Vlaamse uitge
verswereld, hierin gesteund 
door de Vereniging van Vlaamse 
Letterkundigen, dreigt mede on
der de druk van deze concems 
tot een nietszeggende slogan te 
vervallen. De „vertrossing" op 
papier is allang geen vreemd 
begrip meer. Het gevaar van 
verschraling van het aanbod is 
verre van denkbeeldig. De poli
tiek van de grote concerns is er 
immers, vanuit een interne be
drijfsmatigheid, op gericht een 
bonte, doch beperkte verzame

ling van zogenaamd leesbare, 
goedlopende titels aan te prijzen. 
Gelijkschakeling leidt regelrecht 
naar vervlakking. 

De Vlaamse uitgeverswereld 
heeft in de afgelopen jaren 
reeds een zware tol betaald. En 
alleen in 1983 ging Orion over 
kop, werd Story-Scientia inge
pikt door Kluwer, en bij Scripto
ria (de Standaard-uitgeverij), 
waarvan de aandelen in handen 
zijn van de Bührmann-groep, 
dreigt de afvloeiing van meer 
dan 100 personeelsleden. 

De steeds verdergaande kon-
centratie werkt niet alleen ten 

nadele van het publiek (minder 
aanbod, geen echte lezersservi
ce), maar tevens ook van het 
personeel. 

Deze noodlottige evolutie is 
zowat het enige zichtbare resul
taat van de kulturele Noord-
Zuid-integratie inzake letteren. 

HenrI-Floris Jespers 

JEFCEERAERTS 
Drugs 
Misdaadroman waarin 
we een blik werpen 
achter de schermen 
van drughandelaars 
en bestrijders. 
495 F. 

PAULKOECK 
De Stoelendans 
Politico-fiction waarbij 
bestaande verhoudin
gen totaal worden 
omgedraaid. 
395 F. 

W RUYSUNCK 
Leegstaande huizen 
Een nieuwe verhalen
bundel waarin het men
selijk gedrag op 'n ironi
sche manier wordt ont
leed. " 
395 F. 

manteau manteau manteau 
FONSSCHOETERS FAUWERA 
Het orakel van 
Delphine 
Na vier jaar eenzaam
heid neemt haar 
vroegere minnaar weer 
kontakt op. Net op dat 
moment komt een 
vrouw in haar leven... 
385 F. 

Uit het raam springen 
moet als nutteloos 
worden beschouwd 
Een speelse blik op het 
excentrieke leventje 
In een exclusief 
bejaardentehuis. 
515 F. 

PIET VAN AKEN 
De Coddemaers 
Bekende en minder 
bekende personages ' 
geportretteerd door 
de scherpe van 
Aken-pen. 
Bekroond met de Prijs 
van de stad Brussel. 
365 F. 

E MARAIN 
Uitgestelde 
thuiskomst 
Het relaas van een 
vrouw die via haar vele 
(verplichte) reizen 
haar eigen aard wil 
verdoezelen. 
385 F. 

LOEKIEZVONIK 
De eerbied en de angst 
van Un en Ima Bosch 
De problematiek van de 
atoomdreiging in 
Zvoniks eigenzinnig 
proza. 
365 F. 

manteau 
W SPILLEBEEN 
Doornroosjes honden 
De eenzaamheid en de 
ongeborgenheid van 
een meisje van 10 dat tot 
driemaal toe moet 
scheiaen van wie haar 
nauw aan het hart ligt. 
295 F. 

manteau manteau manteau manteau manteau 
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De Vlaamse Beweging 
de Boekenbeurs en 

Met het oog op de aanstaande boekenbeurs 
maakten wij voor u een selektie van de nieuwste 
boeken die onlangs verschenen. 
Wij hadden bij onze keuze, die uiteraard subjektief is, 
vooral oog voor datgene wat tijdens het najaar ver
schijnt om en rond het tema Vlaamse Beweging, in 
ruime zin. 

KAREL Van Isacker, Mijn 
land in de kering, De 
enge ruimte 1914-1980. 

Deel 2. (De Nederlandse Boek
handel, 1.950 frJ. Eindelijk ver
scheen het tweede deel van 
„Mijn land in de kering", een 
boek dat voor enkele jaren 
reeds ruime aandacht kreeg. De 
Antwerpse jezuïet en hoogleraar 
ontwikkelt er zijn visie op de 
20ste eeuw. We komen nog te
rug op deze uitgave. 

A. Westerlinck, Wie was Hen
drik Conscience? (Acco, 
170fr.). 

Westerlinck behandelt in dit 
boek, n.a.v. de honderdste ver
jaardag van het overlijden van 
Conscience, enkele belangrijke 
problemen en fazen in het leven 
van deze grote Vlaamse auteur 
en geeft daarover een eigen 
inzicht 

^Lectuurverspreiding in 
Vlaanderen. Een analyse van de 
voornaamste factoren. (Acco, 
325 f rJ 

Op initiatief van de Vereniging 
voor Vlaamse Letterkundigen 
werd door het Staatssekreta-
riaat voor de Vlaamse Gemeen
schap in 78 het plan opgevat 
een studie te laten uitvoeren van 
de verschillende faktoren die 
een invloed hebben op het pro
ces van de lektuurverspreiding 
in Vlaanderen. 

Spijts alle gelukkige uitzonde
ringen blijft het uiteindelijk beeld 
van deze spreiding toch somber. 
De auteurs wagen zich dan ook 
aan een poging om de toestand 
positief te verbeteren. 

SOEIHOUDT&CbNv 

Ludo Dierickx 
Groen is 

de helling 
De strijdvaardige volksver
tegenwoordiger van Agaiev 
over Vrede en Ontwape
ning, Demokratie en Basis-
demokratie. 
Paperback, 168 blz., 298 fr. 

G. Van Haver, Onmacht der 
Verdeelden. Katolieken in 
Vlaanderen tussen demokratie 
en fascisme. 1929-1940. (Epo, 
495 frJ. 

Dit boek behandelt de periode 
van 1929 tot 1940 en gaat na hoe 
de katolieken in Vlaanderen heb
ben gereageerd op de nieuwe-
ordestromingen. Deze publikatie 
is een herwerking van een dok-
toraat, onder promotorschap 
van prof. R. De Schrijver. 

Aster Berkhof en Anton 
Pieck, Vlaanderen anders beke
ken. (Elsevier, 580 fr.). 

Anton Pieck heeft altijd een 
warme plaats in zijn hart be
waard voor het Vlaanderen dat 
hij zo vaak heeft getekend. De 
nostalgische en romantische 
sfeer van zijn tekeningen laten 
ons de typerende stads- en 
dorpsgezichten zien, zoals hij al
leen dit kan. Hij neemt ons mee 
op een ontdekkingstocht door 
Vlaanderen en leert ons Vlaan
deren op een andere manier 
bekijken. 

Dit beeld wordt op een unieke 
manier aangevuld door de totaal 
andere kijk van Aster Berkhof. In 
een meeslepende tekst schetst 
hij Vlaanderen in zijn verrassen
de facetten. 

R. Renard, Taalgebruik in be
stuurszaken, in de bedrijven en 
in de sociale betrekkingen. 
(Story-Scientia, 2.700 frJ. 

De taairegelingen die in deze 
verhandeling bestudeerd wor
den, zijn hoofdzakelijk vervat in 
de gekoördineerde wetten op 
het gebruik van de taal in be
stuurszaken en in het dekreet 
van 19 juli '73. 

Luc Schepens, 14-18. Een 
oorlog in Vlaanderen. (Lannoo, 
550 f r ) . 

Na veertien jaar heeft de uit
gever, naar aanleiding van de 
zeventigste verjaardag van het 
begin van de Eerste Wereldoor
log, gehoor gegeven aan de her
haalde vraag om een nieuwe 
druk van „Front 14-18". 

Het is geen herdruk gewor
den, maar een volledig nieuw 
boek. De opzet van het boek 
bleef bewaard: een sober, maar 
zo getrouw mogelijk beeld op
hangen van de menselijke di
mensie van de Grote Oorlog in 
onze gewesten. Ook het beeld
materiaal werd volledig herzien 
en grotendeels vervangen door 
tot nog toe onbekende en onge
publiceerde foto's. Zij brengen 
een beeld van de oorlogsgruwel 
en al het menselijk leed dat 
daaraan verbonden was. Ook 
wordt op een schrijnende ma

nier duidelijk dat een oorlog de 
menselijke beschaving onder
graaft en de gehele textuur van 
de menselijke samenleving ver
brijzelt 

Lydla Schoonbaert, Albert 
Servaes. Kunstmonojrafie. 
(Lannoo, 2.650 hl 

Albert Servaes is een omstre
den figuur. Met hartstochtelijke 
verdedigers en bewogen tegen
standers. De politieke houding, 
de mens Servaes en zijn kunst 
worden steeds weer dooreen-
gehaspeld. 

Het ogenblik schijnt gekomen 
om ongepassioneerd over de 
kunstenaar zelf te oordelen. 

Roger Blondeau, -Ferdinand 
Verbiest s.j. Waar Oost en West 
elkaar ontmoeten. (Lannoo, 
495 fr.). 

De toenemende belangstel
ling voor de Vlaamse jezuïet 
Verbiest hangt samen met het 
groeiend besef dat hij in feite 
een belangrijk figuur geweest is. 
Terwijl hij als missionaris naar 
China vertrok, werd hij astro
noom aan het Hof van de Chine
se keizer. 

SomHouDT&Cb NV 

Jacques de Launay 
Belgen & Bezetters 
Het dagelijkse leven tijdens 
de bezetting 1940-1945 door 
de meest flamingantische 
der Franse historici. 
Paperback," 269 blz., 152 fo
to's, 525 fr. 

Feestbundel Maurits van 
Haegendoren 80 jaar. Over 
Volksopvoeding en Staatsvor
ming. (De Nederlanden, 950 frJ 

Gavan Daws. Pater Damlaan. 
De held van Molokaï. (Lannoo, 
595 frJ. 

Over het leven en werk van 
Damiaan werden reeds tientallen 
boeken geschreven. Het is ech
ter reeds meer dan 25 jaar gele
den dat er in het Nederlands een 
biografie van de melaatsenpries-
ter verscheen. Bovendien geeft 
prof. Daws ons een nieuw inzicht 
in de persoonlijkheid van Da
miaan. 

Cyriel Buysse. Zoals het was. 
(Manteau, 395 frJ. 

Een gedetailleerde beschrij
ving van de sociaal-ekonomi-
sche situatie en het leefpatroon 
op het einde van de 19de eeuw 
in Vlaanderen. 

SomHOUDT&Cb NV 

Guido Fonteyn 
Voeren, een heel 
Happart verhaal 
Steeds aktueel, 

helaas? 
Ook verkrijgbaar in het 
Frans... ter verduidelijking 
van een Vlaams standpunt 
voor uw relaties van over de 
taalgrens. 
Paperback, 93 blz., 195 fr. 

Jacques De Launay. Belgen 
en Bezetters. (Soethoudt 
525 frJ. Mobilizatie. De achttien-
daagse veldtocht Kapitulatie. De 
bekende wereld stort in elkaar. 
Gedurende vier lange jaren 
wordt een andere manier van 
leven opgedrongen. 

Het dagelijkse leven kent aller
lei problemen. De lege magen 
protesteren. Ideologieën botsen. 
Geliefden kunnen bij elkander 
niet komen. 

Voor wie het allemaal heeft 
meegemaakt is dit boek een 
herkenning van die dagen, voor 
de jongeren een stuk geschied
schrijving die men in de officiële 
geschiedenis nooit te lezen 
krijgt En te zien. Want het boek 
bevat 152 foto's. 

Sommigen zullen opmerken 
dat de geschiedkundige syntese 
in dit boek opgeofferd wordt aan 
het anekdotische en fragmenta-
rischQ, maar voor de meesten zal 
het een pittig, vlot leesbaar werk
je blijven. 

Christian DutoiL Jef Van Ex-
tergem en de Vlaamse Bewe
ging. (Soethoudt 275 frJ. 

In de zeer bewogen periode 
tussen 1914 en 1945 maakte het 
partijpolitiek Vlaams-Nationalis-
me een enorme evolutie door. 

Binnen een bonte wereld leef
de ook Jef Van Extergem. 

Hij heeft nooit een leidende rol 
gespeeld in de Vlaamse Bewe
ging, hij was eerder één van die 
marginale „wereldverbeteraars", 
maar als exponent van een be
paald ideeëngoed, dat zwalpte 
tussen Vlaamse en socialistische 
beweging, is hij een zéér boeien
de figuur geweest 

Dutoit is sekretaris van de 
Werkgroep Internationale Sa
menwerking van de Volksunie 
en kabinetsmedewerker van ge
meenschapsminister Schiltz. 

Op harpen en snaren. Volks
muziek, volksdans en volksin
strumenten in Vlaanderen. (De 
Nederlanden, 980 frJ. 

Jack Verstappen. Volksleven 
rond Antwerpse café chan-
tants. (De Nederlanden, 495 frJ. 

Maurits van Haegendoren, 
Het Activisme. (De Nederlan
den, 350 frJ. 

Yvo Peeters. De hoofdstede
lijke functie in federale staten. 
(De Nederlanden, 180frJ. 

SoBmouDT&Cb NV 

Henri-Floris Jespers 
De boog 

van Ulysses 
Fundamentele of schetsma
tige doch steeds indringen
de studies over Vlaamse 
auteurs. 
Bezonken van spitse reak-
ties op de literaire en soci
aal-politieke aktualiteit. 
Paperback, 204 blz., 350 fr. 

Lezen is een feest... 
Als je tenminste niet te veel muizenissen hebt om volop van 

je lektuur te genieten. 
Want het heeft weinig zin stapels boeken mee naar huis te 

slepen als je bij voorbeeld zoveel financiële kopzorg hebt dat je 
poëzie en proza nauwelijks kunt smaken. 

Zorg er dus voor dat je in stemming 
bent als je je lievehngsauteur ter 

hand neemt. 
Laat je financiële zaken rustig 

over aan de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas. 

En geniet dubbel en dik 
van je favoriete lektuur in 

de zalige wetenschap dat 
je geldzaken 

in goede 
handen zijn. ASLKg 

(Adv. 131) 
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Mfr 
Onze grote peiling 
bij de VU-leden 

Van april tot half juni organizeerde de Volksunie een campagne 
van huisbezoeken bij haar praktisch 50.000 aangesloten leden. In 
het kader van deze campagne werd aan de plaatselijke Volksunie
afdelingen gevraagd mee te werken aan een grootscheepse 
opiniepeiling bij de leden. Bijna de helft van de afdelingen, met een 
evenwichtige spreiding over gans het Vlaamse land, ging op dit 
verzoek in, bezorgde enquêteformulieren aan de leden en haalde 
deze formulieren terug op. Op deze wijze werden einde juni 21.398 
ingevulde enquêteformulieren ingeleverd bij het nationaal partij-
sekretariaat 

In een eerste aflevering brachten wij een portret van het VU-le-
denbestand. 

In een tweede bekeken wij de VU-leden in hun beroep en vroe
gen hun mening omtrent de krisis. 

Het VU-lid, zijn partij en zijn mening 

De derde en laatste aflevering peilt naar de verhouding lid-partij 
en de meningen omtrent tal van politieke problemen. Wij noemden 
dit aspekt dan ook: het VU-lid, zijn partij en zijn mening. 

1. DUUR LIDMAATSCHAP 
Minder dan 1 jaar 11,6 % 
Tussen 1 en 2 jaar 6,5 % 
Tussen 2 en 5 jaar 14,8 % 
Tussen 5 en 10 jaar 23,0 % 
Tussen 10 en 20 jaar .- 24,9 % 
IVIeer dan 20 jaar 132 % 
Weet niet 1,4 % 
Geen antwoord 4,8 % 

5. PARTIJKEUZE 
INDIEN 
VU NIET BESTOND 
CVP 9,7 % 
PVV 6,8 % 
SP 8,3 % 
Vlaams Btok 25,1 % 
KP 0 5 % 
Agaiev 10,8% 
RAD 0,4% 
Andere 2.8 % 
Blanco 11.3% 
Weet niet 152% 
Geen antwoord 93 % 

6. WENSELIJKE 
STAATSVORM 
Federaal 28,4% 
Konfederaal 2 4 3 % 
Separatisme 245 % 
Weet niet + andere 142% 
Geen antwoord 87 % 

7. WAARSCHUNUJKE 
STAATSVORM 
sl2 
Federaal 43.0% 
Konfederad 14j9% 
Separatisme 11,7% 
Weet niet + andere 2 1 2 % 
Geen antwoord 9.4 % 

8. WAARAAN MOET DE VU DE MEESTE 
AANDACHT BESTEDEN 
(gerangschikt naar belangrijkheid) 

1. Vlaamse zelfstandigheid 5,59 % 
2. Bestrijding werkkxwhekJ 6,94 % 
3. Behoud koopkracht 7,94 % 
4. Leefmilieu 826% 
5. Brussel 9,82% 
6. Bewapenirtg/ontwapening 10,46 % 
7. Vreemdelingenprobleem 11,47 % 
8. Etische problemen 11.68% 
9. OntwikkeSngshulp 1220% 

10. Andere 1550% 

Deze rangschMdng werd opgesteM aan de hand van een totaalscore, 
waarbij ek afzorxleriijk purrt een waarde kan krijgen van 1 (belangrijkste 
aandachtpunO tot en met 11 (riet aangeduid door ondervraagde). 

Hoe lager de totaalscore, hoe tielangrijker het punt De cijfers naast de 
rartgachMdng zijn de totaalscore, omgezet naar 100,00. Uit de afstand tussen 
deze cijfers kan de intensiteit worden afgelezen waarmee de aandachtspun
ten gewenst worden Oxv. .Vlaanrne zelfstandigheid'' is tweemaal zo belangrijk 
als .viioomdotngenprobteem" of „etische problemen'0. 

2. GEABONNEERD OP 
WEEKBLAD „WIJ" 
Ja 42,9 % 
Neen 53,4 % 
Geen antwoord 3,8 % 

3. BESTUURSLID VAN 
AFDELING 
Ja 
Neen 
Geen antwoord ... 

. . . . 11,3% 
. 84.1 % 

4,7 % 

4. KONTAKT MET 
AFDELINGSBESTUUR 
Nooit 5,4 % 
Praktisch nooit 23,3 % 
Regelmatig 26,9% 
Vaak 39,7% 
Geen antwoord 4,6 % 

8 april 
vrijKouden! 
30 jaar VU! 

Volgend jaar bestaat de 
Volksunie 30 jaar. Uiteraard 
zal deze verjaardag met de 
nodige luister gevierd wor
den. 

Op zondag 8 april 1984 
zal in het Gentse „Kuipke" 
een groots VU-feest door
gaan. Van zodra wij hier
over meer weten, zullen wij 
niet naiaten U hierover te 
berichten. Maar dÜ weet U 
ondertussen toch reeds-. „8 
april "84 - viering 30 jaar 
VU'. Hou deze datum dus 
hoe dan ook vrij! 

Volksunie Brussel-stad: een aktief najaarsprogramma 
Toen andertialf jaar geleden het 

afdelingsbestuur van de VU-Brussel-
stad flink uitget)reid werd met aktie-
ve en dynamische mensen zag het 
ernaar uit dat de VU-opgang in onze 
hoofdstad niet langer te stuiten was. 
Het is ook zo geweest! 

Als prioriteiten had het bestuur 
gesteld dat er eerst werk nrxjest 
gemaakt worden van de lederv en 
atK>nnementenslag. Ons ledenaantal 
IS van een 80-tal leden in 1982 geste
gen tot 150 in 1983. Ook abonne
menten werden door het afdelings
bestuur en vooral door onze topwer-
ver Finmin Deblieck gewerft 

Ons gemeenteraadsIkJ Vk: An-
ciaux is aktiever geweest dan ooit en 
ons nieuw OCMW-raadslid Rudi 
Roossens heeft de knepen van het 
vak reeds geleerd. Het hele tiestuur 
heeft heel wat aktiviteiten georgani-
zeerd en heeft de smaak rK>g steeds 
te pakken. Het is een waar plezier 
geworden om in onze moeilijke stad 
als VU-afdeling te werken! 

Een ander belangrijk aktiepunt is 
de uitgave van een eigen VU-blad. 
Vanaf 1984 willen we hiermee van 
start Maar ja, dat kost natuuriijk geM 
en hiervoor doen we een tieroep op 
jullie allen-

Op zaterdag 5 november 1983 
van 12 tot 22 u. en op zondag 
6 november 1983 van 12 tot 15 u. 
organiseert onze afdeling haar 3de 
Haantjes- en Mosselen-eetfestijn. 
Dit gcét door in zaal FamiKa, Frans 
Vekemans8traat131 te1120 Brussel 
(M-O-Heembeek). 

Het zou ons een groot genoegen 
doen u hierop te kunrten verweko-
men. Hopeijk brengt het voUoende 
op om met ons nieuw blad in jar«uari 
van start te kunnen gaan 

Een tweede aktivWeit ia de orgini-
zatie van een Vtaania-Nalioiiflle 
Boekenbeurs. Deze bauTB gaat door 
op xî jdag 9 december 1983 van 30 
tot 22 IL, op «alettlag 101 
van 11 tot 21 a en op 
11 december van 10 u. 30 tot 14 H. 
Dit gaat everteens door in zail F«ni-
lia te Neder-Over-Heembeek. Hst ia 
een ideaal moment om reeds wat 
Kerst- en Njeuwjaarocadonu'a te ko-
pea 

Verder hebben we een prachtige 
4-klaür«n vinyl-zeHMcvar laten ont
werpen die we verkopen aan 25 fr. 
We hopen dat deze stKker in bee> 
Vlaanderen massaal zal verkocht 
wordenl Hij is te verkrijgen mét 

MOLKSUNIE 

• 24 j . dame zoekt een betrekking 
als programmeur (Cobol, Basic). 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr. J. Valkeniers, tel 
02-569.16.04. 

• 22-jarige maatschappeliji< assis
tente zoekt betrekking in het Bra
bantse Voor ml Volksvert dr 
J Valkeniers op nr 02-569.1604 
• 23-jarige kinesiterapeute met 
drie jaar ervaring op universitaire 
dienst, zoekt nieuw/e betrekking in 
het Brabantse Voor ml Volksvert dr 
J Valkeniers. 02-5691604 

(formaat 15x8 cm) of zónder (for
maat 15x6 cm) „Volksunie" erop. 

Bestellingen op ons sekretariaat: 
VU-Bru8sel-Stad p/a Bert Anciaux, 
Araucarialaan 57 te 1020 Brussel en 
door storting op ons rekiv. 
428-4091441-14 van VUN.O.-Heem-
beek (Bruaeet-Stad) met veinwMng 
van het aantal zeMdevera 

We hopen dat Vlaanderen Brussel 
nooit zal loslaten en geloven op een 
massale steun vanuit ons hinterland. 
In dit verband dank ik de afdelingen 
Meise, Kapelle o./d. Bos e.a. die ons 
reeds daadwerkelijk steunen. Dank 
t>ij voorbaat en tot op ons Haantjes
festijn I 

B«rt Anciaux 

Regionaal Instituut voor 
Samenlevingsopbouw Brussel 
De raad van bdieer van het Riso-Brussel werft aan 
om in dienst te treden op l december 1983: 

een koördfnator met als taak: 
— teamweiic koördineren 
— plaatselijke initiatieven koördineren 
— beleidsgericht werken. 

Barema: max 415. 

twee educatieve medewerkers met als taak: 
— meewerken in Riso-Team 
— plaatselijk projekten-stuurgroepen begeleiden 
— opbouwwerk initiatieven ontwikkelen 

Barema: naargelang diploma 411 of 216. 

Voorwïiarden voor beide funkties: 
— Kennis en ervaring met opbouwwerk, 
— Kennis Brusselse sitiiatie. 

Een administratieve kracht met als taak: 
— coördinatie van het sekretariaat 

tikwerk, dokumentatie, boekhouding 
Barema max 223. 

Om in dienst te treden op 1 januari 1984: 
twee animatoren met als taak: 
— plaatselijk opbouwwerkprojekt begeleiden. 
Barema 411 of 216. 
Voorwaarden: zie hoger. 

Sollicitaties formulieren met nadere 
specifiëriiigsprofiel aanvragen 
p/a 
Regionaal Instituut voor 
Samenlevingsopbouw Brussel 
Rlso-Brussel 
Antwerpsesteenweg 295 
KXX) Brussel 
Terugsturen voor 14 november e.k. aan bovenstaand 
adres. 

Adv. 134 
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CVP verlaat de zitting 

Rakettenmotie in 
Antwerpse raad goedgekeurd 

De gemeenteraadszitting van Groot-Antwerpen werd nog maar eens het 
strijfatoneel waarop de twee koalitiepartners CVP en SP mekaar duchtig In 
de haren zaten. De oorzaak van het soms zeer vergaande verbale geweld 
was een motie ingediend door de SP-fraktieleider L Hancké in verband met 
de kernraketten. In deze motie werd de plaatsing van raketten in Florennes 
en Woensdrecht afgewezen, verder werd sympatie betuigd met de betoging 
van 23 oktober die in het teken stond van de wil naar wederzijdse kernont
wapening en bij de regering aangedrongen op een verder gesprek met de 
stad over de plaatsing van de raketten m Woensdrecht 

L Hancke verduidelijkte in een 
uitgebreid betoog dat er een aantal 
nieuwe elementen waren sinds de 
vorige bespreking in de raad op 22 
maart, om deze motie in te dienen 

HIJ verwees daarbij naar een aan
tal verklanngen van om de Belgi
sche, Nederlandse en Amerikaanse 
bisschoppen, van Pax Christi, van 
het ACW, van een aantal vooraan
staanden uit universitaire en politieke 
middens, enz 

Voor de CVP was heel deze mate
rie met op zijn plaats in de raad daar 
deze problematiek duidelijk het lou
ter gemeentelijk belang overstijgt B 
Peeters, CVP-fraktieleider, lichtte 
ook nog het standpunt van zijn partij 
toe Een standpunt dat ook de vrede 
vooropstelt maar dan volgens de 
politiek gevoerd door Tindemans 
Tot slot kondigde de woordvoerder 
van de CVP aan dat zijn groep met 
zou deelnemen aan de stemming 

Namens de VU legde fraktieleider 
Gerard Bergers volgende verklanng 
af ,Het standpunt van de Volksunie 
inzake de bewapeningswedloop is 
nu stilaan wel voldoende bekend 

Naar aanleiding van vonge moties 
hebben wij ondubbelzinnig onder
streept dat voor ons alleen de we
derkerige, geleidelijke en gekontro-
leerde ontwapening een veilige weg 
naar de vrede biedt maar dat dit doel 
dan ook hardnekkig moet nage
streefd worden 

In deze optiek hebben wij boven
dien de biezondere, naar onze me
ning voor Antwerpen negatieve as-
pekten van een eventuele plaatsing 
van kruisvluchtraketten in Woens
drecht onderstreept 

Over de technische formules 
waarlangs de door ons gewenste, 
wederkerige, geleidelijke en gekon-
troleerde ontwapening moet tot 
stand komen hoeven wij ons in een 

Op deze manier zette VUJO-Wijnegem een eigen stempel op de 
vredesveertiendaagse die daar gehouden werd. Het bestuur dankt 
langs deze weg al de medewerkers aan deze aktiviteiten van het late 
uur (P.BJ 

Provincieraadslid Roets 
stelt vragen 
rond milieubelasting 

Vong jaar stemde de Antwerpse 
Provincieraad de milieubelasting en 
dit op verzoek van de Vlaamse rege-
nng Ook de VU-fraktie steunde toen 
dit voorstel, daar het pnncipe „de 
vervuiler kjetaalt" hienn als basisidee 
terug te vinden was Provincieraads
lid Joris Roets interpelleerde hier
over, en bracht zijn bedenkingen in 
dne punten naar voor 

Ten eerste leek het hem met wen
selijk dat de provinciale overheid een 
belasting dient te innen waarbij de in
komsten volledig naar een hoger 
bestuur gaan Erger nog, waarbij de 
kosten voor deze inning ten laste 
van onze provincie vallen 

Spreker stipte aan dat deze kos
ten zeer hoog oplopen, nl ongeveer 
10% van de totale belastingop-j 
brengst dwz om en bij de 20 miU 
joen frank 

Provincieraadslid Roets nchtte 
dan ook een oproep tot alle in de 
provincieraad vertegenwoordigde 
partijen om te ijveren voor een be-
voegdheidsverruiming van de 
Vlaamse regenng op het fiskale vlak 

Vervolgens wou hij een onder
zoek tot stand zien komen naar de 
hoogoplopende kosten die deze be

lastinginning voor de provincie met 
zich meebrengen (20 miljoen zoals 
hierboven reiéds vermeld) Jons 
Roets benadrukte tevens dat men 
met mocht vergeten dat ook elke 
gemeente een aantal administratieve 
kosten voor deze belasting draagt 

Steeds volgens hem moet bespa
ren hier mogelijk zijn 

Tenslotte pleitte hij voor een ande
re schaalverdeling bij deze belasting
heffing De maximum bijdrage van 
25 000 fr voor grote industneel ver
vuilende bednjven leek,hem in ver
houding veel te laag Doch vooral de 
forfaitaire aanslag voor alle gezinnen, 
ongeacht het inkomen en ongeacht 
de sociale toestand, leek hem onbil
lijk (HIJ dacht hier dan in de eerste 
plaats aan gehandicapten, gepensio
neerden, enzJ 

Jons Roets besloot zijn interpella
tie met de hoop uit te spreken dat de 
Bestendige Deputatie, rekening hou
dend met zijn opmerkingen, gepaste-
nieuwe voorstellen ter zake zou 
doen Gezien de Deputatie met geen 
nieuwe voorstellen voor de dag 
kwam, onthield de VU-fraktie zich bij 
de stemming 

M.A.W. 

gemeenteraad wel met uit te spre
ken 

Alhoewel wij bijgevolg als VU-
fraktie de tekst van de voorgestelde 
motie enigszins anders zouden heb
ben opgesteld, indien wij zelf, zoals 
een vonge maal, mede het initiatief 
daartoe hadden genomen, zullen wij 
ze toch goedkeuren ten teken van 
bevestiging en met meer dan dat van 
ons principieel standpunt" 

Agaiev, dat ook een motie had 
ingediend, bepleitte tevergeefs de 
voorrang voor zijn tekst Zowel PVV 
als Vlaams Blok verzetten zich tegen 
de ingediende motie 

Vlaams Blok steunde het CVP-
standpunt ivm de onontvankelijk-
heid Hun woordvoerder verklaarde 
zich voorstander van een gewapen
de vrede 

Terwijl de gemoederen van som
mige raadsleden uit de meerderheid 
stilaan verhit geraakten verlieten de 
CVP-raadsleden de zitting en wei
gerden aldus aan de stemming deel 
te nemen 

De SP-motie werd ten slotte goed
gekeurd met 22 stemmen (SP, PV en 
Agaiev) tegen 8 (PVV en Vlaams 
Blok) 

Er waren 11 onthoudingen nl die 
van het schepenkollege Vooraf had
den de schepenen Huyghebaert en 
Mangelschots, respektievelijk na
mens de CVP en SP-schepenen, hun 
onthouding toegelicht aldus wel een 
breuk vermijdend in de koalitie Maar 
ondanks alles zal het gebeuren dui
delijk zijn sporen nalaten in de meer-
derheidsfrakties die in deze zitting 
lijnrecht tegenover mekaar stonden 

De Agalev-motie die nadien ter 
stemming kwam werd verworpen 
met 4 Agalev-stemmen tegen 14 
(VU, PVV en Vlaams Blok) en 23 
onthoudingen (SP en schepenkolle
ge) 

Ex-burgemeester: lof! 
De gewone agenda van de raad 

was vlug afgewerkt De VU-fraktie 
vroeg bij monde van Bart Vander-
moere het afvoeren van de agenda 
van een aantal punten die voorname
lijk gingen over het distnkt Merksem 
ivm onderhoud asfaltverhardingen. 
keiverhardingen en onderhoud voet
en fietspaden 

Hier werden slechts beperkte aan
bestedingen gedaan en Bart bepleit
te de algemene regel van de openba
re aanbesteding omdat die de ruim
ste konkurrentiemogelijkheid biedt 

De uitleg van de schepen was 
naar het oordeel van de VU onvol
doende en de VU stemde tegen 
samen met Agaiev 

Naar aanleiding van de gewijzigde 
heraanleg van de Erasmussteeg in 
het distnkt Borgerhout viel een op
gemerkte tussenkomst van schepen 
Mangelschots te noteren 

De schepen wenste uitdrukkelijk 
te verklaren dat de voormalige ge
meente Borgerhout geen enkele 
schuld trof ivm de faling op 10 
maart jl van de firma die moest 
instaan voor het optrekken van 32 
huizen 

Verder verklaarde hij dat dank zij 
het dossier dat in Borgerhout was 
opgemaakt door het vroegere be
stuur men nu echt kon doorwerken 
en de huidige ingreep bescheiden 
was en in grote mate de lijnen volgde 
van het Borgerhoutse plan Dirk 
Stappaerts, voormalig VU-burge-
meester te Borgerhout dankte de 
schepen voor zijn tussenkomst en 
drong erop aan nu verder door te 
werken opdat alles zo vlug mogelijk 
in orde zou komen voor de bewo
ners van de steeg 

Het vergevorderde uur was er de 
oorzaak van dat heel wat vragen o m 
3 vragen van VU-raadslid Bart Van-
dermoere naar de bijkomende zitting 
van 3 november werden verwezen 

Bob Loete 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 
4 WOMMELGEM: VUJO-gezelschapsspelen in Den Klauwaert 

vanaf 20 uur Gratis en iedereen mag meekampen 
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 lOOfr 

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-schepenen 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 Boterham", Veltwijcklaan 23 

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

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

met discobar .Alive", om 20 uur Vv/K 50fr, 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 PVV 

8 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

14 

16 

18 

18 

18 

18 

19 

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. 

WIJNEGEM: Gespreksavond (3de deel) „Vlaamse Bewegirig" 
doorWalterLuyten Onderwerpen „Nieuwe oorlogsramp "40-'45 
- kollaboratie - repressie - koningskwestie - schoolstrijd In het 
Ontmoetingscentrum 't Gasthuis, Tumhoutsebaan 199 
ANTWERPEN: VUJO-arrondissementsraad in de Wetstraat om 
20 u 30 Agenda het pro-Vakastandpunt Sprekers Bart Staes 
en iemand van het VAKA 
MECHELEN (stad); Gepreksavond met debat over „Immigratie
problemen te Mechelen" om 20 u 30 in het Vlaams-Nationaal 
Centrum, Ontvoenngsplein 1 Org Berthoudersknng Sprekers 
Ronny Houplimes, Rudi Possermiers en Mohamed Bouchataoui 
BERCHEM: Gespreksavond rond „Repressie en epuraöe tjdens 
het regentschap van Pnns Karel" door reporter Louis De 
Lentdecker Om 20 u in het Kultureel Centrum, Dnekoningen-
straat 126 Org F W Berchem 
GEEL. Najaarsbal om 20 uur in feestzaal Elsum Orkest Van Vae-
renbergh Hoofdpnjs aanwezigheidstombola éen week naar 
Tenerife „^„ , , 
BORGERHOUT; met VUJO naar Diksmuide Pnjs 250 fr Inschnj-
ven voor 4/11 bij E Naeyaert tel 3224795 
EDEGEM: Eikenavond om 20 uur in Dne Eiken met mosselsou
per Inr VNSE & VOSKA Pnjs 199 fr Inschnjven lokaal tot 9/11 
(4573667) „ 
NIJLEN: Diareportage „Noorwegen een natuurparadijs om 20 
uur in lokaal Kempenland 
LINT. 7de Leeuwkensbal om 20 u 30 in zaal Centrum te Lint Or
kest The Sleepwalkers Inkom 80 fr Voorverkoop 60 fr 
WOMMELGEM. Voetbalwedstrijd Gouden Beer—Den Klau
waert te Hoboken Vertrek Den Klauwaert om 12 uur 
WOMMELGEM Dansavond van VU om 20 u in Keizershof In
kom 80 fr Voorverkoop 50 fr 
GROOT-ANTWERPEN: Debat over de „Derde Industnele Revo
lutie in Vlaanderen", met Hugo Schiltz, prof J Claes ea, om 20 
uur in UFSIA, Rodestraat 14 Orgamzatie VUJO 
ANTWERPEN:Toneelavond „Mama" van L Dussault Om 20 uur 
in het Mark Liebrechtcentrum, H Kruisstraat te Mortsel Org 
Federatie Vlaamse Vrouwengroepen 

TONGERLO: R Tollenaere-hulde ingencht door het Sint-Maar-
tensfonds en V W G Zuiderkempen Gastspreker O Van Oote-
ghem Tema Dr R Tollenaere en zijn Vlaams legioen - De weg
werking van de sociale en humane gevolgen van de repressie. 
Om 20 uur in Kapellekeshoef te Tongerio 
DESSEL: filmvertoning over kindermishandeling „Voor een glim
lach van een kind" Om 20 uur in het Parochiehuis 
KASTERLEE: Voordracht „Fiskale fraude, een populaire sport" 
om 20 uur in hotel Zomerlust Inr VI knng Kasterlee 
HOVE- etentje en gezellig samenzijn in Chalet Hove Sport om 
19u 30 (OnderwijsstraaO Voor 400 fr een fijne breugeltafel 
EDEGEM. Fototentoonstelling Fons Delbaen van 16 tot 18 uur in 
Dne Eiken Ook op zondag 20/11 van 14 tot 18 uur 
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LIMBURG 
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' 

18 HASSELT: VUJO-vergadenng om 20 u 30 
20 GENK. Provinciale VUJO-raad in de Slagmolen om 10 uur 
19 HEUSDEN-ZOLDER Vlaams herfstbal om 20 uur met het orkest 

„Rubens" 

Een sterke 
VU-fraktie in Limburgse provincieraad 

De gewone zittijd van de provin
cieraden zit er weer op De b^tendi-
ge deputates kunnen weer een jaar 
lang ongestoord de skepter zwaaien 

Toch zal de bestendige deputatie 
in bmburg met een bittere nasmaak 
aan deze oktoberzitbngen terugden
ken De VU-fraktie heeft inderdaad 
kranig van zich afgebeten Ze ging 
zelfs regelrecht in de aanval 

Vooral CVP-afgevaardigde Smets 

moest het ontgelden Hij stond met 
de mond vol tanden na een heftige, 
emotionele tussenkomst van Jan La-
tinne, rad ter tong, die dit beleid 
hekelde als een beleid van favontis-
me met galenj-allures Een recente 
tentoonstelling noemde hij „porno
grafisch, zelfs pervers" 

HIJ staafde dit met een aantal 
konkrete bewijzen Miei Smets boog 
het hoofd en zweeg Slappe verdedi-

°'"'e;: 

ging voor een geroutineerd pleiter 
Dat Jan het bij het rechte eind had 
bewezen de vele brieven en van 
kunstenaars en van krantelezers 

Jan Bomans, Jef Van Bree en 
Gilbert Opsteyn waren bezorgd over 
het leefmilieu in het noorden van de 
provincie Zij hadden tussenkomsten 
en vragen over „de zure regen" — 
„de uitbouw van de centrale in Larv 
gerio" het herstel van het Maaslands 
landschap na de gnnduitbatingen en 
het illegaal storten in Neerpelt Jos 
Herekens nam het weer eens op 
voor de gehandicapten en ook het 
gevoerd beleid van de watenng in 
St-Truiden werd zwaar op de korrel 
genomen Burgemeester Jos Truyen 
maakte het de CVP-fraktie moeilijk 
met een indertijd zo opgehemeld 
initiatief als het mijnmuseum in Genk 
CVP-afgevaardigde Beuls maakte er 
toen een erezaak van, nu wordt het 
eenvoudig afgeschreven Van visie 
gesproken' 

De laatste twee dagen waren voor 
de VU echte tnomfdagen Fraktielei-
der Johan Sauwens kon door zijn 
tussenkomsten over het gevoerde 
personeelsbeleid een wig dnjven in 
de CVP-PVV-koalitie De PVV ging 
in op het door de VU gedane voor
stel en de CVP moest het punt van 
de dagorde afvoeren' 

Ook in de tussenkomsten van de 
fraktieleiders was Johan Sauwens 
opvallend Hij stelde resoluut de wer
king van de provincies in vraag en 
beoordeelde het zoveelste prestige-
projekt van de CVP In deze knsistijd 
willen deze heren nog maar eens 
950000000 spenderen aan de bouw 
van een nieuw administratief cen
trum 

Jos Herekens 

Winnende nummers 
VU-bal Lummen 
17325 16917 17196 16517 18335 
18960 17909 16051 17960 17938 
19947 19679 18208 17893 16929 
16335 17393 19445 17303 19287 
17308 19974 17372 17705 16070 
17341 18872 16443 19560 17313 
18033 18960 16205 18392 17692 
17993 17524 19919 18349 19327 
17591 19443 17863 19484 18406 
17542 18508 16534 18959 17194 
18068 18450 17550 19861 19725 
16309 19492 17381 19345 17202 
19249 18503 19458 19754 18689 
16504 18288 17532 17068 17018 

Prijzen afhalen vóór 10 november 
1983 bij Lucien Colomont Schale-
broekstraat 121 te Lummen Cna 
17uJ, tel 013-445320 

• 22 jaar jongeman met diploma 
farmaceutische en biologische tech
nieken (laborant Al) , vnj van militai
re dienst, zoekt een gepaste betrek
king liefst in Brabant of Oost-Vlaan-
deren Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr 
J Valkeniers, tel 02-5691604 
• 31 j man met A2 diploma elektro-
mechanika en goede kennis van En
gels zoekt een gepaste betrekking in 
het Brusselse of in de vierhoek Brus
sel - Aalst - Dendermonde - Meche-
len Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valkeniers, 
tel 02-5691604 
• 22 j jongeman met diploma far
maceutische en biologische technie
ken (laborant Al) , vnj van militaire 
dienst, zoekt een gepaste betrekking 
liefst in Brabant of Oost-Vlaanderen 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 
• 38 j Dr 's assistente met 2 vol
wassen dochters, viertalig, zoekt een 
gepaste betrekking m het Brusselse 
of in de vierhoek Brussel - Aalst -
Dendermonde - Mechelen Is ook in 
staat om alle sekretariaatswerk te 
doen Voor ml zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J Valke
niers, tel 02-5691604 
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VU-Damme koos nieuw bestuur 

Onder het toeziend oog van arron
dissementeel voorzitter Erwin Van 
Driessche leverden de verkiezingen 
volgend vernieuwd en verjongd af
delingsbestuur op, vi/aarin nogal wat 
vrouwen zetelen. Lut Anseeuw, 
Aleydts Buicke, Lidwina Cordy. Ghis-
leen De Baets, Johan De Baets, 
Thérèse De Deyne, Hugo Lowyck, 
Jozef Proot Luk Reckelbus, Mariette 
Snauwaert en Reinilde Verbruggen. 

De biezonder dynamische Mariet
te Snauwaert blijft voorzitter. Aan 
alle verkozenen een heel hartelijk 

proficiat! 
Tijdens deze bijeenkomst die 

door ruim 100 sympatizanten en le
den werd bijgewoond, werd ook 
hulde gebracht aan één van de 
trouwste militanten van het VU-ar-
rondissement Brugge-Torhout-kust 
De altijd bereidwillige en zeer joviale 
Blankenbergenaar, de heer Jeroom 
Roelof, werd zowaar vanop een brui
loftsfeest weggehaald en te Damme 
in de bloemetjes gezet Een duidelijk 
ontroerde Jeroom kreeg ook na
mens „Wij" de hartelijkste felicitaties. 

Rode Kruis-Veurne schenkt glaasje 

Dure receptie op rug 
van schoolgaande jeugd 

Naar aanleiding van de begro
tingswijziging interpelleerde VU-
raadslid Carol Vandoorn in verband 
met een meeruitgave van 100.000 fr. 
receptiekosten. Deze kostenreke
ning moest een uitgav^ dekken van 
99.097 fr. voor de receptiekosten 
naar aanleiding van de opening van 
„Veertiendaagse van het Rode 
Kruis". Door de genodigde werden 
1.500 toasten verorberd, 25 flessen 
champagne gekraakt 116 flessen 
schuimwijn geledigd, daar boven op 
nog eens 164 verse fruitsappen. 

Het „wijze" CVP-PVV schepenkol-

lege bekende dat er inderdaad „iets" 
uit de hand was gelopen 

Maat wat het VU-raadslid vooral 
intngeerde, was het feit dat een 
zelfde bedrag werd „uitgespaard" op 
de toelagen aan de Vrije Kleuter
school (14.000 frJ en aan de Vnje 
scholen lager onderwijs C80.000 frJ 
Meteen mochten de ouders een stuk 
dieper in hun zak tasten om hun 
kinderen op school te laten middag
malen, gezien het hier vooral de 
toelage op de middagmalen betrof. 
Van een school- en kind-vriendelijke 
politiek gesproken, (dv) 

Als eerste afdeling van het arron
dissement organizeerde de VU-
Damme vorig week de driejaarlijkse 
bestuursverkiezingen. Dit ging ge
paard met een gezellig smulfestijn — 
haring met kazakken — en een 
danspartijtje. 

Conscience-
tentoonstelling 
in Izegem 

Van 5 tot en met 14 november 
plant het Izegemse stadsbestuur een 
tentoonstelling over leven en werk 
van Hendnk Conscience, dit n.a.v. de 
honderdste verjaardag van z'n over
lijden. Deze manifestatie heeft plaats 
in de tentoonstellingszaal van het 
Izegemse stadhuis. 

Grote aandacht wordt geschon
ken aan de literaire aktiviteit van de 
auteur, waarbij speciaal „De Leeuw 
van Vlaenderen" en de tematiek van 
de Guldensporenslag worden be
licht 

Wat het leven van Conscience 
betreft wordt getracht een tjeeld te 
brengen, enerzijds van de familie- en 
vnendenkring waarin hij leefde, an
derzijds van de meer officiële bezig
heden, waarin het belang moet wor
den onderstreept van z'n funktie als 
arrondissementskommissaris te 
Kortrijk. 

De heemkundige kring Ten Man-
dere verzorgt een deel „De tijd van 
toen", waann het dagelijkse leven te 
Izegem in de jaren 1850-1870 wordt 
belicht De Izegemse stadsbiblioteek 
brengt een verzameling van werken 
over Conscience in haar bezit 

Vrijdagavond 4 november om 
19 u. wordt de tentoonstelling offi
cieel geopend door het Izegemse 
stadsbestuur. 

Openingsuren: op werkdagen van 
14 tot 18 u., zaterdag en zondag van 
10 tot 12 u ; op 11 november geslo
ten. 

Toegangsprijs: 30 fr., gezinnen 
lOOfr, groepen 15fr. 

Wie oude of interessante werken 
van of over Conscience, dokumen-
ten enz. in z'n bezit heeft kan die af
leveren op de informatiedienst van 
het stadhuis. 

ao. 

WEST-VLMNDEREN 
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 Knngen en Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 

8 LAUWE-REKKEM: Bakken van klaaskoeken om 19 uur in het 
Ontmoetingscentrum te Menen. Dit in het kader van Sinterklaas. 

10 DIKSMUIDE: Spreekbeurt door Arthur De Bruyne 't Palliterke, 
over „De kwade jaren", om 20 uur in het zaaltje van het Kultureel 
Centrum. Org.; Davidsfonds. 

10 IZEGEM: Referaat door Hugo Schiltz over het Vlaams buiten
lands beleid, om 20 u in de bar van het Muziekauditonum, Kruis
straat 15. Org.: VSVK. 

10 BLANKENBERGE: Spreekbeurt door Theo Decoster over de 
visserij „'t Zeigat" om 20 u. 30 in d'Hoogplaat Willem Teilstraat 32. 
M.m.v. de wereldreiziger Mon Louwage en het vertoon van zijn 
films en dia's. 

Eerste Vlaamse diensten
en infobeurs te Kortrijk 

In de gebouwen van het Sociaal 
Centrum West-Flandria, Gewijde van 
Namenstraat 7, te Kortrijk, gaat op 
zaterdag 5 november e.k. een eerste 
Vlaamse Diensten- en Infobeurs 
door. Op initiatief van Federatie van 
Vlaamse Kringei» zullen een dertigtal 
Vlaams-nationale verenigingen het 
publiek uitgebreid informatie bren
gen over hun werking en "bver het 
pakket dienstverlenende- en socio-
kulturele aktiviteiten welke zij ont
plooien. 

Door middel van voordrachten, 
demonstraties, video-, film- en dia
montages zullen zij — elk op zijn ter
rein — het publiek vertrouwd maken 
met hun werking en met de publika-
ties welke zij verspreiden. 

De beurs is toegankelijk van 10 tot 
18 u Om 10 u. 30 vertrekt een geleid 
bezoek aan de diverse stands. Indien 
gewenst kan ter plaatse een warm 
middagmaal worden genomen. Om 
14 u. 30 gaat een panelgesprek door 
met diskussie rond het tema „Waar
heen met de Vlaamse Beweging", 
met medewerking van Koen Baert 
sekretans van het IJzerbedevaartko-
mitee en Jons Dedeurwaerder, amb
tenaar bij de Vlaamse Raad Modera
tor en inleider is Johan Verbeke, 

direkteur van het Vormingsinstituut 
Lodewijk Dosfel. 

Hoeft het gezegd dat de organiza-
toren heel wat bezoekers verwach
ten uit het ganse Vlaan-ise land en 
dat in het biezonder alle volksuniele
den langs deze weg hartelijk worden 
uitgenodigd? 

Paul Thiers 

Nota: De Gewijde van Namen
straat is gelegen nabij de St-Jans-
kerk. 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel.,P3-88&B4.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

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

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Elkenlel 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapëlhuls 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondié-
en Bourdeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

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

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-634.56.09 

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 

Ho te l - res tau ran f -pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers. alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
Rost zondag gesloten - Hotel open 
Ti)dens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer: 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Het ^alingl^uijö 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-4Z3Z46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur. — Jaarlijks verlof december 
De familiezaak met traditie. 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSéVE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat\38 Dr. Van De Perrelei 51 
9300 Aalst ^ Borgerhout 
Tel. 053-21.35.33 \ Tel. 03-236.56.54 
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Geen animatie tekort 
op Lovendegemse raad 

D e g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g te L o v e n d e g e m van d i n s d a g 25 o k t o b e r 
II. k e n d e o p n i e u w een g e a n i m e e r d v e r l o o p . O n d a n k s enke le s c h e l d -
k a n n o n a d e s , t e l k e n s d o o r s c h e p e n C o l p a e r t in gang gezet , be re i k te 
de d i s k u s s i e ech te r vaak een b e h o o r l i j k n i veau , v o o r a l d o o r enke le 
h o o g s t a a n d e t u s s e n k o m s t e n van de V o l k s u n i e en de SP. B o v e n d i e n 
is het d u i d e l i j k da t de C V P , me t haar k rappe b e s t u u r s m e e r d e r h e i d 
er s t e e d s m i n d e r in s laag t haar s c h a a p j e s in de k u d d e te h o u d e n 
Raads l i d M e u l e w a e t e r is de d i s s i d e n t e toe r o p g e g a a n . V r i j w e l een 
d e r d e van de a g e n d a p u n t e n w a s a f k o m s t i g van V U - r a a d s l i d H u g o 
V a n d e r C r u y s s e n . 

Vooreerst klaagde raadslid Van 
der Cruyssen de oneerlijke informa
tie aan die door de CVP-meerder-
heid aan de ksevolking wordt ver
strekt en waarbij bepaalde verwach
tingen worden opgeroepen die ach
teraf niet kunnen worden waarge
maakt Voorbeelden zijn er genoeg, 
aldus het raadslid het visvijverpro-
jek t het Kultureel Centrum Diepen-
broeck, een plan „Dienstencentrum 
met flats voor bejaarden" Telkens 
worden een paar ideeën op papier 
gezet soms een schets of plan van 
de h Colpaert en worden die ideeën 
dan naar de pers doorgespeeld, nog 
voor er van enige aanvang sprake is. 

De bevolking krijgt nochtans de 
idee dat het om konkrete plannen 
gaat zodat daar ten onrechte bepaal
de verwachtingen worden gewekt 
„Deze misleiding moet ophouden," 
zo zei raadslid Van der Cruyssen „Er 
IS een dringende herbronning nodig 
van de plichtenleer Beleidsmensen 
moeten duidelijke en eerlijke infor
matie geven omtrent projekten die 
door de raad zijn bekrachtigd Het 
visvijverprojekt werd gestart in 1977 
en er is nog mets gebeurd Als er met 
dergelijke projekten eerst illusies 
worden gewekt en men knjgt dan nul 
op het rekest vanwege de hogere 
overheid zodat deze projekten vallen 
als een baksteen moet het kollege de 
moed hebben dat aan de bevolking 
en de raad mede te delen 

Ook onlangs gaf de CVP een 
dergelijk staaltje van bedrieglijke in
formatie Op de vonge raadszitting 
pleitte Van der Cruyssen voor de 
opnchting van een kommissie dorps
renovatie, wat ook werd aanvaard 
Terzelfder tijd deelde schepen Col
paert een eigen plan uit voor her-

waardenng van het Kerkplein Een 
plan dat zeker besproken kan wor
den op die kommissie, aldus het VU-
raadslid, maar ook nu weer werd via 
de [jef^ de indruk gecreëerd dat 
alles al in kannen en kruiken was 
Schefjen Colpaert verzette zich UH 
teraard heftig tegen deze visie, maar 
kon zich enkel met scheldwoorden 
verdedigen, wat bij Hugo Van der 
Cruyssen de uitdrukking „schepen 
zonder kuituur" uitlokte 

In verband met de visvijver belooft 
men uiteindelijk toch een ontwerp te 
laten maken en de procedure in gang 
te zetten Hopelijk zijn ook dat geen 
valse illusies voor onze vissers' 

Begroting 
Aansluitend op zijn vraag naar 

meer openheid en juistere informatie 
vroeg raadslid Van "t ier Cruyssen 
eveneens dat het ontwerp van be
groting voortaan aan de pers zou 
worden doorgespeeld, zoals in zove
le andere gemeenten Dat voorstel 
werd aanvaard, evenals zijn voorstel 
een volledige raadszitting te beste
den aan het t>espreken van die be
groting Voorstellen tot het opnchten 
van een begrotingskommissie heb
ben de CVP-bonzen altijd afgewe
zen 

Op voorstel van de Volksunie 
werd eveneens een motie gestemd 
waann bij de hogere overheid aange
drongen wordt voldoende financiële 
middelen ter beschikking te stellen 
van de Vaste Kuituurjsaktkommissie 
opdat die opnieuw normaal zou kun
nen funktioneren Thans wordt de 
bescherming van ideologische en 
filozofische minderheden op de hel
ling geplaatst Ten slotte p>leitte het 

Sociaal dienstbetoon senator Nelly Maes 
Elke maand 1 ste maandag, 7 nov 

om 18 u, Belsele bij OCMW-lid Ar
nold Vandermeulen, Belseledorp 90, 
9180 Belsele, tel 7724060 

1 ste zaterdag, 5 nov, om 14 u 30, 
Scheldekant Kruibeke bij raadslid 
Kamiel Van Mieghem, Bazelstraat 
89, 2760 Kruibeke, tel 7741647 

Om 15 u 30, Bazel bij burgemees
ter Antoine Denert Rupelmonde-
straat 90, 2768 Bazel, tel 7742017 

Om 16 u Temse, cafe Cambnnus, 
Mark t 2690 Temse, tel 7710525 

2de dinsdag, 8 nov om 11 u„ 
Bevaren, Vlaamse Mutualiteit Waas
land, Oude Zandstraal 14, 2750 Be-
veren, tel 7756666 

2de zaterdag, 12 nov om 10 u , 
Kie ldrecht Verrebroek, Doel, bij 
raadslid Boudewijn Vlegels, Tragel 
53, 2790 Kieldrecht tel 7735129 

Om 11 u Melsele-Beveren bij 
raadslid Ghisleen Van Vossel, Ga-
verlandstraat 16 te 2740 Melsele, tel 
7759507 

3de zaterdag. 19 nov om 11 u., 
Tielrode, bij Herman Kegels, Ant
werpse steenweg 105 A te Tielrode, 
tel 7712013 

Om 14 u , Stekene, Vlaamse Mu
tualiteit Waasland, Oosteinde 8 bis te 
Stekene 

Om 15 u , Kemzeke, tMj raadsheer 
Walter Drumont Voorhout 5, Kem
zeke, tel 7797707 

Om 16 u , Sint-Gil l is, bij Albert van 
Wiele, Statonsstraat 159, St-Gillis, 
tel 7706578 

Om 17 u . De Klinge, Meerdonk, 
bij OCMW-l id Enk Maes, Oude Mo
lenstraat 71 te De Klinge, tel 
7706924 

4de zaterdag, 26 nov om 15u., 
Lokeren, in De Groene Poorte, 

Markt 72, Lokeren, tel 091-461778 
Om 16 u, Sinaai, bij Georges 

Maes, Vleeshouwerstraat 24 te Si-
naai, tel 7723179 

Op afspraak: 
Elke maandag-, woensdag- en vnj-

dagmorgen, bjdens de kantooruren 

Kantoor Nelly Maes, Gentse 
Baan 50 te Sint-Niklaas, tel 
7764974 

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 voor 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) 

raadslid nog voor het plaatsen van 
een telefooncel op het drukke kruis
punt Appensvoorde-Grote Baan en 
voor het verplaatsen van de brieven
bus op de hoek Mimosastraat-Jas-
mijnstraat naar de hoek Jasmijn-
straat-Appens'-oorde, beide op ver
zoek van de inwoners Het schepen-
kollege beloofde deze zaken te on
derzoeken 

Ontwapening 
De door de SP-fraktie ingediende 

motie tegen de plaatsing van nieuwe 
kemraketten op Belgisch grondge
bied werd door het VU-raadslid vol
ledig gesteund Het schepenkollege 
vond dit een nationale materie waar
op raadslid Van der Cruyssen repli-
keerde dat de gemeente hier een 
signaalfunktie te vervullen heeft m n 
het doorgeven van wat bij de bevol
king leeft De mobe werd aanvaard 
met 8 stemmen tegen 7 bij 2 onthou
ding Vermelden we ten slotte nog 
dat de raad de begrotingen van de 
kerkfabneken goedkeurde 

Dat was ook het geval voor de ge
meentebelastingen '84 Ze blijven op 
hetzelfde niveau van 1983' Voor de 
inwoners alvast goed nieuws, aange
zien vele andere gemeenten tot ge
weldige verhogingen worden ge
dwongen 

J. van Hoorde 

OOST-VLMNDEREN 
NOVEMBER 
4 WONDELGEM: Grote hanenkaarting van VU-Wondelgem in zaal 

„De Nachtegaal", Westergemstraat 96, vanaf 19 uur Inleg 30 fr 
5 DESTELBERGEN: VU-bal o m 21 uur in zaal Berghine, Dender-

mondsesteenweg (tegenover Gemeentehuis) 
5 ZULTE. Herfst-TD met studio Titanic in zaal Breugelhof om 20 uur 

te Olsene Organizatie VU-Groot-Zulte 
6 SINT-NIKLAAS: H Mis ter nagedachtenis van de overleden Vos-

sen'in de kajjel van de Arme Klaren, O -L-Vrouwplein, om 10 uur 
10 DE PINTE-ZEVERGEM Spreekbeurt door Willy Kuijpers om 

20 uur in zaal Blancatony Henn de Gieylaan, De Pinte 
10 SLEIDINGE: Hutsepot-festijn om 20 uur in de chirolokalen te Lo-

vendonk Gelegenheidstoespraak door Vic Anciaux In het kader 
van 10 jaar Volksunie Sleidinge 

11 EEKLO: Ter herdenking van de Vlaamse gesneuvelden van beide 
wereldoorlogen richten de Volksunie-jongeren een dropping in 
Deelnemers worden vanuit het Sparrenhof rond 17 u 30 naar het 
startpunt gebracht ongeveer 12 km buiten Eekio Deelnemers 
komen opnieuw samen in het Sparrenhof, Brugsesteenweg 183, 
om de hutsepot te proeven van „Fonne Saté" 

18 GROOT-BERLARE. VU-afdelingsverkiezingen in rest Rio, E Her-
tecantlaan te Berlare 

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

19 BURST: 18de Joeldansfeest tevens erebal schepenen De 
Graeve en Mallefroy, raadslid Jan de Vuyst en OCMW-bestuurs-
lid Willi Vanderelst Om 20 u 30 in zaal Perfa, Stationsplein Or
kest Waltra Inkom lOOfr 

De Vlaamsche Vlagge houdt vol 

Jong-Vlagge in Dendermonde opgericht 
De Vlaamsche Vlagge, met een 

40-tal aangeslotenen tussen de 15 en 
18 jaar, gesitueerd in het Dender-
mondse, zet zijn aktiviteiten met nog 
grotere inzet verder De jongelui 
organizeerden op 21 oktober een 
grootse jeugdavond te Moerzeke 
voor een 60-tal aanwezigen (waarop 
de ouders werden uitgenodigd) rond 
het thema ,Jeugd en de Vlaamse 
Beweging' 

Gastspreker van deze avond was 
Lieven de Handschutter die zijn me
ning ten beste gaf omtrent de wijze 
waarop de jeugd zijn rol kan en moei 
spelen in de Vlaamse Beweging 

Verder werden dia's getoond om
trent de aktiviteiten van het voorbije 
werkjaar 

Tijdens de avond werd door jh 
Van Belle (13 jaar) Dendermonde, 
de opnchting van de Jong-Vlagge 
aangekondigd, zijnde de kleine broer 
van de Vlaamsche Vlagge en zich 
nchtende tot de jeugd met de leeftijd 
tussen 12 en 15 jaar 

Reeds een 20-tal jongeren uit het 
kollege van Dendermonde hebben 
zich hierbij aangesloten 

Deze mededeling en de werking 
van de Vlaamse Vlagge werden op 
groot entoesiasme ontvangen Het 
derde nummer van de derde jaar
gang van het tijdschrift „De Vlaam
sche Vlagge" kwam eveneens van 
de pers en werd voorgesteld 

Dit tijdschnft wordt nu reeds op 
400 eksemplaren gedrukt Het jong
ste nummer handelt o m over de 

OUD BRUIN 

\JM HOGE GISVNG 

?iretix 
tcM Oudenaards 
Tel 055 31 17 21 

37003 

André De Man 
te Ertvelde 

De Vrienden van het „Vlaams huts 
De Veldbloem", Hoge Avenjstraat 5 
te Ertvelde, nchten een tentoonstel
ling m van schildenjen van kunstschil
der André De Man Open de woens
dag, donderdag en vnjdag vanaf 
17 u De zaterdag vanaf 14 u en de 
zondag vanaf 10 u Deze tentoorv 
stelling loopt van 11 november tot en 
met 18 december a s 

Vlaamse figuren Filip De Pillecyn en 
Anton Van Wilderode Verder vin
den WIJ een tekst over de frontbewe
ging en een boekbespreking 

Geïnteresseerden kunnen een 
abonnement nemen op ,De Vlaam
sche Vlagge' door storting van 
100 fr (4 nrs) op rekeningnummer 
145-0553644-27 Vlaamsche Vlagge 
p/a Bart Verschelden, Hebbestraat 
6 A te 9168 Moerzeke 

Verder zijn er nog enkele jaarboe
ken '81 beschikbaar die kunnen aan
gekocht worden aan 150 fr even

eens door overschrijving op hoger-
genoemde rekening 

Jongeren die wensen mede te 
werken aan de uitbouw van de 
Vlaamse Vlagge en eventueel een 
afdeling m hun school wensen op te 
riohten schnjven naar het bovenge
noemd redaktie-adres 

De bijeenkomst was een sukses 
en een aanmoediging voor de 
Vlaamsche Vlagge en Jong-Vlagge 
om verder te ploegen en toekomst-
gencht een rol te spelen in de Vlaam
se Beweging 

Europees vormingsprogramma 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Hier het vormingsprogramma 
„Polibeke-staatkundige vorming" na
jaar '83 van het vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 

1 Vlaamse Beweging en Vredes
beweging „Van nooit meer oorlog" 
tot een akbeve vredespolibek" Stu
diedag op 19 november in het Dom-
melhof te Neerpelt 

Gentse 
Goossenaertskring 
naar Diksmuide 

We vertrekken om 9 u aan het 
Sint-Pietersstabon naar Diksmuide 
met eigen vervoer, om akjaar de 
jaarlijkse dodenherdenking bij te wo
nen Na de dodenhulde is er gelegen
heid tot vnj gebruik van het middag
maal In de namiddag is er een 
bezoek aan de Uzertoren en de 
dodengang voorzien Tevens wonen 
we een film bij van de Uzerbede-
vaart 1983 Wie mee wil, neemt kon-
takt op met één van de bestuursle
den Denise Goethyn, Smidsestraat 
164, Gent tel 091-225451 Mark 
Symoens, Bruiloftstraat 87, Gent
brugge, 091-3000.29 Jan D'Haeze, 
Kikvorsstraat 1537, Gent tel 091-
21 3718 E Symoens, Sint-Denijslaan 
339, Gent tel 091-228763 

Jaarlijks 
eetmaal 

Jaarlijks mosselsouper in een ge
zellige sfeer, in cafe Tip-Top, Zwijn-
aardsesteenweg 510, Gent (nabij 
A Z J Aanvang 20 u Pnjs 190fr 
Menu mosselen naar hartelust met 
brood en een glas witte wijn Er kan 
ook een koude schotel gevraagd 
worden 

Inschnjvingen vóór 8 november 
bij een van bovenvermekJe be
stuursleden 

2 Vlaamse Beweging en Vredes
beweging „Van nooit meer ooriog" 
tot een „aktieve vredespolitiek" Stu
diedag op 3 december in de VTB-
zaal, Kalandenberg 7 te 9000 C^n t 

3 Vlaamse Beweging en Volksna-
bonalisme Studiedag op 10 decem
ber in het Centrum voor Mensen 
met Vragen, Kiekenstraat 1 te 3000 
Leuven 

Voor al deze kursussen kunt U 
meer mformabe aanvragen Inschnj-
ven op voorhand is noodzakelijk bij 
het Vormingscentrum Lodevtnjk Dos
fel vzw, Bennesteeg 4 te 9000 (Sent 
tel 091-257527 (tussen 8 u 30 en 
12u en tussen 13u en 17 uJ 

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 voor 
vrijdag 4 november op volgende 
adressen lokaal Gulden Vlies voor
zitter Kamiel Boel, Verbrandhof-
straat 43, Aalst, VU-sekretariaat pa 
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 

3 NOVEMBER 1983 
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Aktieve VUJO-kern te Liedekerke 
Op 3 juli II trok de Liedekerkse 

VUJO naar goede gewoonte, mee 
naar de IJzerbedevaart Op zichzelf 
geen biezondere gebeurtenis ware 
het met dat onze vriend Laurent Van 
der Eist als fiere drager van onze 
kersverse VUJO-vlag, de eerste 
Ijzerbedevaartwimpel naar bede-
kerke bracht 

Op de 11 -julivienng te üedekerke 
was VUJO uiteraard ook van de 
partij Het waren de jonge Rode 
„Leeuwen" die de hoofdvogel af
schoten door hun afwezigheid, we
gens „politieke overtuiging" naar hun 
eigen schnjven Caan burgemeester 
en schepenen) Dit gebrek aan 
Vlaamse ingesteldheid doet bij de 

BRABANT 
NOVEMBER 
4 TIENEN: VUJO-VI zangavond in zaal 't Koeliske, Broekstraat 

(oud-kollege) om 20 u 30 
4 BRUSSEL: Fuif-VUJO in Graaf van Egmont Van Praetstraat om 

20 uur. Org VUJO^e t te 
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 Gnetje" van Gnmm Gratis tekenwedstnjd met als 
motto „De komst van sinterklaas" Tekeningen afgeven aan de 
ingang Na de prijsuitreiking mogelijkheid van „aerobic" 
SCHAARBEEK: 6de haantjeskermis aan 250 fr in zaal De 
Knekelaar van 12 tot 16 uur CGallaitstraat 78 te 1030 Brussel) 
BRUSSEL: 6de Haantjeskermis aan 250 fr van het Karel Buls
fonds in zaal De Knekelaar, Gallaitstraat 78 te 1030 Brussel 
WEMMEL: Bezoek aan natuurreservaat 't Zwin te Knokke Org 
Vlaamse Knng Voor ml 4789623 
LIEDEKERKE: 1ste mosselfestijn van VUJO-üedekerke in ont
moetingscentrum Ter Muilen Van 11 u 30 tot 21 u 
BRUSSEL: VUJO-VUB hoorzitting met sen Vandekerckhove 
(VUB-gebouw C, 2de verdJ om 20 uur Tema Wetenschapsbe
leid 
DILBEEK: Najaars-eetmaal van VU-afdeling vanaf 18 uur in zaal 
Centrum, Roelandsveldstraat 40 Ook op zondag 13-11 van 
11 u 30 tot 20 uur 
ETTERBEEK: Pensenkermis in „De Monaan", Oudergemselaan 
90 te 1040 Brussel Vanaf 14 uur Org VU-Etterbeek 
ELSENE: Verbroedenngsetentje met St-Michiels-Brugge om 
14 u in het lokaal van de Elsense Knng, Sans-Soucistraat 132 
Prijs 175fr 
STROMBEEK-BEVER: 10 jaar Jef Eibers, gala-optreden om 20 u 
in het Kultureel Centrum, Gemeenteplein 2 
BEERSEL: Groot eetfeest in de feestzaal. Hoogstraat 10 Vanaf 
18 uur Ook op zondag 20-11 vanaf 12 uur 
LEUVEN-CENTRUM Kaas- en wijnavond om 20 u in de 
Bierstube van Brouwenj Artois, Vaartstraat 
KOEKELBERG Zuurkool-weekend in het Trefcentrum, Pan
theonlaan Ook op zondagmiddag 
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VUJO de vraag njzen of deze wel
pen misschien heimwee knjgen naar 
het unitaire nest 

In augustus stond de VUJO pa
raat bij het ronddelen van , Akbe", het 
blad van de plaatselijke VU 

Sinds woensdag 28 september is 
de Pamelstraat Rijksweg 207, offi
cieel geopend De tainjke schoolkin
deren die, als dekor voor één keer 
op de rand van de njweg mochten, 
beseften met dat met het doorknip
pen van het tnkolore lint het doden-
monster vrije toegang kreeg tot onze 
gemeente Inderdaad, de Pamel
straat snijdt vijf drukke verkeerspun
ten die honderden kinderen en nog 
meer volwassenen-dagelijks moeten 
oversteken Amper eén kruispunt is 
uitgerust met dnekleunge verkeers
lichten 

Ons gemeenteraadslid, Frans Van 
den Borre, was de stuwkracht achter 
het schnjven dat de gemeente uitein
delijk nchtte aan de overheid Tot op 
heden zonder enig resultaat 

De VUJO trok tegen deze laks
heid van leer en haalde op amper 
twee weken tijd een petibelijst met 
ongeveer 1 100 handtekeningen 

Uitblinker was de plaatselijke 
CVP-voorzitter die weigerde zijn 
handtekening te plaatsen Mis
schien omdat mensen(-levens) (on)-
belangnjk z i j n ' Onze petitielijst ver
gezeld van een duidelijke bnef, werd 
overgemaakt aan de minister van 
Openbare Werken 

W e hopen terecht op een spoedi
ge plaatsing van de ovenge, noodza
kelijke stoplichten alvorens er ernsti
ge ongevallen gebeuren • 

Door de goede rekenkapaciteiten 

van de CVP-SP koalite, eiste het 
begrotingstekort in de gemeentekas 
maar liefst zeventen jobs Alle te
werkgestelde werklozen kregen een 
prachtig herfstgeschenk ze konden 
huiswaarts keren' Een rechtstreeks 
gevolg hiervan was de sluiting van 
het Liedekerkse zwembad Opnieuw 
moest de VU het in de gemeente
raad opnemen voor deze grove on
rechtvaardigheid 

Ook VUJO reageerde en op 14 
oktober ontving VUJO-voorzitter, 
Geert De Petter, een gunstig ant
woord op zijn bnef gencht aan de 
burgemeester en het schepenkolle-
ge waann hij stelde dat deze pran
gende zaak voorrang verdiende, 
daarbij eisend dat hetzelfde perso
neel diende heraangenomen te wor
den Een afschnft van de bnef die 
VUJO stuurde werd overgemaakt 
aan de zeventien betrokkenen Mis
schien een gevolg op de reaköe van 
VUJO, maar het zwembad werd 
reeds heropend op 17 oktober 

11 november-
te Leuven 

Zoals vong jaar gaan wij weer in 
de kerk van de Franciskanen, Vla
mingenstraat 39 de dag beginnen 
met een plechtige euchanstievienng 
om 11 u Ons nieuw Gemengd 
Vlaams Koor zingt de mis, pater 
Vancampenhout bespeelt het orgel 
en pater Janssen celebreert en 
houdt de homilie De koordingent is 
de h Fannes 

Daarna gaan degenen die inschre
ven voor het feestmaal, naar het 
lokaal Sint-Jan, Martelarenplein 2 
(station) om er een warme maaltajd 
te genieten rond 13 u met later in de 
namiddag „Limburgse vlaai" met een 
geunge tas koffie Einde voorzien 
rond half zes Wie nog met inschreef 
voor het feestmaal, gelieve dit dnn-
gend te doen bij een der bestuursle
den 

Lode Verdoodt 
ten grave gedragen 

Zaterdag II. werd onder grote 
toeloop te Essene Lode Verdoodt 
ten grave gedragen. 

De afgestorvene (Zelllk, geb. 
1928 - Essene t 1983) was herhaal
delijk kandidaat op VU-li jsten, hij 
was ere-burgemeester van Essene 
en later schepen en raadslid van 
Affl igem, de samenvoeging van He-
kelgem, Teralfene en Essene. 

Wi j zullen ons Lode Verdoodt 
steeds bli jven herinneren als ie-

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
' Lusters - Geschenkart ikel^-

VAN HET G O E I : 
ZITMEUBEL 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 lot I t u . 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondac van 14 tot I t u . 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 ki 

mand die recht voor de vuist was, 
zijn mening niet verbloemde en een 
Vlaams-nationalist in hart en nieren 
was. 

De tekst op zijn doodsprentje 
kan niet beter duiden hoe de Lode 
Verdoodt echt was: ,',Zijn stoer 
uiterlijk was de bolster van een 
gevoelig en gouden hart Zi jn leven 
was gekenmerkt door hoogten en 
laagten, liefde en leed, hardheid, 
stoerheid en fierheid. Hij was volks, 
eerlijk en korrekt, eenvoudig en 
gedienstig. ' 

Het Egmont-akkoord betekende 
de breuk met de partij, tal van VU-
mandatarissen en militanten woon
den zijn uitvaart bij De drukke 
opkomst zaterdag te Essene was 
een bewijs van de genegenheid die 
velen de afgestorvene steeds heb
ben betoond. 

Wi j bieden langs deze weg ons 
diep meeleven aan de familie Ver
doodt bij dit pijnli jk afsterven. 

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. 054-41.2589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GELD 

Onmiddellijlt te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-2129.11 en 053-2127.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel 2108.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

Tel. 014-21.1Z07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.1993 . 

Import - Export 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— HuwelijksrefKjrtages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

V T Uitgebreide keus bemeubelde vilta s appart en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD ll-LAAN =205 
t45< OOSTDUINKERKE 
TEL OS( / l l 2« 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar fuze t te l . i j n 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge kortr i jk 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing. waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.1939 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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Jempy Opsomer: 

„Wij vliegen met 
Space Shuttle mee" 

HEFFEN (Mechelen) — Het was 200 jaar geleden. Op 21 november 1783 
onttrok de mens zich voor het eerst op spectaculaire wijze aan de 
zwaartekracht Pilatre de Rosier en markies d'Arlande vlogen met een warme 
luchtballon duizend meter hoog en 12 kilometer ver... 

Vandaag zijn we zover dat een ruimtelaboratorium kan gelanceerd worden 
(Spacelab) met een ruimteschip (de Space Shuttle Columbia) dat als een ge
woon vliegtuig na de vlucht opnieuw ergens op een vliegveld kan landen. 

Na verovering van het luchtruim blijft de mens nu onverpoosd op verkenning 
in ons zonnestelsel En, daar werken Vlaamse bedrijven hard aan mee... 

J EMPY OPSOMER vindt 
het jammer dat de Vla
mingen te weinig besef

fen welk een aandeel wij heb
ben in de ruimtevaart en welke 
onvermoede kansen er nog 
weggelegd zijn als het werk in 
die zin nog wordt opgedreven. 

Er wordt nu, vooral in Vlaan
deren, veel drukte verkocht 
rond „nieuwe technologieën'. 
Welnu precies in de ruimte
vaart blijft dit niet bij vage 
begrippen. 

Jempy Opsomer: „Ik ben 
geen ingenieur of ruimtevaart
deskundige. Gewoon door inte
resse te hebben voor wat zich 
afspeelt in de ruimtevaart heb ik 
een fantastische wereld ontdekt. 
En ben ik ook tot de overtuiging 
gekomen dat veel van onze be
drijven een betere toekomst 
voor zich hebben als zij toeleve
rancier worden van lucht- en 
ruimtevaart" 

Komposiet 
— U is bezeten door al wat 

vliegt? 
Jempy Opsomer: „Welja, ik 

ben gewoon taalleraar in Meche
len. Maar van in mijn jeugd draai
de Ik rond luchthavens. Als 14-ja
rige met de fiets van Deerlijk 
naar Moorsele... om vliegtuigjes 
te gaan poetsen. Ik wou leren 
vliegen. En men zei mij: neem 
deze borstel hier en vlieg rond 
de hangar Ik heb mij niet laten 
ontmoedigen en ik ben piloot 
geworden. 

Tot op vandaag is het mijn 
grote hobby gebleven. Maar na
tuurlijk heb ik ook alle lancerin
gen van ruimtetuigen met span
ning gevolgd. Uiteindelijk moet ik 
toegeven dat slechts bij de op
richting van FLAG, de Vlaamse 
lucht- en ruimtevaartorganizatie, 
mijn ogen helemaal opengegaan 
zijn. De ruimtevaart heeft een 
enorme maatschappelijke bete
kenis. Vlaanderen kan daarbij 
reeds bogen op prachtige tech
nologische realizaties. Maar het 
publiek heeft onvoldoende besef 
van dat Vlaamse kunnen." 

— Wat is dat „Vlaamse kun
nen' eigenlijk? 

Jempy Opsomer: „Het bou
wen van een vliegtuig, en zeker 
van een ruimteschip, is een inter
nationale bedoening. Daar ko
men honderden, ja een paar dui
zend, bedrijven bij kijken. Ook 

Vlaamse bedrijven. En ook be
drijfsleiders en ingenieurs den
ken er nog te weinig aan dat ook 
voor hen hier merkwaardige 
kansen weggelegd zijn. 

Ik heb een dertigtal Vlaamse 
bedrijven bezocht en ben aange
naam verrast door de produkten 
en technieken die daar reeds 
ontwikkeld worden. Wij hébben 

zonder ze te moeten openbre
ken. Datzelfde procédé wordt bij 
voorbeeld ook gegeerd door 
Zwitserse banken om het aange
boden goud op zijn zuiverheid te 
testen. Dat apparaat wordt nu 
over de gehele wereld verkocht; 
bijvoorbeeld ook aan konstruk-
teurs van slijpstenen. 

Het is ook een bedrijf uit Zwe-

„komposiet-materialen' met 
korte vezels. Komposiet is een 
verzamelnaam voor nieuwe ma
terialen die uit ruimtevaart-expe
rimenten voortkomen. Bijvoor
beeld het KEVLAR (dat de auto
industrie bijzonder interesseerO 
is een materiaal dat even sterk is 
als staal, maar vijf keer minder 
weegt... Die nieuwe materialen 
kunnen nu met Leuvense tech
nologie getest worden. Zegt U 
dat iets? Of nog: de uitvinding 
aan de Antwerpse UIA waarmee 
de hersengolven van de astro
nauten tijdens hun slaap kunnen 
gevolgd worden..." 

— Dat is allemaal inderdaad 
wel erg fantastisch, maar wat 
kan de gewone Vlaming met die 
wetenswaardigheid aanvan
gen? 

Jempy Opsomer: „Dank zij 
een betere informatie over wat 
zich afspeelt in de ruimtevaart 
gaan we beseffen dat we op 
technologisch gebied niet moe
ten onderdoen. Dat met de nodi
ge inzet spectaculaire resultaten 
kunnen geboekt worden. Maar 
ook op andere domeinen dan de 
ruimtevaart. Ik vrees dat nog te 
veel Vlamingen blijven denken 
dat wij „te klein"zijn, of onkundig, 
om met veel innovaties uit te 
pakken. 

Door mee te werken aan bij
voorbeeld het Space Shuttle-

Jempy Opsomer: „Vlaanderen moet op techrmhgisch gebied niet onderdoenl" 

een grote „know how", zoals dat 
heet Wij kunnen uitpakken met 
wereldprimeurs Maar er is voor
al een sensibilizering nodig om 
nog méér dergelijke dingen te 
gaan presteren. Kijk, ik geef een 
aantal voorbeelden, in verband 
met de Columbia en het Space
lab 

Eerst en vooral is het zo dat 
de vitale onderdelen van de Co-
lumbia-pendel gekontroleerd 
worden met industriële röntgen-
film die in Mortsel ontwikkeld js. 
Anderzijds zijn de problemen 
rond de fameuze hitteschildjes 
mede opgelost door het aan
wenden van in Leuven ontwor
pen NDT-apparatuur Dit is „non
destructive testing", wat bete
kent dat men metalen kan testen 

vegem dat voor hydraulische 
systemen voor het ruimte
veer filtermatenaal levert dat be
staat uit zeer dunne inoxvezels. 
Een ander bedrijf uit Oudenaar
de heeft de lenshouders ge
freesd voor meetapparatuur die 
met de Shuttle meegaat Enzo
voort. Maar de meeste Vlamin
gen weten dit allemaal niet dat 
het niet alleen de Amerikanen 
zijn die ruimtestunts presteren. 

Nog andere voorbeelden wat 
het Spacelab betreft Een firma 
uit Antwerpen heeft test- en -si
mulatie apparatuur ontworpen 
waarmee wordt nagegaan of alle 
systemen in het projekt wel be
hoorlijk wedden. De Leuvense 
universiteit levert haar technolo
gie voor het onderzoek van 

programma krijgen onze bedrij
ven niet alleen een enorme goe
de referentie om elders au sé-
rieux genomen te worden. Maar 
ook wordt meteen bereikt dat 
we nieuwe materialen maken, 
nieuwe procédés ontwikkelen, 
nieuwe produkten, én ook een 
nieuw bedrijfsbeleid uitbouwen. 

Dat is precies het bouwen aan 
onze toekomst Niet ter plaatse 
trappelen in verouderde indus
trieën. Als in de komende jaren 
massaal komposietmaterialen 
zullen gebruikt worden, onder 
meer in de auto-industrie, dan is 
het toch verkeerd zich te beper
ken tot fabrikatie van traditionele 
metalen die minder afzet gaan 
vinden... 

En ook nog, door mee te wer
ken aan die Space Shuttle wordt 
de kwaliteit van de aangemaakte 
produkten en apparatuur op de 
spits gedreven. Daardoor ver
werft men dan het vertrouwen 
van nieuwe klanten." 

—En dat komt dan ook op 
termijn de tewerkstelling ten 
goede? 

Jempy Opsomer: „Dat zal de 
„gewone man" toch wel aanspre
ken zeker? Als een bedrijf uit 
Gullegem een groot Amerikaans 
kontrakt kan binnenhalen, dan is 
dat niet zomaar een prulletje. Dat 
betekent dat dit bedrijf op zijn 
konkurrenten een goede voor
sprong heeft gehaald. 

Door zo te werken bereiken 
we, wat de Engelsen noemen, 
„upgrading"; het bedrijf gaat ho
ger scoren dan in het verleden. 
Maar zulks vereist natuurlijk een 
dynamisch management Dat is 
onze toekomst En niet bij de 
versleten pakken blijven zitten. 

Ik heb in de Vlaamse lucht
vaartindustrie verschillende be
drijven ontdekt waar het niet 
ontbreekt aan werklust maar 
waar bovendien ook nog dyna
misch wordt gewerkt Niet meer 
volgens verouderde patronen. 

Kijk, een Amerikaan heb ik 
horen zeggen: „waarom zouden 
jullie zich zorgen maken? Uw 
volk heeft werklust en dyna
misme, jullie hebben de grote 
troef verschillende talen te ken
nen, en de ligging van uw land 
in Europa is uitstekend-' Ik wil 
mijn steentje bijdragen om ons 
volk de revelatie van het eigen 
kunnen bij te brengen. „Zie je, 
we kunnen het welT Dat is de 
remedie tegen het doemdenken 
die de huidige krisis meesleept 

Door de interesse voor de 
luchtvaart zijn mijn ogen open 
gegaan. En ii< hoop andere men
sen in die zin ook een duw te ge
ven door verspreiding van infor
matie Ons industrieel potentieel 
is groter dan ons huidig aandeel 
in de lucht- en ruimtevaartsektor 
We zijn als haaien, zei kunste
naar Paul Van Hoeydonck mij 
eens. Net als zij kunnen wij niet 
stoppen. We moeten blijven 
zwemmen. We kunnen eenvou
digweg niet zeggen: we wijzen 
de spitstechnologie af Dat is 
gewoon absurd. 

Dat zou waanzin zijn. Nee, we 
moeten integendeel de spits 
trachten af te bijten. Met wereld
primeurs waar mogelijk. We 
moeten de Antwerpse kunste
naar Van Hoeydonck nadoen: 
die heeft het als enige gepres
teerd een kunstwerk op een 
ander hemellichaam, de maan, 
op te stellen!Zijn beeld „Fallen 
Astronaut' werd in 7 / door de 
bemanning van de Apollo XV 
met officieel ritueel op de 
maanbodem neergezet' 

(Hugo de Schuyteneer) 

Om „da luchtvaart te bevorda-
ran' en „onze jeugd bewust ta ma
ken van da noodzaak van uitbrei
ding van de ekonomische bedrij-
vigheid in verband met luchtvaart 
in Vlaanderen" werd de vzw „Flan
ders Airmindad' opgericht Vooral 
zullen voordrachten worden gehou
den en publlkaties verspreid. 
Steenweg op Blaasveld 93, Meche
len 2801. 03/886.57.63. 
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