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Met stoppen van de bewapeningsvifedloop
is het enige middel om geld vrij te maken voor de
miljoenen
uitgehongerden,./'
9/^

(VU-volksvertegenwoordiger

Paul Van Grambergen

tijdens het rakettendebat

in de

Kamer)

Foto van de w e e k

Noord
en Zuid
Het toeval van de politieke kalender heeft twee gebeurtenissen bijeengebracht. Terwijl tijdens de eerste helft van de
week het rakettendebat gehouden werd in de Kamer, zal de
tweede helft van de week in het teken staan van de jaarlijkse
ll.ll.n-aktie.
De twee problemen — dat van de bewapeningswedloop en
dat van de Derde Wereld — hebben veel raakvlakken.
Overbewapening en onderontwikkeling kunnen niet los van
mekaar gezien worden.
De astronomische bedragen die besteed worden aan de bewapeningswedloop — 40 miljoen frank per minuut — zijn niet
beschikbaar voor het leningen van de ellende in de wereld.
Daarnaast grijpt de Oost-Westtegenstelling rechtstreeks in
op de ontwikkelingslanden. De grootmachten betwisten mekaar de strategische reserves, de landingsplaatsen en de zeehavens van de Derde Wereld om hun ekonomische of militaire belangen veilig te stellen. Heel wat zogenaamde „lokale"
konflikten in of tussen Derde Wereldlanden zijn uitlopers
van de Oost-Westtegenstelling. Wijzelf spreken in WestEuropa over 35 jaar vrede die ons gewaarbord werd door het
nucleair evenwicht. Het begrip „vrede" is echter uiterst
relatief. In de voorbije 35 jaar zijn er niet minder dan 125
oorlogen en oorlogjes gevoerd. De strijdtonelen lagen bijna
altijd in de Derde Wereld. De konflikten waren in vele
gevallen gewoonweg de verlengstukken van de Oost-Westtegenstelling. Dat heeft sommige waarnemers er toe gebracht,
voorop te stellen dat de Derde Wereldoorlog al aan de gang
is, zij het dan ver van ons en par personne interposée.
Hoe dan ook is de bewapeningswedloop — waarin ook ontwikkelingslanden zich laten meesleuren — en de OostWesttegenstelling een van de voornaamste oorzaken van de
verwaarlozing van het probleem der onderontwikkeling. De
middelen die besteed worden aan het bestrijden van honger,
ellende, ziekte of analfabetisme zijn schrijnend ontoereikend. Meer dan twee-derden van de wereldbevolking leeft in
arme landen. Bijna een miljard mensen zijn permanent
ondervoed, geteisterd door ziekten, slecht gehuisvest Van de
drie miljard mensen in het berooide Zuiden is bijna de helft
jonger dan 15 jaar. Anderhalf miljard mensen leven met minder dan duizend frank per maand.
En de achterstand groeit nog. De wereldkrisis treft niet alleen de industrielanden van het Noorden, maar in veel
sterkere mate nog de Derde Wereld. Tahrijke grondstoffenprijzen dalen. Het ekonomisch protektionisme van het Noorden is fataal voor de beginnende industrializering van
armere landen. De noodzaak om aan buitenlandse deviezen
te komen leidt tot verwaarlozing van de traditionele aktiviteiten inzake landbouw en eigen voedselvoorziening. Er is
een enorme inflatie en de werkloosheid — zonder sociale
voorzieningen — teistert vooral de krottenwijken rond de
miljoenensteden.
De ll.u.ll-aktie gedragen door het Nationaal Centnmi
voor Ontwikkelingssamenwerking dat thans voorgezeten
wordt door onze gewezen VU-senator Maurits Coppieters, zamelt vrij belangrijke bedragen in — vorig jaar meer dan 100
miljoen — en besteedt die aan projektwerking in de Derde
Wereld. Deze hulp betekent slechts een druppel op een
gloeiende plaat. Daarnaast echter sensibilizeert de ll.ll.llaktie ons voor het probleem van de onderontwikkeling.
Daaraan iets te doen is niet alleen een eis van rechtvaardigheid, maar ook van eigenbelang. De Noord-Zuidtegenstelling
en de schrijnende verschillen tussen de rijke en arme landen
zijn een uiterst gevaarlijke bron van spanningen, konflikten
en mundiale onzekerheid.
tvo

Er is nog een beetje goed nieuws ook. Bij wijze van proef werd eergisteren de nieuwe zeesluis van
Zeebrugge, goed voor schepen van ruim 125.000 ton, ingevaren. De echte inwijding van deze sluis is
voor maart '84 gepland. De werken aan deze immense sluis begonnen in 1972. Ten gevolge van enkele
problemen met het droogmalen van de ondergrond, maar bovenal ten gevolge van het communautair
gehaspel is deze sluis eigenlijk jaren te laat klaargekomen. Zeebrugge werd inderdaad lange tijd geboycot en als kompensatie-pasmunt misbruikt door de franstaligen. Dit leidde ertoe dat deze werken, belangrijk voor de ekonomische expansie van heel het land en zeker van Vlaanderen, enorme vertraging
opliepen. Dit kostte aan de gemeenschap fantastische bedragen en betekende het verlies van
aanzienlijke ekonomische troeven.

Matteüseffekt of
„nieuwe armoede"
Zeer onlangs verscheen een lijvige studie o.l.v.
professor Deleeck over de ongelijke verdeling van
de sociale overheidsuitgaven in België. Dit verschijnsel wordt aangeduid als het „Matteüseffekt". Onder
invloed van een reeks faktoren van politiek-institutionele en van sociaal-kulturele aard vloeien de voordelen van het sociaal beleid, verhoudingsgewijze en
tendentieel, meer naar de hogere sociale kategorieën
dan naar de lagere.

H

ET Matteüs-effekt betekent dat de sociale ongelijkheden, die aan de
basis liggen van de ongelijke
marktekonomische
verdeling,
ook in de verdeling van de sociale goederen doorwerken.
Het „Centrum voor Sociaal
Beleid" verricht sinds 1972 onderzoek op het domein van de
sociale politiek. Heden is het
rond met een kritische doorlichting van het sociaal beleid in
België. Hun wetenschappelijke
ontleding toont aan dat de resultaten van de omvangrijke finan-

ciële Inspanningen, die de gemeenschap zich getroost op het
vlak van de sociale voorzieningen, ver beneden de verwachtingen van een meer gelijke en
meer rechtvaardige maatschappij blijven. Dit is nochtans, op
papier, dé doelstelling die men
aantreft in omzeggens alle politieke en sociale programma's.
Volgens deze geleerden is" het
echter volkomen mogelijk om
met dezelfde middelen tot een
betere verdeling van welvaart en
van kansen te komen. De strategie moet dan wel dringend her-

zien worden. Dit kan bovendien
een nieuwe impuls geven aan de
idee van de welvaartsstraat die
niet alleen de hoeksteen, maar
tevens de toetssteen is van de
zo geprezen voortreffelijkheid
van onze Westerse samenleving, vergeleken met andere tijden en andere landen.
De armoede treft steeds hen
die struktureel de zwakste posities innemen: vrouwen, bejaarden, zieken, werkzoekenden.
Een aanzienlijk deel van de bevolking blijft onder het sociaalvitaal minimum. Men heet dit
soms „de nieuwe eirmoede".
Deze nieuwe armoede uit zich
niet steeds of direkt in honger,
maar in gebrek aan informatie,
inzicht inspraak en opleiding.
Als sociaal-vooruitstrevende
rechtvaardigheidspartij kan de
VU niet instemmen met deze
nefaste ontwikkelingen. In dit kader moet het verzet van de
Vlaamsnationalisten tegen de
a-sociale uitwasemingen van de
gevoerde neo-liberale politiek
gezien worden.
(pvdd)
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streek uit te halen. Want geen twee
maand nadat h(j aan onze kust rondgelopen heeft zit hij aan zijn grenzen,
in zijn binnenland en bij zijn „bondgenoten" met zoveel last dat Rusland
ineenstort
Ik heb kinderen en kleinkinderen.
Ik liep als een oud, grijs grootvadertje
verloren in de massa van 23 oktober
in Brussel. Het recht om er anders
over te denken blijft bestaan, want
de VU die nu al haar 50.000ste lid
viert IS de partij van vrije mensen.
Gelukkig maar!
J.E.T., Vilvoorde

WAT MET DE LIMBURGSE
KOOLMIJNEN?

JS: BOEDELSCHEIDING
In „WU" werd terecht gesteld dat
de Jong-Socialisten op hun nationaal
kongres opteerden voor ekonomisch federalisme. U stelde echter
— zoals R. Vermote in een tendensieus verslag in „De Morgen" deed
— dat de Jong-Socialisten een „ordentelijke boedelscheiding" tussen
Vlaanderen en Wallonië zouden verkiezen.
Als lid van de werkgroep „ekonomisch federalisme" op het JS-kongres, wens ik u mee te delen dat de
werkelijkheid zowat het tegenovergestelde is. De JS wensen ekonomisch federalisme in de hoop de
Vlaams-Waalse solidariteit te verstevigen en boedelscheiding te vermijden.
Dit ekonomisch federalisme is, zeker volgens Vlaams-nationale normen, vnj „braaf en beperkt, omdat
een aantal belangnjke ekonomische
bevoegdheden unitair blijven (o.a
inkomensbeleid, kredietpolitiek, konjunktuurbeleid, normenng van de belastingen, buitenlandse handel). Op
sociaal vlak blijven zowel sociale
zekerheid als de kollektieve art>eidsbetrekkingen unitair. Bovendien leggen de JS altijd de klemtoon op
solidariteit — ook financieel — met
Wallonië."
Ondanks de „brave" aard van het
federalisme van de JS, stemde méér
dan een derde van de kongressisten
— waaronder verschillende grote
federates — tegen ekonomische
federalizering. Vrijwel eenparig keurde het kongres daarenboven een
resolutie goed waarin syndikale eenheid en een nieuwe samenwerking
van de beide socialistische partijen
worden geëist Een belangrijke minderheid eiste zelfs de „hereniging"
van SP en PS, wat nogal utopisch
lijkt
LR., De Pinte
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IETS OVER
ONTWAPENING
Ik kan sommige mensen niet goed
begrijpen, als ze zich voor de wagen
laten spannen van sommige groefjeringen om bij voort)eeld te gaan
betogen tegen de plaatsing van kernraketten in Europa en dus voor eenzijdige ontwapening, want de raketten van de Rus staan reeds lang op
Europa gericht „Nooit meer ooriog"
IS een heel mooie gedachte, maar
men mag daarbij toch niet zó naïef
zijn om in eenzijdige ontwapening te
gaan geloven... Of zijn die betogers
reeds de les van de jongste wereldooriog vergeten? Toen wilde men
het ook alleen hebben van ontwapening en om de vrede te bewaren in
Europa deed men de ene toegeving
na de andere., totdat het te laat was.
Er IS altijd iemand geweest die zich
niet aan de vredeswil van andere
volkeren stoorde en het zal spijtig
genoeg ook wel zó blijven. De sterken eten alléén maar de zwakkeren
op.- Dus is het beter om in vrede
door weerbaarheid te geloven dan in
vrede door eenzijdige ontwapening.
Vrede door evenwicht indien mogelijk door ontwapening.
Kijk maar eens wat de Rus gedaan
heeft met Letiand, Estland, Lithauen,
Polen, Honganje, Tsjechoslovakije
en andere meer En wat doet hij nu al
zo lang in Afghanistan? Denkt ge dat
het daarbij zal blijven moest de gelegenheid voor hem gunstiger worden?
G.V.M., Eupen

sen te gaan verpletteren. Maar., die
tijd is voorbij. Eén van de Westerse
Bondgenoten was het goddeloze
Rusland. Het verioor zeker vijf keer
zoveel mensen in de akelige oorlog
en als die gedaan was, werd de
wereld onder de „bondgenoten" verdeeld. Wat achter het ijzeren gordijn
gebeurt hebben onze redders zelf
gewild.
Deze gedachten komen in mij op,
als ik vaststel met welke krankzinnigheid we ons schrik aanjagen over die
Russen, die op twee dagen Antwerpen zouden kunnen veroveren.
Kom nou! Welk zinnig mens kan
geloven dat zelfs een Rusland op zijn
sterkst er heil kan in zien zo'n gekke

-.§

Wanneer bij Cockerill-Sambre volgens het plan Gandois twee afdelingen zullen gesloten worden, dan
zullen bijna terzelfder tijd twee Limburgse mijnen dichtgaan. In de wandelgangen van het ministerie fluistert
men reieds de namen van de veroordeelde mijnen: Eisden en Waterschei. Als dat gebeurt zal de (Belgische) armoede hier ook wreed toeslaan.
Maar het kan ook anders. Er is een
uitweg. Door een Belgische boedelscheiding zou Vlaanderen zijn eigen
ekonomisch lot zelf kunnen bepalen.
Want een zelfstandig Vlaanderen
kan de krisis beter aan. Harde cijfers
bewijzen, hoe voordelig het is in een
Vlaamse Staat te leven. Daarom
moeten we de N.V. Belgique verlaten
voor het te laat is, om met meegesleurd te worden in het algemeen
I bankroet

Hadden we maar eerder geluisterd naar de nu dertigjarige federalistische partij. De overige partijen, in
plaats van eensgezind front te vormen tegen Waalse chantage, laten
zich wegdrijven als een vormeloze
kikkerdril. De ontgoocheling en teleurstelling over de „grote" ti-aditionele partijen in Vlaanderen is nog nooit
zo hevig geweest als nu Dat is alleen
maar koren op de molen van de
Vlaams-nationale partij die (binnen
ettelijke maanden?) mag rekenen op
een klinkende verkiezingszege.
Hopelijk wordt die zege zo overweldigend dat alle Vlamingen in
meerderheid zullen gedwongen worden het enige alternatief te kiezen:
Vlaams zelftiestuur met een volwaardig Staatsgezag, dat een
Vlaamse welvaartspolitoek kan gaan
voeren.
De huidige „deelregering" is nog
maar een schim zonder macht en
middelen. Een redding van de KS ligt
alleen in het bereik van een zelfstandige Staat Vlaanderen.
J.G„ Maasmechelen

Wi| ontvangen graag brieven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand m. evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wij.
naargelang er plaats beschikbaar is
Wi) behouden ons dan ook het recht
voor brieven in Ie korten en persklaar Ie maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie vertolkt in een lezersbnef.
IS met noodzakelijk de onze
De redaktie

Breng energie op
om energie te besparen.
Isoleer uw deuren en vensterdeuren.
Dat is een klusje dat u gemakkelijk aankunt m onze brochures vindt u er alles
over U zal het warmer hebben en u gaat minder energie verbruiken i

GESTROOMLIJND
OF NIET?
In een paar brieven in „Wij" hebben enkele lezers hun ergernis neergeschreven over het feit dat de VU
massaal aanwezig was op de vredesbetoging die door Brussel trok.
Een van die briefschnjvers verwees naar de rakettenbetoging in
St-Niklaas, waaraan ook VU-mensen
deelnamen. Hij vroeg zich af of de
partij twee gezichten heeft
Ik ben lid van de VU sedert haar
stichting en ik nam deel aan vele
kongressen. Nooit heb ik vastgesteld
dat de VU een verzameling zou zijn
van gestroomlijnde Vlamingen. Over
honderden problemen heeft Vlaanderen het recht vele en verschillende
opvattingen te hebben. Zo ook over
onze zorg om ons volk de ramp van
een oorlog te 'besparen De enen
denken dat ze de vrede kunnen
bewaren door onderhandelingen, de
anderen geloven eerder in vrede
door steeds maar meer macht en
wapens te kunnen tonen. De enen
bibberen bij de gedachte (van oa.
ex-generaal Close) dat Rusland op
een paar dagen tijd aan de Noordzee
kan geraken.
Ik vrees dat vele mensen nog
redeneren met In hun achterhoofd
slogans van een verleden tijd. De tijd
dat zelfs priesters opnepen tot de
heilige oorlog De tijd dat Churchill
hoopte dat hij de Duitsers kon opjagen om, voor zijn veiligheid, de Rus-

Staatssekietanaat
TOOI E n e i g i e
Dienst TOOI

Eneigiebehoud

M^
Boomplanter
Dehousse

Ongewenste
bezoeker
Afgelopen weekeinde bracht
de „minister-president" van Wallonië, Jean-Marie Dehousse, een
bezoek aan de Voerstreek. Dit
bezoek is niet rimpelloos verlopen en er vielen rake klappen.
De Vlaamse Voerenaars zijn
dit soort provokaties kotsbeu en
hebben dit ongenoegen dan ook
duidelijk gemaakt Dehousse,
daarin gesteund door die andere
agitator, Happart, kwam in de
Voerense gemeente Remersdaal twee „vrijheidsbomen" planten. Nadien volgde een ontvangst op het gemeentehuis.
Daar werd het frankofone gezelschap opgewacht door enkele
tientallen Vlaamse Voerenaars,
waaronder de vijf Vlaamse gemeenteraadsleden. Aan deze
laatsten werd zelfs de toegang
tot het gemeentehuis ontzegd.
Dit leidde tot incidenten.

voerd door vredesmanifestanten.
Aan alle volksvertegenwoordigers werd een bloempje gegeven, waaraan een kaartje hing
met een citaat van de atoomgeleerde Albert Einstein: „De ontketende kracht van het atoom
heeft alles veranderd, behalve
het denken van de mens". Einstein is misschien wel de grootste geleerde van deze eeuw en
het is genoegzaam bekend dat
hij, behalve een biezonder vernuftig kernfysicus, ook een groot
tegenstander van onrecht en
een oprecht pacifist was.
De aktievoerders herinnerden
de
volksvertegenwoordigers
aan de vredeswil van het Vlaamse volk, zoals deze op 23 oktober massaal tot uiting werd gebracht, „Met de groeten van uw
kiezers".
De manifestanten werden
door de rijkswacht verdreven en
de kamerleden van de meerderheid lieten het niet aan hun hart
komen. De Croo antwoordde, in
pure Hollywood-stijl: „Ik kom net
terug uit New York"... Hij was
beter in Brakel gebleven.

Nog meer
macht
Vorige week vrijdag startte
het Studiecentrum voor de Her-

G»j-

Het heeft er de schijn van dat
de rabiate frankofonen in de
Voer en elders op heibel uit zijn.
Dit voorspelt met het oog op het
nakende debat over Brussel en
straks toch ook over de verdere
federalizering, weinig goeds. Bij
volgende regeringsonderhandelingen zal de staashervorming,
die Martens V nu krampachtig in
de koelkast houdt hoe dan ook
hét belangrijke tema zijn.

Einstein

Vredelievende
aktievoerders
Voor de ingang van het Paleis
der Natie (het pariement) werd
eergisteren, bij de opening van
het kamerdebat over de kernraketten, op een vreedzame en
sympatieke manier aktie ge-

DEZE
VJEEK

DJT^

ELDEN behandel ik in
mijn wekelijkse
bedenkingen de
aktualiteit van de politiek. Haast
nooit zoek ik mijn inspiratie in
de parlementaire beurtenis.
Deze week kan ik er niet
naast kijken. Het kamerdebat
over de kembewafiening heeft
me trouwens heel de week
ingepalmd. Ik heb er vele uren
aan besteed. Mentaal was ik er
voortdurend mee bezig.
Ik weet zeer goed dat het
probleem delikaat is. Er zijn
diep overtuigde Vlaamsnationalisten, trouwe Volksuniemilitanten die enige moeite
hebben met de standpunten
die onze partij ter zake
inneemt De vrees voor de
agressie van een totalitair
regime zit bij sommigen diep
ingeworteld. En ik b>egrijp dit
goed. Iedereen van ons is
biezonder gehecht aan de
vrijheid en de Westerse
beschaving. Het kristelijk
humanisme heeft ons leven en
onze kuituur wortels gegeven.
Niemand wil deze essentiële
waarden prijsgeven. Maar
niemand kan ontkennen dat de
angst voor een atoomoorlog in
even sterke mate ons volk
beroert Niemand kan
loochenen dat de sedert jaren
uitgewerkte militaire strategie
geleid heeft tot een
krankzinnige Ofjstapeling van
mensdomvernietigende
oorlogstuigen. Zowel in het

Westen als in het Oosten. Het
is onze overtuiging dat deze
helse spiraal,die zich steeds
beweegt naar een nieuwe
hoogte, moet doorbroken
worden. Die strategie van
afschrikking om elkaar
meerdere malen te vernietigen
heeft geen zin en kan
uiteindelijk de vrede niet
dienen. Integendeel, ze wordt
een immens gevaar voor de
vrede. Als Vlaams-nationalisten
moeten we bereid zijn te
zorgen voor de verdediging
van ons volk. Maar we mogen
niet meedraaien in een
waanzinnige tredmolen van
zogenaamde weerbaarheid, die
de verdwijning van onze
kuituur en ons volk tot gevolg
kan hebben.
Zij die, ongetwijfeld te goeder
trouw, menen dat heel deze
diskussie geen spjecifiek terrein
is van een Vlaams-nationale
partij, vergissen zich. Het
vredesideaal is een kenmerk
van de Vlaamse beweging. Het
pacifisme, niet als dagdromerij
maar als de doorvoelde uiting
van de „nooit meer ooriog"gedachte, is een typisch
Vlaamse reflex. Wie daaraan
zou twijfelen moet dringend
het tweede deel lezen van
„Mijn land in de kering",
geschreven door Karel Van
Isacker. Men kan deze pater
jezuïet niet verdenken een
linkse rakker te zijn. Veeleer
behoort hij tot het Vlaams-

haar medewerking daaraan te
verlenen.
De toespraken van de ministers Gol en Dehaene, n.a.v. de installatie van het studiecentrum,
maakte voor iedereen duidelijk
dat de opzet van dit centrum
niets te maken heeft met de
staatsomvorming zelf. Uit de toe-

ken voor een spoedige en algehele regionalizering van de gezondheidszorg. Dr. Devos, voorzitter van de Vlaamse Ziekenfondsen, pleitte voor een
verregaande autonomie, gebaseerd op de verplichte aansluiting van alle Vlamingen bij een
Vlaamse ziekteverzekering. De

Z

natonale kamp.
Maar er is meer. Onze
houding, die de opstapeling
van kemwap)ens op ons
grondgebied afwijst spruit
voort uit een volksnationale
visie van de Europese
toekomst Ze is het gevolg van
een bewuste stellingneming ten
voordele van de Europese
eenmaking. Het „Vlaming zijn
om Europeër te worden" is
meer dan ooit in een konkreet
stadium getreden. We
bepleiten een konkrete aanpak
om de droom van het Europa
der volkeren uit de nevels te
halen. Het zijn VlaamsEuropese objektieven die ons
bezielen. Wij stellen ze
tegenover de lakse houding
van het Belgisch buitenlands
beleid. Wij moeten de moed
hebben de stier bij de horens
te vatten en onïe
verantwoordelijkheden op te
nemen: het Europa van de
Moed. Alleen in dit Europ>ees
kader krijgt bovendien de
Heel-Nederlandse idee
levensvatbare gestalte. Deze
idee geeft een ruimere
dimensie aan heel ons streven.
Zij blijft als een onuitwisbare
onderstroom het Vlaamsnationalisme motiveren.

Vic ANCIAUX

Frangois
Cammarata

Hij verwacht
nattigheid

vorming van de Staat ook wel
het „Happart-centrum" geheten.
Tot de oprichting werd immers
beslist tijdens de troebele dagen
rond de benoeming van de Voerense bendeleider. Happart
werd toen benoemd tot dienstdoend burgemeester (om straks
ook zijn definitieve aanstelling te
krijgen...) en in ruil (?) werd de
noodzakelijke hervorming van
de Belgische staat nog maar
eens naar een studiecentrum
verwezen. Zeg maar, de verdere
federalizering verdween in de
koelkast
De VU, samen met de rest
van de oppositie, weigert deel te
nemen aan dit zoveelste praatcentrum. Trouwens, zolang de
CVP en de PVV ook In de
Vlaamse regering geen enkele
poging doen om tot een grotere
eensgezindheid te komen, acht
de VU het volstrekt onnodig

spraak van Dehaene bleek integendeel dat men de verhouding
tussen wetgevende en uitvoerende macht wil herschikken en
de grondwet wil veranderen in
gaullistische richting. Waardoor
het parlement andermaal aan
kracht en betekenis zou inboeten.

'^

k Dr. Devos

Regionalizering
Tijdens de najaarsvergadering
van het Vlaams Geneesherenverbond werd een lans gebro-

Walen uiteraard n een Waalse
ziekenbond en de Brusselaars
zouden de keuze hebben, aansluiten in Vlaanderen of in Wallonië.
Dr. Devos werd bijgesprongen door gastspreker en gemeenschapsminister De Wulf.
Ook hij sprak zich uit voor een
autonoom gezondheidsbeleid,
vermits de huidige dubbelzinnigheid niets dan narigheid veroorzaakt De Wulf zei verder dat de
gezondheidszorg gedurende de
afgelopen twintig jaar nauwelijks
verbeterd is,
De enige die uit de toon viel,
was Robert Vanden Heuvel,
voorzitter van de Kristelijke Mutualiteiten. Hij pleitte voor het
instandhouden van een unitair,
nationaal systeem. Deze houding wordt al iets duidelijker
wanneer men weet dat de Kristelijke Mutualiteiten een van de
mantelorganizaties van de CVP
is.

De Karolingische vakbondsleider Frangois Cammarata loopt
zenuwachtig rond. Hij vreest terecht een negatief advies van de
Raad van State over de onsamenhangende regeringsbeslissing van eind juli inzake het staal.
Dit zou als gevolg hebben dat
over Cockerill Sambre een f)arlementsdebat moet worden gehouden.
Camarata is bang dat de
„Vlaamse politici" in dat geval
niet bereid zullen zijn toegevingen te doen, gezien het „preelektorale klimaat".
Dat de regering voor heel wat
moeilijke hindernissen staat ontkent niemand. Maar Cammarata
kan gerust zijn- op het kruciale
ogenblik vraagt de regering
steevast de vertrouwensstemming en alles gaat weer verder.
„Men kan toch geen regering
doen vallen omwille van het
staal!? Of omwille van Happart?
Of omwille van de raketten?"
zeggen de CVP- en PVV-pariementsleden. De waarheid is dat
deze verkozenen heel erg elektorale straffen vrezen bij aanstaande verkiezingen.
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4 biljoen
in 't rood
Onvoorstelbaar maar waar!
De totale schuld van de Belgische staat bedraagt thans ruim 4
biljoen frank, dit is een 4 met 12
nulletjes daarachter of 4.000 miljard.
Om de kastastrofaal stijgende
overheidsschulden te „dekken"
worden telkens opnieuw leningen aangegaan in het buitenland.
Vorige week werd bekend dat
nog eens 53 miljard zal worden
„opygenomen" in het buitenland.
Ondanks alle stoere regeringsbeloften stapelt het kabinet
Martens V de schulden op. Voor
het lopende jaar '83 werd reeds
zo'n 600 miljard te veel uitgegeven. En iedereen weet dat het
vooropgestelde tekort van 500
miljard voor '84 ruimschoots
overschreden zal worden.
Iedereen herinnert zich nog
de vage belofte en demagogische slogans, zoals „Niet U, maar
de staat leeft boven zijn stand.
De CVP-PVV-ploeg, die met
veel lawaai een sanering van de
overheidsfinanciën aankondigde, slaagde er integendeel in
liefst 1,5 biljoen frank extraschulden te maken. Een „gedurfd" beleid...?!

Vlaams verzet
De dreiging van enkele FDFburgemeesters om in de Vlaamse gemeente Overijse een
Franstalige school op te richten

blijft langs Vlaamse zijde heftige
reakties uitlokken. Ook de plaatselijke VU-afdeling vindt dit al te
gortig: „Eens te meer probeert
het
fransdolle
imperialisme
hoogtij te vieren in onze eentalige Vlaamse gemeente".
De oprichting is volkomen ongrondwettelijk en enkel bedoeld
als intimidatie.
De V U IS vastbesloten zich
met alle mogelijke middelen tegen deze Franstalige poging tot
agressie te verzetten. Zij doet
dan ook een oproep aan alle
Vlamingen om haar te steunen in
de strijd tegen deze bezetting
van Vlaams grondgebied.

Scheiding van
de machten
Op 9 maart 1980 vuurde Joseph Snoeck vanuit zijn woning
op wandelende, Vlaamse manifestanten. Trieste balans: drie
gewonden, waarvan één zwaar.
Meer dan wrie jaar later heeft de
korrektionele rechtbank
van
Verviers nog steeds niet uitgemaakt of deze Voerschutter
schuldig is of niet
Erger nog: de hele rechtzaak
wordt een wallingantische manifestatie. Waarbij de rollen a.h.w.
omgekeerd worden: de betichten worden aanklagers. En, wie
had dit anders verwacht, José
Happart speelt in de hele komedie een hoofdrol Daarin fel geholpen door de Vervierse rechtbank. De Vlaamse wandelaars
én de Vlaamse rijkswachters zijn

Zaterdag werd door een groepje VAKA-leden een paaltje, afkomstig van de voorbereidende
werken te Florennes, ten huize van minister Tindemans afgeleverd. Hiermee wilden zij
duidelijk maken dat het onaanvaardbaar is dat de werken aan de toekomstige nukleaire basis
reeds gestart zijn, alvorens het parlementsdebat over de raketten was begonnen.
Meer over dit debat in het halfrond van de Kafrier van Volksvertegenwoordigers
leest U op

biz. 6 en 7.

de grote schuldigen. En Snoeck
zelf blijft buiten schot
Waarbij men zich de vraag
kan stellen hoe verloederd onze
demokratie wel is. Eén van de
basisprincipes is immers de
scheiding van de dne machten

en het behoud van hun onafhankelijkheid. Dit laatste kan bezwaarlijk gezegd worden van de
frankofone rechters... Uitspraak
in december.

een nieuw maatschappelijk kontrakt Dit zal echter onmogelijk
zijn in de Belgische kontekst
maar zal wel slagen in een
Vlaams kader.

Elf cijfers

Verbod

„ W I J worden nummers!" De
titel van een biezonder gesmaakt stukje van de overleden
Vlaamse kabaretier Gerard Vermeersch. Nu is het officieel zover. Elke nummer van dit land zal
bij zijn inschrijving een identifikatienummer krijgen, bestaande uit
elf cijfers.

„ Tussen de meerderheidsfrakties werd een akkoord bereikt
om geen eenzijdige
amendementen in te dienen", leest men
in een liberale krant De liberale
klauw op de CVP-PVV-koalitie is
inderdaad zo stevig geworden
dat de parlementsleden van de
meerderheid niet eens meer hun
wetgevend
amenderingswerk
mogen uitoefenen. Dit betekent
dat de CVP (en PSC) alle amendementen op de begroting en de
financiewet in de prullenmand
mogen gooien.

De drie Simonets
E

EN van de meest bekende (en geslaagde) verkiezingsaffiche's
uit Belgiës jongste politieke
geschiedenis was „de tricolore
Simonet". De graficus die ze ontwierp, had alle profijt
getrokken
uit een fysiek én uit een mentaal hoofdkenmerk
van zijn
kliënt
Simonet is door
zijn
lengte een opmerkelijke
verschijning. En hij heeft er nooit
heul van gemaakt, een unitarist
te wezen. Zo beeldde de graficus zijn kliënt liefst maar drie
keer tegelijkertijd
uit: over de
affiche
schreed
het
rijzige
zwarte silhouet van Simonet
gevolgd door een gele en een
rode schaduw.

Deze tricolore triniteit
had
iets weg van het bekende Nederlandse tv-spelletje „Wie van
de drie?". Dat de echte Simonet
opstaat en zich kenbaar makeNa een kwarteeuw
aktieve
politieke dienst, na bijna twintig
jaar parlement en burgemeesterssjerp,
na twee
ministerschappen is het nog altijd lastig te zeggen, wie of wat de echte Simonet is.
In de Wetstraat is hij een
kille, afstandelijke
intellektueel
die dankbaar gebruik
maakt
van zijn gestalte om nogal superieur-ironisch
neer te kijken
op het kleinkaratig gewoel aan
zijn voeten. In intieme kring en
in zijn Anderlechtse
burgemeestersfunktie
ondergaat
hij
een honderd percentige
gedaanteverwisseling:
hij kan ongemeen geestig zijn, heft de
pint met bekwame spoed en
vakmanschap,
laat zich
niet
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pramen om een liedje te zingen
in het Frans, het Nederlands of
het Brussels.
Dat de echte Simonet opsta
en zich kenbaar makeAan het begin van zijn politieke loopbaan speelde hij ronduit de anti-Vlaamse kaart Hij
kraaide mee met de krielhaantjes van het fransdolle Rassamblement
Bruxellois
— deze
voorloper van het FDF — en
joeg de Vlamingen op stang
met zijn verklaring over de „irreversibiliteit'
van het Brussels
verfransingsproces.
Nadien
rondde hij dat allemaal nogal af
om te verstollen tot een unitaire
bisexuele Brusseleer a la V.d.B.,
maar van beschaafder
allooi.
Dat de echte Simonet enzoverder- Socialist? Hij had in
alle geval de socialistische partij gekozen om carrière te maken. Maar sinds lang was deze
liberaal vervreemd van zijn politieke omgeving. En gaf zich
weinig moeite om dat te verbergen. Op partijkongressen
en
vergaderingen verkondigde
hij
zijn
afwijkende
opvattingen

met een brio, dat hem wél applaus maar geen invloed opleverde.
De Navo, de raketten, de
neutronenbom,
het
Zaïre-beleid: het zijn oude
breuklijnen
tussen hem en zijn
politieke
omgeving. Maar ook hier was
het nooit makkelijk, uit te maken of hij een échte
Atlantist
dan wel een koude
opportunist
is.
Hij kwam destijds
in opspraak omdat de gauchistische
„Pour" beweerde dat zijn echtgenote — die een tijdlang beheerder was bij Beherman-Demoen en die een aktieve grootzakenvrouw
is —
betrokken
was bij wapenhandel met ZuidAmerika. „Pour" werd veroordeeld en Simonet ging vrijuit.
Maar het geurtje van affairisme,
dat ook rond Vd.B. waart, raakte hij nooit kwijt
Sinds geruime tijd was zijn
positie in de socialistische
partij onhoudbaar geworden. Het
afscheid komt zeker niet onverwacht
Evenmin
onverwacht
komt de mededeling, dat Simonet sinds een jaar handelsreiziger op hoog niveau is voor de
Société Générale.
Hij is niet de eerste gewezen
socialist, die de pecuniaire gevolgen van zijn afscheid verzacht door de in de politiek
verworven invloeden en relaties ter beschikking te stellen
van big bussines:
Paul-Henri
Spaak exerceerde
het hem
voor met ITT.
En moge de échte Simonet
eindelijk opstaan ? Of heeft hij
zich nu kenbaar gemaakt?

!f •f'Jf^^-"':?'

Elkeen zal het recht hebben
zijn gegevens op te vragen, teneinde de eventuele korrekties
aan te brengen. Ondertussen
blijkt er „ergens" een andere
komJDuter te bestaan, waarin de
staatsveiligheid ook „gegevens"
opstapelt m.b.t. alle burgers.
Wat die „gegevens" allemaal
bevatten en wie daar toegang
toe heeft, blijft een duistere aangelegenheid.

Nog eens 3315
Vlaanderen
telde
vorige
maand nog eens 3315 stempelaars meer. In totaal zijn er in België nu 511.618 werklozen. In dat
cijfer zijn noch de stagiairs, noch
de BTK-ers of de DAC-ers gerekend.
Opmerkelijk én onthutsend is
dat alleen in Vlaanderen de
werkloosheid toenam. Zowel in
Wallonië als in het Brusselse
gewest nam de werkloosheid
zelfs lichtjes af.
De Vlaamse bevolking raakt
het beu. Gedurende jaren waren
de Vlamingen bereid tot inleveren. Nu zien zij dat positieve
resultaten uitblijven en dat de
werkloosheid
angstwekkend
toeneemt de belastingen stijgen,
de bedrijven sluiten...
De Belgische dualiteit speelt
Vlaanderen voortdurend parten.
Neem de inefficiënte overheidsbestellingen: deze bevordelen
uitsluitend Wallonië. Vandaar dat
het meer dan ooit noodzakelijk is
dat er een nieuw industrieel beleid komt na het opstellen van

Nochtans hadden de kristendemokraten een reeks amendementen klaar, teneinde de fiskale
Cen biezondere liberale) voorstellen van de regering te wijzigen. Dit gaat dus niet door. De
CVP-PSC zwichtte voor de liberale eisen. Alleen wijzigingen die
de instemming wegdragen van
de vier meerderheidsfrakties zullen worden geduld.
Nochtans hebben Wilfried
Martens en de hele CVP steeds
de mond vol van de „herwaardering van het parlement".

Protest
Het VU-raadslid in het Brusselse O C M W , Rudi Roossens,
kwam vorige week opgemerkt in
het nieuws. Door de FDF-voorzitter van het O C M W werden de
eerste verdiepingen van het vernieuwde Bordet-instituut geopend. Roosens kon geen vrede
nemen met de uitsluitend Franstalige plechtigheid en protesteerde dan ook. Publiekelijk.
De dure vernieuwingen in dit
instituut gingen inderdaad niet
gepaard met een verbetering
van het Nederlands-vreemde karakter: amper 2 op 53 geneesheren zijn Vlamingen...
Roosens verdient een pluimpje voor zijn gedurfde aanklacht

M$
Nog sombere KB-prognoses

Met jumboleningen in
lange donkere tunnel
Jammer, maar we kunnen ze ook niet wegcijferen. De konjunktuurrapporten
van zelfs politiek beleidsbepalende banken (KB, BBL...) voorzien weinig goeds
voor volgend jaar Zulks verrast ons nauwelijks, maar de pikante cijfergegevens
in de zoveelste tabellen die meestal in de Wetstraatmist verdwijnen leren ons
vooral dat met het huidige politiek bewind in dit land de krisismiserie nog lang zal
voortwoekeren. Het betreft dus geenszins politieke oppositiepraat, maar wel
boekhoudkundige analyses van staatsrekeningen en beheer van de nationale
budgetten.

D
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studiedienst van de
Kredietbank is niet mals
voor liet beleid van de
regering Martens V. De premier
die dezer dagen het parlement
bezweert zich druk te maken
over andere aangelegenheden
dan buitenlandse NAVO-betrekkingen kijgt van de KB geen
prettige lektuur voorgeschoteld.
De studiedienst van de Kredietbank laat er geen twijfel over
dat het beleid van de opeenvolgende regeringen-Martens ons
stort in een uitzichtloze deflatiepolitiek. Konkreet: het gezinsverbruik blijft opvallend dalen.
De eerste, tweede en derde
devaluatie van de Belgische
frank, door premier Martens, is
hier hoegenaamd niet vreemd
aan. Hoewel deze ophefmakende
ingreep
staatsmanhaftig
werd voorgesteld als maatschappelijk reddende chirurgie.

630 miljard, plus
650, plus
Om het bij de konjunktuurcijfers van de Martens V-prestaties te houden. De cijfers van de
Kredietbank. Er zijn miljarden te

kort om voor onze gemeenschap het samenleven opnieuw
behaaglijk te maken.
Konkreet: de
Kredietbank
meldt nog een bijkomende versombering van de openbare financiën. De zogenaamde financieringsbehoeften van de Belgische staat (duur lenen met afbetalingslast voor de volgende generaties) blijven van aard om de
krater van de miljardenschulden
(ondanks de vermeende hakbijloperaties van Martens) ontzagwekkend te vergroten.

de verre uitlofjers van Martens'
devaluatiepolitiek.
Waar we met het nu gevoerde
sociaal-ekonomisch beleid aan
toe zijn blijkt uit de prognose-cijfers van de KB. Bij voorbeeld

nefaste deflatiekrisis versukkeld
zijn.
En al de opgelegde bezuinigingen, het solidair toetrekken van
de broeksriem, zullen dit jaar
volgens de verwachtingen van
aard zijn om nog een „netto
financieringssaldo van de tekorten op de
overheidsrekeningen"
op 630 miljard te brengen. Volgend jaar zouden w e dan bijkomend nog een tekort van 650
miljard boeken. Enzoverder...

Cockerill-mirakel
De studiedienst van de Bank
Brussel Lambert is iets minder
pessimistisch in de vooruitzich-

T

Krasser nog: 64 procent
sprak zich zelfs uit voor regionalizering van de kredietpoliliek. En nóg beter: 72 procent
van de ondervraagde politici
stelt dat het afsluiten van regionale kollektieve arbeidsovereenkomsten spoedig zou moeten verwezenlijkt worden.

Anderzijds is er ook de verwachting dat „het bedrijfsklimaat" nog zal versomberen. En
de reden die daarvoor aangestipt wordt laat geen ruimte voor
misverstanden: de versombering van het bedrijfsklimaat dient
toegeschreven te worden aan
de sterk slinkende binnenlandse
vraag, wat nauwelijks kan gekompenseerd worden door de
verstevigde uitvoer.

Er zijn nog andere federalistische
geloofsbelijdenissen,
zoals inzake de onmiddellijke
splitsing van de ASLK, Nationale Investeringsmaatschappij,
Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid,
enzomeerDit zijn de meest ophefma-

En Dehaene inmiddels maar
enkele miljoenen besparen in de
sociale zekerheid, ten koste van
de minstgegoeden... Voor het
overeind houden van één zieltogend bedrijf wordt de ekonomie
van gans een land in lengte van
jaren op de helling gezet

VU toont
krisisuitweg

B

EHALVE de inkomensherverdeling, die langs de
fiskaliteit en de sociale
zekerheid blijvend dient te geschieden, en met nog vert)eterde modaliteiten, blijft er de behoefte aan biezondere sociale
programma's. De V U benadrukt
dit als essentieel element bij het
zoeken naar de krisisuitweg.
Deze sociale programma's komen ten goede aan kollektieve
noden die niet noodzakelijk
(maar in heel wat gevallen wel)
inkomensgebtonden zijn.

Die slinkende binnenlandse
vraag heeft natuurlijk alles te
maken met eerstens de hakbijlofjeratie in de koopkracht van de
gezinnen en wordt tweedens
blijvend negatief beïnvloed door

Voorbeelden zijn: de studiebeurzen, de sociale woningbouw, de gezins- en bejaardenhulp, de sociale reisabonnementen... Ze kunnen moeilijk onder
één gemeenschappelijke noemer gevat worden.
In het huidige systeem wordt
de toekenning van dit soort „sociale voordelen" meestal gekoppeld aan het inkomen. Dit is een
(kleine) vorm van inkomensherverdeling. De opeenhoping van
verschillende sociale voordelen
kan echter tot gevolg hebben
dat een gezin dat net onder de
inkomensgrenzen valt méér kan
besteden dan een gezin dat r^t
die grenzen overschrijdt

kende bevindingen in een VEVenquête die ook nog op andere
domeinen aantoont dat er een
enorme kloof is tussen het
woord en de daad van de
Vlaamse politici. We bedoelen
dan uiteraard de politici van de
traditionele partijen die In het
parlement vooral hun best
doen om spoedige verregaande federalizering van het land
tegen te werken.
Met de dood in het hart,
zoals dat jaren geleden reeds
heette. Ook de huidige Belgische premier zal In de naamloze VEV-enquête wel opgebiecht hebben dat hij In feite de
VU-elsen onderschrijft Maar_,
er zijn zo van die kleine opportunistische berekeningen die
maken dat Vlaamse eisen andermaal bevroren worden in
een studiecentrum voor de
staatshervorming. Het wetsvoorstel Vanden Brande bijvoorbeeld is nu reeds duchtig
aan het vergelen.

Waar is deze vijfde jumbolening goed voor, behalve voor
extra miljarden schuldenlast tot
het jaar 2000? Wel, er zijn politieke beslissingen die in een handomdraai miljarden opslokken.
Een kras voort)eeld werd gegeven in een interview met „La
Libre Belgique". PDG Gerard
Delruelle van Cockerill-Sambre
getuigt daarin: „Ik vind het een
mirakel dat de regering op korte
termijn 110 miljard heeft weten
bijeen te brengen voor CockerillSambre." De zogeheten „cash
drain" (zeg maar kastekort) van
(Dockerill-Sambre zal dit jaar beperkt blijven" tot 10,5 miljard
frank.

De verbeterde industriële produktie in Vlaanderen wordt opgeslokt door de miljarden geldhonger van de Belgische overheid. CVP en PW kijken medeplichtig toe.
(hds)

Tussen
woord en daad...
USSEN woord en d a a d Uit een enquête van het
Vlaams
Ekonomisch
Verbond blijkt dat de overgrote
meerderheid van de Vlaamse
politici (maar niet alleen parlementairen) gewonnen is voor
een onmiddellijke regionalizering van de zogenaamde industriële hefbomen.

Waar er vóór kort de juichkreet mocht gehoord worden
dat de Belgische regering zware
leningen in het buitenland stilaan
kon afremmen, is er nu het t)ericht van alweer een (vijfde) jumbolening op de internationale kapitaalmarkt In de periode rond
sinterklaas. En voor liefst 1 miljard dollar.

wat het gezinsverbruik betreft,
dit jaar wordt reeds een daling
met 3,5 procent verwacht en
volgend jaar wordt rekening gehouden met een bijkomende dalende trend.
Waardoor dus veel ondernemingen en zelfstandigen het nog
lastiger gaan krijgen, nog meer
werknemers aan de deur moeten zetten, en nog meer werk geven aan de kuratoren... Nee, te allen prijze zou een deflatiepolitiek
afgewend worden, zo heette het
De cijfers tonen vandaag zwart
op wit aan dat we precies in zo'n

ten voor volgend jaar, maar stelt
fundamenteel toch dezelfde diagnose: de binnenlandse vraag
zal zwak blijven.
De redenen waarom we het
einde van de krisistunnel nog
niet zien zijn dus tweeërlei: de
geldhonger van de overheid die
ondanks grote bezuinigingen
nog onverminderd bijkomende
miljardenschuldenlast blijft opleveren, én de aanzienlijke koopkrachtvermindering van de gezinnen. Dit laatste is het gevolg
van de inlevenngsfobie van Martens V.

Alleszins: de sociale programma's zijn te ingewikkeld geworden.
Omwille van de maatschapjjelijke doeltreffendheid is het meer
dan wenselijk de bestaande
waaier van kumuleerisare tegemoetkomingen te onderzoeken
naar hun doelmatigheid, en vooral te beperken tot de werkelijk
maatschappelijk
rKxxdzakelijke
maatregelen. Het weze herhaald:
een globale herverdeling van de
inkomens
moet
verwezenlijkt
worden langs de herschikking
van de finale lasten die de gezinnen torsen.
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Ook Warchaupakt
moet signaal van
goede wil geven!
Het is woensdagmiddag. De kamerleden haasten zich opnieuw naar het
halfrond om het debat over de kernraketten verder te zetten.
Ruim 15 uren volstonden dinsdag niet om af te ronden en tot een besluit te komen. De kern van het debat is evenwel achter de rug. Over de bevoegdheidskwestie heeft elkeen zijn zeg gehad. De uitslag van de stemming is voorspelbaar Wat de diskussie ten gronde betreft kan zonder overdrijven gesteld worden dat met Swaelen, Tobback, Simonet en Paul Van Grembergen de
„zwaargewichten" aan het woord geweest zijn. Rest vooral nog het wederwoord
van de regering. Tot besluit zal dan nog gehandeld worden over het wets
voorstel Dierickx, al is het lot daarvan na het debat ten gronde gekend.

LS eerste spreker liet Vic
Anciaux de kans niet
voorbijgaan om de diepere, fundamentele betekenis
van het debat te beklemtonen:
„Dit debat is een toetssteen voor
de waarde van het parlement
Wij moeten er vandaag in slagen
het parlement op te tillen tot een
reële en enige gesprekstafel van
de vertegenwoordigers van het

A

volk, waarrond de politiek als
diepe zorg voor de gemeenschap tot uiting komt". Heel konkreet vroeg hij om de kleine
partijpolitieke vitterijen thuis te
laten, de bubbelzinnigheld en de
gezagsargumenten op te brengen. „Laat ons allen uitkomen
voor onze eerlijke mening. Zelfs
deskundigen zijn het grondig oneens. Feit is dat zowel bij de

voor- als bij de tegenstanders
van de plaatsing van de kernraketten eminente en om de vrede
bekommerde mensen te vinden
zijn, zoals er beiderzijde haviken
en nuttige idioten rondlopen".
Zelf voegde de VU-voorzitter
onmiddellijk de daad bij het
woord. Bondig en bevattelijk zette hij de juridische argumenten
over de bevoegdheidskwestie

op een rijtje. Om snel over te
stappen naar het zuiver principiële vlak: „Deze aangelegenheid is al te ingrijpend om zomaar een vrijgeleide te geven
aan een toevallige regeringskoalitie. We mogen zelfs niet dulden
dat enkele mensen met zulke
verantwoordelijkheid opgezadeld worden."

Nucleaire logika
Zijn pleidooi viel in dovemansoren. Eerste minister Martens liet
er niet de minste twijfel over
bestaan dat de regering en alleen de regering bevoegd is
Nadien, na de beslissing, kan het
parlement nakaarten zolang het
wil. En om zijn visie kracht bij te
zetten verbond hij er het vertrouwen in de regering aan.
Meteen verzandde het debat
in het klassieke spel van meerderheid en oppositie. In plaats
van ten volle tot haar recht te
kunnen komen devalueerde de
parlementaire demokratie alweer in een welles-nietes aan de
regering. Waarop een ontgoochelde Vic Anciaux niet aarzelde
Martens te beschuldigen van nucleaire logika. De kille logika van
de onvrijheid.
Een nadien zou Paul van
Grembergen de eerste minister
herinneren aan zijn uitspraak, dat
hij de dingen anders beginnen
bekijken is na zijn operatie. „Een
gedicht, een kunstwerk. Ik moet
zeggen en mogelijk ben ik te
subjektief, te gevoelig, maar als
ik door Gent loop of door Antwerpen of door mijn dorp en ik
kijk naar alles dan voel ik het ver-

„Als wij de vrije wereld willen behouden en verdedigen dan doen wjdtomde kostbaarhc d van I et kr steijk humanisme", de
kostbaarheid van de levenswaarden. Dat was ook de geestesgesteldheid van de 300.000 betogers op 23 oktober Het was
geen betoging van barrikaden, hatelijkheden, onverdraagzaamheden. Het was een betoging waar het beste van onze Westerse beschaving gezegd werd, doordesemd van 2.000 jaar kristelijk humanisme:_j/rede, ontwapening, broederschap. Naïef
schrijven sommigen. Mogelijk. Maar schitterend naïef dan. De mens die vermenselijkt optreedt." (Paul Van Grembergen)
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„Wat kan de blinde staetzucht
brouwen, wanneer ze raest uit
misvertrouwen".
leden, dan voel ik wat André
Demedts bedoelt als hij het heeft
over die innerlijke geheimnissen
die van geslacht tot geslacht
overgaan van familie tot familie.
En dan moet ik zeggen dit alles
verloren te laten gaan, woestijn
te laten worden, het volk der
lage landen weg alsof het nooit
geofferd heeft nooit gewroet,
nooit geleefd... het is een ondraaglijke gedachte. Dit risico wil
ik voor geen enkel volk en de gedachte alleen is reeds een hel en
velen voelen zoals ik".

Blinde staetzucht
Een allerbeste Paul Van
Grembergen. Menselijk en emotie-vol. Die erin slaagde het debat te ontrukken aan de rekenmachine-mentaliteit van technische poespas en militaire strategie. Die kalm en ondubbelzinnig
verwoordde wat duizenden met
hem meevoelden: „Wij willen de
raketten niet plaatsen. Dat is een
beperkte stap van niet verdere
bewapening van onzentwege.
Deze stap moet gevolgd worden
door een duidelijke stap van de
USSR, met ontwapening en ontmanteling van de SS20-raketten. Met dezelfde hardnekkigheid waarmede wij principieel
hier de kernraketten weigeren,
eisen wij van dat het Warschaupak zijn signaal van goede wil
geeft en zijn stap in de ontwapening".
Aan de slechte oneindigheid
an de bewapeningswedloop
moet een halt toegeroepen worden. Wij hebben in het Westen
een kernmacht, voldoende om
onze wereld verscheidene malen te vernietigen. Wij kunnen
een verantwoorde eerste stap
zetten. West-Europa mag de
koord van de zelfmoord niet in
handen krijgen. Dit oude avondland moet nog toekomst en hoop
gelaten worden. Maar, aldus besloot Van Grembergen ditmaal
met Joost van de Vondel, „Wat
kan de blinde staetzucht brouwen wanneer ze raest uit misvertrouwen".
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De wereld, ons dorp
Klokslag 10 uur opende algemeen voorzitter Vic
Anciaux het kamerdebat over de kernraketten.
In een eerste luik werd de bevoegdheidskwestie
aangesneden: wie — de regering of het parlement
— heeft grondwettelijk en wettelijk de bevoegdheid
om te beslissen over de installatie van kernwapens
op ons grondgebied.

D

E regering beroept zich
op een wet van 1962 om
het lai<en naar zich toe
te trekken. Die wet verleent de
regering alle beslissingsmacht
over de doortocht en het verblijf
in België van vreemde NAVOtroepen. Maar uit de toenmalige
parlementaire diskussie blijkt
overduidelijk dat de delegatie
geenszins slaat op het vervoer
en de installatie van kernwapens.
Er is evenwel meer dan juridische haarklieverij. „Ook zonder
juridische argumenten", aldus de
VU-voorzitter, „lijkt het me ondenkbaar dat de regering hier
beslissingsmacht heeft. De aangelegenheid is te diep ingrijpend
in het leven van het volk, is te
bepalend voor een langere toekomst, de mensen die wij vertegenwoordigen zijn te zeer betrokken, het probleem is te gewichtig om zomaar een vrijgeleide te geven aan een toevallige
regeringskoalitie. Principieel mogen wij zelfs niet dulden dat
enkele mensen met zulke verantwoordelijkheid opgezadeld
worden".
Kortom, het gaat hier om heel
wat meer dan zuiver partijpolitieke of elektorale belangen. Het
klassieke spel van meerderheid
en oppositie is dan ook uit den
boze. Meer zelfs: „ Voor mij hoeft
het voortbestaan van de regering niet in vraag gesteld te

worden; hier moet de parlementaire demokratie ten volle tot
haar recht komen, hier staat elke

parlementair voor zijn of haar
verantwoordelijkheid".
Het buitenlands beleid heeft
zich in ons land al te lang afgespeeld boven de hoofden van de
mensen, in kleine cenakels, diplomatieke salons of militaire havens. Die tijd is voorbijl De technologische vooruitgang en de
nieuwe, kommunikatiemiddelen
hebben de bevolking dichter bij
het internationaal gebeuren gebracht Of zoals Vic Anciaux het
verwoordde: de wereld is mijn,
ons dorp geworden.

Verder praten
„Ik begrijp volkomen dat men over de rakettenkwestie een verschillend standpunt kan hebben. Ik
respekteer de houding van diegenen — zoals de
PVV en de PRL — die geen deel wensten te nemen
aan de betoging van 23 oktober omdat zij met de
doelstellingen ervan niet akkoord gingen. Maar als
men opstapt, als men zijn akkoord betuigt als
politieke groep, als parlementair, dan moet men
konsekwent zijn!" verklaarde
VU-volksvertegenwoordiger Frans Baert gisteren tijdens het rakettendebat

H

I lERMEE stelde hij vlijmscherp de hypokrisie
van de CVP aan de
kaak. Het was trouwens diezelfde partij die de ingediende resolutie van Frans Baert zo sterk
ontkrachtte dat de Gentse
Vlaams-nationalist dan maar besloot zijn voorgestelde resolutie
in te trekken.

ÏÏ7
Dagdromerij^

Trouwens, niet alleen deze installatie is van belang, maar
vooral de principiële beslissing.
„Indien men deze raketten aanvaardt, dan zal men later niet
kunnen weigeren om nog meer
geperfektioneerde, krachtiger,
vemielender raketten te plaatsen", zei Baert Bovendien zullen
deze nukleaire moordtuigen uitsluitend onder beheersing staan
van de VSA. België zal niets te
zeggen hebben over een eventueel gebruiken of een verbod
daartoe.
Verder vroeg de VU-er Baert
welke voorstellen de Belgische

Urenlang werd er gedoceerd over internationaal
en ander recht Te pas en te onpas werd met onbegrijpelijke technische gegevens geschermd. Men
waande zich bijwijlen in een NATO-kursus over
militaire strategie.
Niets van dit alles bij Paul Van Grembergen.

V

OOIT eerder hoorden we
iemand op een dergelijk
hoogstaand niveau, zo
evenwichtig, menselijk en eenvoudig „praten" over de OostWestverhouding, het pacifisme,
onze kijk op de grootmachten,
de bewapeningswedloop, de
kernraketten.

hebben wij een wereld met
schrijnende armoede, met mensen die leven als de uitgemergelden van de Duitse koncentratiekampen. Het stoppen van de
bewapeningswedloop is het enige middel om geld vrij te maken
voor een toekomst voor deze
paria's."
Dit toekomstperspektief wil
Dagdromerij? „Dat alles verde VU niet in de weg staan. Zij
hoede dat er een kernoorlog
wil een kans benutten met een
kome maar met moedige vlagge- beperkte stap van niet-verdere
dragende en vaderlandslied-zin- bewapening. En dat is heel wat
gende soldaten zal die kernooranders dan de verkeerdelijk
log niet veel te maken hebben,
voorgestelde eenzijdige ontwamaar wel met een miljoenenpening. Paul Van Grembergen
moord. Pacifisme heeft niets ver- daarover: „Het is een beperkte
nederende meer, het is integen- stap van niet verdere bewapedeel de verfijnde gedragswijze in
ning van onzentwege waarbij wij
een verfijnde samenleving van
van de USSR een tegenstap
met elkaar onderhandelende
vragen, van hen vragen wij ontgroepen, volkeren en staten."
wapening, het wegnemen van de
SS-20
gericht op West-Europa.
Dat is het uitgangspunt van
Ook voor hen telt onze redenehet Vlaams-Nationalisme. Het
ring: genoeg is genoeg."
nooit meer oorlog! „Nog steeds

Frans Baert: „...CVP-ers zijn
farizeeërs..."

De besten
onzer broeders
en zusters?
Ondanks „onze" krisis blijft België de zesde rijkste
in de wereldrij-staten, die 80 th. van de welvaart
verwierven. Zowat 122 staten —drievierde van de
bevolking) moeten het stellen met 20 th. van 's werelds rijkdommen. Procentagewijze worden de armen steeds armer, de rijken steeds rijker In Eritrea
maakten we die armoe persoonlijk mee onder de
vorm van voedselnood. Vanaf 1960 daalt de voedselproduktie gestadig in de onderontwikkelde wereld.
Kortom: strukturele tekorten en ondervoeding vullen
mekaar aan. Net als andere kleinere landen zou België een vernieuwende rol kunnen spelen in deze
strukturele onvrede-wereld.

LAANDEREN telt geen
enkel dorp dat met missionarissen en ontwikkelingshelpers zijn hart niet
opjent maar de wereld. Maar het
Belgisch, hoofdzakelijk franstalig
beleidstekorti verraadt deze inzet door zijn kleurloze, konservatief-niets-zeggende aanpak
Twaalf jaar volgde Ik het buitenlandse beleid. Zelden heb ik
van de regering informatie gekregen over de internationale
mechanismen die de wereldsamenlevingsverhouding bepalen.
Niet eens een half procent van
ons bruto nationaal produkt vertrekt naar de Derde Wereld. De
helft daarvan vloeit dan nog op
ekonomische noemers naar dit
„donorland" terug.
De federalisering van de ontwikkelingssamenwerking is een
noodzaak. De Vlaamse achterstelling en de frankofonieuitwassen blijven manifest Dit neemt
niet weg dat binnen de Vlaamse
politieke wereld te weinig gedacht en gehandeld wordt rond
een eigen Vlaamse rol. Zo zijn er
de wapenhandel en de overtredingen van de volkeren- en mensenrechten, problemen waaraan
België voorbijgaat

V

In de hele wereld wordt per
uur 3.000 miljoen aan bewapening uitgegeven. Men schat dat
het aankoopaandeel van de ontwikkelingslanden de jongste 20
jaar van 3,3 th. tot 16,1 th. gestegen is. Voor de kleinere wapens speelt België daarbij een
eersterangsrol. En Vlaanderen
blijft niet achter, zowel binnen de
FLAG als de DIRV, zonder te
spreken over de klassieke franstalige verworvenheden van de
Poudreries Réunies de Belgique
in de Kemfjen.

Willy Kuijpers

Eenzelfde proces kan ik maken over het niet-belijden van
een p)olltiek geloof in de volkeren- en mensenrechten. Aan de
lopyende band wordt het internationaal uitgetekend akkoordengeheelgeschonden, zonder dat
de p>olitieke beleidshouding
struktureel verandert Europa
bezit nochtans een enige kans
om „demokratie" als ontwikkelende en zelf-verwezenlijkende
leer uit te voeren naar de (Derde) Wereld. Los van de twee
machtsblokken kan het een geëigende vredesstruktuur op gang
brengen rond: grondstoffenprijzen, produktieovereenkomsten,
landbouw, zelfbestuur- en zelfverwezenlijkingssystemen.
Waarom doen wij het niet..
Europa.?
Willy Kuijpers,
kamerlid.

regering gedaan heeft teneinde
de gesprekken in Geneve meer
slagingskansen te geven. Volgens Baert moet er gepleit worden om deze b^prekingen
voort te zetten.
„Voor ons is er geen goed,
geen ideaal, geen doel, geen
welzijn dat hoe dan ook kan
opwegen tegen de vernietiging
van geheel ons volk of tegen het
risiko daarvan. Wat betekenen
welvaart welzijn en vrijheid voor
een volk dat niet meer bestaat?",
aldus nog Baert
10 NOVEMBER 1983
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Komt diplomatie te laat voor Arafat?

Palestijnse
broedermoord
in Libanon

' ' ,^ \ .„!~~-*»

De Palestijnen hebben geen vijanden nodig, ze zijn zelf hun ergste vijand. Dat is
de reaktie die velen moeten hebben tegenover de moordende broederstrijd die
zich rond en in de noordelijke Libanese havenstad Tripoli afspeelt Door Syrië
gesteunde opstandelingen van de Palestijnse Bevrijdingsorganizatie
PLO
hebben er PLO-leider Arafat en diens getrouwen in het nauw gedreven.

D

E aanleiding tot dit geweld
is het argument dat Arafat teveel toegevingen
aan de Verenigde Staten en
Israël wil doen in zijn streven
naar erkenning van de Palestijnse rechten en een thuisland voor
dit volk dat sinds decennia een
uitzichtloos bestaan leidt in kampen of als „gastarbeiders" in andere Arabische landen waar ze
nauwelijks welkom zijn.

De Syrische kar
In heel die zaak is het Syrië uiteraard minder te doen om de
Palestijnse rechten — waaraan
het wel lippendienst bewijst —
als om zijn eigen macht en invloed. Met de verdwijning van
Arafat, deze handige tacticus die
er ondanks alles in slaagde de
zeer heterogene PLO bijeen te
houden en groeiende erkenning
te bezorgen, zou de organizatie,
die geen nieuwe leider van het
gehalte van Arafat in haar gelederen schijnt te hebben, een
volgzame dienaar van de Syrische belangen kunnen worden.
Minder duidelijk is waarom zovele Palestijnen zich voor de Syrische kar laten spannen, op een
moment waarin de PLO in een
hachelijke situatie verkeert en
eensgezindheid meer dan ooit
zou behoeven.
Eén van de antwoorden is dat
de huidige uitzichtloosheid van
de situatie van de Palestijnen
minder redelijk gedrag dan wel
wanhoopsdaden in de hand
werkt. En dat aan dit volk nooit
de garantie is gegeven dat een
gematigde opstelling inderdaad
tot sukses, d.w.z. het bekomen
van een Palestijns thuisland, zal
leiden. Integendeel, Israël heeft,
met de steun van de Verenigde
Staten, altijd de idee van een
Palestijns thuisland blijven afwijzen. Zodat vele Palestijnen de
indruk hebben dat ze, hoe gematigd ze zich ook zouden opstellen, steeds op die muur van
Israëlische, en dus ook Amerikaanse, afwijzing zullen stuiten.
En dat dus Arafat zich vergist als
hij denkt met diplomatieke middelen iets te kunnen bereiken.
De felle strijd rond Tripoli
maakt dat ook Libanon verder in
geweld wordt vastgezogen en
dat een normalizatie en verzoening in dat land verder weg lijkt
dan ooit Het begin van de nationale verzoeningskonferentie in
Geneve was een bemoedigend
teken maar op het terrein, in en
rond Beiroet, blijven geweld tus-
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sen de verschillende gemeenschappen, en botsingen tussen
druzen of sjiïeten en de internationale vredesmacht schering en
inslag.
En ook-daar gaat het niet op
alleen een beschuldigende vinger uit te steken naar Syrië dat
weinig doet om de nationale verzoening in Libanon een handje
toe te steken.
Ook het Westers optreden
van de afgelopen jaren en de
door de Verenigde Staten gesteunde Israëlische invasie van
juni vorig jaar in Libanon, hebben

tot de verdere destabilizatie bijgedragen.

Tussen de verwoede gevechten door stort deze Moslim
een gebed, richting Mekka. Een ogenblik bezinning...

Geen oplossing
De Israëlische invasie had als
officiële reden de verjaging van
de PLO uit Zuid-LitJanon om
Israels noordgrens te beveiligen.
De PLO is inderdaad uit het
zuiden en uit Beroet verjaagd
maar daarmee, getuige nu de
gevechten rond Tripoli, is weinig
opgelost
Israël voelt zich misschien veiliger nu, maar voor Libanon lijkt

geen stabllizatie mogelijk als tegelijk ook niet het probleem van
de Palestijnen wordt aangepakt
En daar dragen de Verenigde
Staten een grote verantwoordelijkheid omdat ze zich in hun
optreden in het Nabije Oosten
telkens op deelproblemen toespitsen, zoals nu de nationale

Zal hij Argentijnse ziekte genezen?

Alfonsin: een nieuwe
kans voor Argentinië
De myte van Juan Peron leeft nog altijd in Argentinië. Maar niet sterk genoeg
meer om te verhinderen dat de peronistische partij in de recente presidentsverkiezingen een nederlaag leed. Sinds 1946 waren de peronisten de enige
massapartij geweest Maar nu stond tegenover de 40 t.h. die ze haalden 52 t.h.
van de stemmen voor de Radikale partij die in de jaren dertig de voornaamste
partij was geweest Een sukses dat die centrum-rechtse partij in grote mate
dankt aan haar leider en presidentskandidaat Raul Alfonsin.
ET militaire bewind, dat
totaal gediskrediteerd is
door het Falkland-debacle, zijn brutale repressie tijdens
de jaren 70 en de ekonomische
chaos waarin het dit potentieel
zo rijke land nalaat heeft erin
toegestemd vroeger dan de
voorziene datum van 30 januari
het bewind weer aan de burgers
over te dragen.
De onverwacht grote meerderheid die Alfonsin en zijn Radikalen kregen toont dat de Argentijnen snakken naar een periode van matiging, van normalizatie van het politieke leven, van
behooriijke
fxjlltieke
zeden
waarin burgers vrijuit kunnen
spreken en niet hoeven te vrezen voor nachtelijke ontvoeringen, gevangenis en martelingen.
Allemaal zaken die Alfonsin beloofd heeft en waann deze
„bourgeois"-politicus diep gelooft Hij heeft de afgelopen ja-

ren herhaaldelijk grote politieke
moed getoond, o.m. door tijdens
de vlaag van nationalistische
trots die Argentinië overspoelde
na de invasie op de Falklands die
operatie als enige politieke leider
af te keuren als een „onwettige
daad van een onwettige regering
in een rechtvaardige zaak". Hij
heeft de afgelopen maanden
eveneens laten weten dat hij er
niets voor voelt de militairen een
algemene amnestie op voorhand
toe te kennen voor alle martelingen en moorden die tijdens de
„vuile ooriog" tegen de guerrilla
gebeurd zijn.
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Raul Alfonsin, Argentinië door
een nieuwe bril bekeken?

De vraag is nu of Alfonsin de
Argentijnen kan brengen wat ze
verwachten, geklemd als hij zal
zitten tussen een leger dat niet
van vandaag op morgen zal genezen zijn van zijn „putchismo",
en de peronisten die nog steeds
een sterke greep behouden op
de arbeidersbeweging, ondanks

verzoening In Libanon, maar afkerig blijven van het zoeken van
een werkelijke oplossing voor de
Palestijnen, hoewel het uitblijven
van een dergelijke oplossing een
zware storingsfaktor in Libanon
en het Nabije Oosten zal blijven.
H. Oosterhuys

het diskrediet dat de korruptie
en feitelijke medewerking met
de junta van een aantal uiterst
rechtse peronistische vakbondsleiders hebben meegebracht En
medewerking van de vakbonden
zal Alfonsin nodig hebben als hij
Argentiniës levensgrote ekonomische problemen — een inflatie
van 350 th. op jaarbasis, een
verpletterende
buitenlandse
schuld, een voortschrijdende
verpaupering van de onderste
bevolkingslaag — wil bestrijden.

Argentijnse
ziekte genezen
In teorie moet het mogelijk zijn
Argentinië op een gezonder
koers te krijgen. In tegenstelling
tot zovele andere Latijns-Amerikaanse landen is Argentinië
geen land waar diepe algemene
armoede, gebrek aan eigen middelen, en onderontwikkeling van
de bevolking een ekonomische
„take off" in de weg staan. Integendeel, dit rijke land, met zijn
weelderige velden en pampa's
waar graan en vee a.h.w. „vanzelf" gedijen, met zijn industriële
basis, met een alfabetizatiegraad
van meer dan 90 th., leek in de
jaren dertig al een tweede Verenigde Staten te kunnen en zullen worden. In plaats daarvan, en
om redenen die nog altijd niet
geheel kunnen worden verklaard, kwam het terecht in een
cyclus waarbij populistisch peronistisch bewind, dat naast goede
kanten ook zeer bedenkelijke
aspekten had, en onbekwaam
militair bewind elkaar afwisselden en het land naar de dieperik
brachten.
Of Alfonsin die Argentijnse
ziekte eindelijk zal kunnen genezen valt nog af te wachten, maar
in elk geval sterk te hopen. (HO)
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CVP-sabelslepers in
Europees Parlement
STRAATSBURG — In de schaduw van het begrotingsdebat stemde het
Europees Parlement een resolutie over wapenverkoop, of liever „over de
aanschaf van wapens in het kader van een gemeenschappelijk
industriebeleid
en wapenverkoop". Het ging namelijk een heel andere kant op dan velen, waaronder Jaak Vandemeulebroucke, hadden verwacht en gewenst, namelijk over
een beperking en een omschakeling van de wapenindustrie.
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E Britse konservatief Fergusson had de opdracht
gekregen van de Politieke Kommissie een rapport op te
stellen naar aanleiding van de
talrijke ontwerpresoluties die
over wapenverkoop waren ingediend.
Punt één van het verslag begint met „de wapenaankoop in
he kader van een gemeenschappelijk industriebeleid". Cynischer
kan het moeilijk. België neemt
hier een „ereplaats" in: „België
( J neemt een opmerkelijke
plaats in, omdat het 95 <Vo van
zijn produktie uitvoert De lichte wapens uit dit land worden
over de gehele wereld verspreid en zijn van het soort dat
makkelijk naar spanningshaarden, zoals Libanon, kan worden
gesmokkeld. België voert misschien het minst restriktieve
beleid van alle landen (_)". Er
staan nog van die pareltjes in het
verslag, zoals: „De wapenhandel
behoort reeds enige tijd tot de
snelst groeiende sektoren in de
wereldekonomie". En nog: „Wat
wapenembargo's betreft voor
landen die de mensenrechten
schenden: welke landen overtreden deze niet van tijd tot
tijd?"^ zo schrijft Fergusson.
Voor een Brit gewis geen kleine
bekentenis. Maar goed, hij
schrift verder dat „het buiten het
bestek van dit hoofdstuk valt te
trachten om het morele dilemma waarin de wapenleveranciers zich bevinden, op te lossen".

Van zwaarden
tot ploegscharen
Een zuiver commerciële aanpak dus, waarin wordt berekend
hoeveel arbeidsplaatsen de wapenindustrie wel niet oplevert,
hoezeer we die industrie nodig
hebben voor de technologische
vooruitgang. En, hoofdbrok van
het rapport, wordt er op gewezen dat het meer dan wenselijk
zou zijn communautair samen te
werken op dit gebied, want dan
zou het mogelijk zijn goedkoper
te produceren en afspraken te
maken over de „verdeling van de
export". Nu maakt de export
soms de gekste kringen. Voorbeeld daarvoor is de Exocetraket van Franse makelij: die
heeft, in Argentijnse handen,
zware schade toegebracht aan
de Britse vloot tijdens de Falkland-oorlog. De „pointe" is dan
wel overweging 89 van het rapport-Fergusson in dit verband
„Vitale komponenten van de
Exocet worden in Groot-Brittannië vervaardigd".
^
Volksvertegenwoordigers
van kristelijken huize slaan al

lang heelder passages uit de
Schrift over. Nieuw is dat niet,
wel blijft het tegen de borst
stoten. Nu weer: de CVP stemde in blok voor deze sabelslepersresolutie, stemde in blok tégen amendementen over de omschakeling van de wapenindustrie, beperking van de wapenhandel. Stemde in blok tégen

een
overwegingsamendement
van Jaak Vandemeulebroucke
waarin hij wijst op de talrijke
uitspraken van Pax Christi, Amnesty International, de Bisschoppensynode, enz. over de wapenhandel, ook tégen de verwijzing
dat de Unctad-vergaderingen
maatregelen hebben voorgesteld om de wapenhandel tegen

Vandemeulebroucke

kreeg Euro-meerderheid
„kristelijke" fraktie na...

te gaan. Dit laatste amendement
van Vandemeulebroucke kreeg
trouwens een meerderheid in
het Parlement, echter zonder de
hele „kristelijke" fraktie.
Niet te geloven, vooral als je
weet welke plaats wapenproduktie zoal inneemt: het rapport
Brandt van 1980 dat ontwikkelingshulp nog geen 5 % bedroeg

achter zich, op

van de 450 miljard dollar die aan
wapenproduktie werden uitgegeven. Het ware gelaat van de
kristen-demokratie is dat van de
macht en van de bestendiging
ervan te allen prijze: nieuwe
ideeën, herbronning en ai wat
Ipovo ook mag propageren is
een rad voor de ogen van de publieke opinie.

Een zelfklever voor D'66?

Oprichters D'66 verwerpen
links-liberaal etiket
Een onlangs in de Nederlandse omroepstad Hilversum gehouden debat van een
hele dag over een (toegevoegde) nieuwe naam kenmerkt de perikelen waarin
de toch al zo geteisterde Demokraten '66 nu weer terecht zijn gekomen. Na de
tuimeling van 17 naar 6 kamerzetels bij de verkiezingen van verleden jaar september, het afhaken van de eens zo populaire Jan Terlouw en het vertolken van
weinig meer dan een figurantenrol in het parlement, beginnen in de gemeenteraden, overal in het land, de Demokraten zich voor hun eigen partij te generen.

D

E roep weerklonk om onder het bordje „D'66" de
ondertitel „links liberaal"
te bevestigen, waarmee men —
buiten Den Haag althans —
meent beter uit de voeten te
kunnen in de dagelijkse diskussie met kristendemokraten, socialisten en „gewone" liberalen.
Dus werd er weer eens een
diskussiedag tegenaan gegooid,

kompleet met de partij-kopstukken die in de goede jaren het
„pragmatisme" verkondigen als
oplossing van alle politieke kwalen.
Die old soldiers (voor zover je
daarvan mag gewagen in een
partij die pas zeventien jaar bestaat) verzetten zich op de bijeenkomst met hun volle gewicht

tegen het opplakken van een
speciaal etiket op de inmiddels
algemeen ingeburgerde benaming, simpelweg D'66. Het was
vooral Hans van Mierlo, oer-oprichter van de Demokraten, enige tijd minister van Defensie en
ongetwijfeld de meest intelligente van de 200 aanwezigen, die
radikaal de ondertiteling verwierp.

Hij had twee argumenten: 1.
D'66 IS nooit een ideologische
partij geweest maar een groepering die praktische politiek nastreeft. Vanuit de socialistische
ideologie wordt geroepen om
schouder aan schouder te staan,
en voor de liberalen telt vooral
de geldbuidel. Bij de Demokraten geldt ten volle het een noch
het ander. Zij gaan van de stand
van zaken uit en zijn trouwens
niet opgericht om links liberaal te
zijn. En 2 Als D'66 zich links
liberaal gaat noemen, is het een
„vierde stroming" (naast kristendemokraten, liberalen en socialisten) en dat zou een erkenning
zijn van de drie andere stromingen waartegen de Demokraten
zich juist willen verzetten.

Beslissing
uitgesteld
Voluit nee dus tegen het voorgestelde etiket Er kwamen natuurlijk bezwaren van de voorstanders die het blijkbaar in hun
gemeenteraden nogal eens te
verduren krijgen omdat ze recht
voor hun raap wensen te spreken en niet begerig zijn op het
sluiten van alleriei kompromissen. Maar hun verweer baatte
weinig, al werd een definitief
besluit over de links-liberale zelfklever dne maanden uitgesteld.

Na het weggaan van Jan Terlouw was het man-van-het-eerste-uur
puntjes op de i zette bij een wegdeemsterend

Hans van Mierlo die de
D'66.

Tijdens de diskussie raakten
elders in Hilversum (in een radiouitzending) de resultaten bekend van een enquête naar het
te verwachten kiezersgedrag
van de Nederlandse bevolking.
D'66 bleek daarin nog maar
2 kamerzetels te bezetten en
weggevaagd te zijn als vierde
grootste partij van het land. Zou
het binnenkort misschien zo ver
komen dat het bordje van D'66
zélf voor goed moet worden
opgeborgen?
Jeeveedee
10 NOVEMBER 1983
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De Vlaamse Beweging in de eerste jaren na de bevrijding

Wat aan de
Volksunie voorafging
In april 1948 werd te Antwerpen door de Katolieke Vlaamse Landsbond een
„Paaskongres der Vlaamse Jongeren" ingericht Erevoorzitter was Frans Van
Cauwelaert, voorzitter senator A. Bouweraerts. Hetkongres werd geopend met
de Brabangonne. Het was een CVP-initiatief, doch een aantal jongeren poogden
zich van dit initiatief meester te maken. Ik geloof niet dat er in de verkiezingsjaren
1949 en 1950 een kongres gehouden werd, maar in april 1951 werd opnieuw
een „Paaskongres der Vlaamse Jongeren"^op het getouw gezet door een „Nationaal Aktiekomitee" (NAC) waarvan Wim Jorissen voorzitter was. Ik meen dat
het initiatief toen reeds grotendeels ontsnapt was aan de Katolieke Vlaamse
Landsbond.

I

K werd uitgenodigd om op dit
kongres een referaat te
houden over amnestie en
een over federalisme.
Dit gaf aanleiding tot heel wat
strubbelingen en diskussies.
Sommige leden van het inrichtend komitee waren gekant tegen federalisme. Vooral Herman
Todts, die geen federalisme wilde, maar onmiddellijke verwezenlijking van Groot-Nederland
door de samenvoeging van België en Nederland.
De opvattingen van Herman
Todts waren ook in andere opzichten nogal verward en verrassend. Hij beweerde dat Amerika
een derde wereldoorlog wilde
ontketenen en dat Europa zich
los moest maken van Amerika.
Het was een mengsel van Boergondisch, groot-Nederlands en
Europees nationalisme. Het was
erg moeilijk om met deze mensen te diskussiëren, want zij
raakten geen grond. Ik vond ook
vurige en felle verdedigers in het
komitee o.m. Toon van Overstraeten en Karel Dillen.

gekend heeft met heel wat intriges en ruzies. Ik ben daar persoonlijk nooit bij betrokken geweest om de eenvoudige reden
dat ik overtuigd was dat de strijd
moest gestreden worden in de
politieke arena, dat drukkingsgroepen geen reële invloed konden hebben zolang er naast de

nut en het belang van een „volksbeweging" „buiten en boven de
partijen", heb ik er persoonlijk
nooit iets voor gevoeld mij in
dergelijke beweging in te schakelen.
Wat ik mij ook nog herinner is
de Vlaams-nationale Landdag

De zaal waar deze Landdag
moest plaatshebben was, onder
druk van de weerstand, geweigerd en de inrichters hadden „in
extremis" het Sportpaleis gehuurd!

Stampen en
slagen...
Het werd een fiasko. De weerstand stond aan de Ingang van
het Sportpaleis. Iedereen werd
er uitgescholden en kreeg er
slagen en stampen terwijl de
politie lijdzaam liet begaan. Uiteindelijk waren in het reusachtig
Sportpaleis een paar honderd
personen binnen geraakt en de
landdag ging door! De sprekers
hielden hun toespraken, men kan
zich indenken in welke atmosfeer!
Na afloop, 's avonds, zat ik in
het Rubenshof met Karel Dillen,
Toon van Overstraeten en Rudi
Vanderpaal: drie jonge mensen,
een stuk jonger dan ik zelf, drie
overtuigden die zich afgesloofd
hadden, financiële risico's op
zich genomen, die iets hadden
willen doen voor het Vlaamsnationalisme, voor de Vlaamse
strijd. Ik had met hen te doen. Ik
had hen willen troosten, moed en
.vertrouwen Inspreken. Maar de

Ik kon dan toch mijn referaten
houden, maar het Jongerenkongres verilep niet zonder incidenten. Zo was er o.m. een incident
wegens de aanwezigheid van
een Belgische vlag op het podium, dat bestormd werd.
Na het kongres zijn er nog
pogingen gedaan om voort te
doen en een organizatie uit te
bouwen. Ik was er niet meer bij
betrokken en ik veronderstel dat
het initiatief dood gelopen is. En
toch heeft dit kongres zijn betekenis gehad, o.m. omdat een
aantal mensen er mekaar leerden kennen. Het is toen, ter
gelegenheid van dit kongres, dat
ik Wim Jorissen, Toon van Overstraeten, Karel Dillen, Rudi Vanderpaal e.a. heb leren kennen.
Rond dat tijdstip ontbrak het
niet aan initiatieven. De Katolieke
Vlaamse Landsbond was vervangen door een Vlaamse
Volksbond, waarvan A. Bouweraerts voorzitter was en Leo
Lindemans ondervoorzitter. Het
werd een doodgeboren kind.
Begin 1951 was ook het
Grammensfonds opgericht door
Flor Grammens, met als sekretaris-penningmeester Rudi Vanderpaal. Dan kwam er de Vlaamse Volksbeweging nog bij, die
meerdere gedaantewisselingen
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Frans Van Cauwelaert was in 1948 nog wel ere-voorzitter van het „Paaskongres der Vlaamse Jongeren"
maar zijn rol in de Vlaamse Beweging was dan wel definitief uitgespeeld. Van Cauwelaert op wie zovelen
hun hoop hadden gesteld had het zo niet voor het federalisme, hij sprak liever van een „bestuurlijke
aanpassing"...

drie traditionele en unitaire partijen geen Vlaams-nationale partij
in het strijdperk trad die hen kon
bedreigen. De vraag kon trouwens gesteld worden of dergelijke partij op zich zelf niet de
meeste efficiënte drukkingsgroepen zou zijn.
Ik heb het probleem van de
drukkingsgroepen aan de hand
van wetenschappelijke publikatles bestudeerd en de kwestie
behandeld in een referaat „De
politieke partijen en de Vlaamse
Beweging", op een studieweek
van de Lodewijk De Raet-Stichting te Hofstade in 1957.
Dit doet er mij aan denken dat
Ik herhaaldelijk als spreker opgetreden ben op studiedagen van
de Lodewijk De Raet-stichting.
Zonder iets af te doen van het

van 20 september 1953 In het
Sportpaleis te Antwerfjen. Het
was een stoutmoedig initiatief
van een aantal jongeren. Voorzitter van het Inrichtend Komitee
was Rudi Vanderpaal. Verder
waren er ook bij betrokken Toon
van Overstraeten, Karel Dillen,
Bert Hermans e.a Allen jongeren. Herman Wagemans zou er
spreken over amnestie. Een zekere heer Plebenga, merkwaardig genoeg een PvdA'er, hoofdredakteur van „De Leeuwaarder
Courant" en lid van de Friese
Kultuurraad, zou er spreken
over „De kleine volkeren in de
knel". Ook Toon van Overstraeten en Karel Dillen zouden er
spreken. Mij had men gevraagd
of ik er over federalisme wilde
spreken en ik had aanvaard.

toekomst zag er toen nog steeds
zo somber uit voor het Vlaamsnationallsme dat het haast wanhopig leek van vertrouwen in de
toekomst te spreken. En toch:
hebben zij toen laeseft dat hun
houding, hun geloof als jonge
mensen in het Vlaams-natlonallsme mij moed en vertrouwen
gegeven heeft voor de toekomst?
Ik had toen reeds lang openlijk
en ondubbelzinnig positie gekozen. In 1950 had ik mijn brochure: „Vlaamse Beweging en
Vlaams-natlonalisme" geschreven en op eigen kosten gepubliceerd. Het was waarschijnlijk het
eerste uitvoerig pleidooi sedert
het einde van de oorlog voor een
politiek geëngageerd Vlaams-natlonalisme.

Ik heb in deze brochure niet alleen de Vlaams-nationale ideologie verdedigd, maar ook de onontwendbare noodzakelijkheid
aangetoond van een Vlaams-nationale partij. Ik werd doodgezwegen, maar mijn ideeën vonden toch hun weg.
In hetzelfde jaar 1950 verscheen van de hand van Leo
Picard een brochure onder de
veelzeggende titel: „Het einde
van het Vlaams-natlonalisme en
de bevrijding van de flamingant".
Daar moet ik nog even bij stilstaan.

„Wit en
Zwart"..
Van Leo Picard mocht men
zonderiinge sprongen verwachten. Overigens een sympatiek en
eeriijk man, met wie ik heel wat
kontakten gehad heb in de eerste jaren na de ooriog. Tijdens
de eerste wereldooriog had Picard als jongeman een rol gespeeld in de meest extreme
groep van het aktlvisme, de Jong
Vlamingen. Niet lang trouwens.
Hij veranderde van opvattingen
en week uit naar Nederland.
Men heeft mij verteld dat Leo Picard in de zomer van 1940 terug
opdook in Vlaanderen ais gangmaker voor de verwezenlijking
van Groot-Nederland. Hij verspreidde het nieuws dat de foto
van koningin Wilhelmlna in Nederiand overal op de vuilnisbakken lag en dat het ogenblik gekomen was voor de vereniging van
Nederiand en Vlaanderen. Hij
verdween terug en ik weet niet
precies welke rol hij tijdens de
bezetting in Nederland gespeeld
heeft Blijkbaar vond hij het veilig,
na de bevrijding Nederland te
veriaten. Hij keerde terug naar
Vlaanderen en verkeerde in de
kleine kring van Vlaams-nationalisten. In 1947 zou hij hoofdredakteur worden van het Vlaamsnationalistisch weekblad „Wit en
Zwart", waarvan slechts één
nummer verschenen is, met een
artikel van zijn hand.
In 1950 echter velde hij een
doodvonnis over „het volmaakt
seniel geworden Vlaams-natlonalisme" en predikte de terugkeer naar de „zuivere" taalbeweging van de 19de eeuw! „In
Vlaanderen Vlaams" — niets
méér.
Zijn gedachtengang was echter merkwaardig. Hij voorzag dat
in het eenwordend Europa het
Belgisch staatsnationalisme afgedaan had en dat dienvolgens
de strijd Vlaams-natlonalisme
contra Belgisch staatsnationalisme moest ophouden „faute de
combattants", om het zo uit te
drukken. Het was een typisch
intellektualistlsche
redenering
waarbij hij de realiteit uit het oog
verloor en anticifjeerde op een
ontwikkeling die wel waarschijnlijk, maar niet zeker was en die
zich dertig jaar later nog niet
voltrokken heeft
Leo Picard vergat daarenboven dat na het verdwijnen van
het Belgisch staatsnationalisme,
het Waals nationalisme in de
plaats zou treden zodat het konflikt niet zou ophouden, maar
zich verplaatsen. Enige invloed
heeft dit brochuurtje wel niet
gehad, maar het Is typerend voor
de jaren van verwarring en van
aberraties die we toen beleefden.
Frans Van der Eist

w^

Morgen vrijdag kan je
naamdag wensen aan iedereen die Maarten heet,
^of Marten of Martin.
Voor Tina en Maartje
mag er direkt een zoen
bij, evenals voor Tineke
nadat je haar gevraagd
hebt of ze wel degelijk
als Martine op de wereld
kwam en niet als Albertina of Hubertina. Niet alle
Tinekes immers zijn genaamd naar de heilige
Martinus, bij leven (in de
4de eeuw) Romeins officier van de keizerlijke
wacht en nadien bisschop van Tours. Doorgaans ziet men Sint
Maarten afgebeeld hoog
te paard, met het zwaard
zijn rijkbestikte mantel in
tweeën kappen ten behoeve
van een bedelaar.
In enkele streken — o.m. in
het land van Aalst en op sommige plaatsen in Frans-Vlaanderen en Noord-Frankrijk kennen de kinderen alleen SintMaarten en niet Sint-Niklaas.

M^B

^^^m wÊÊk
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Maarten
Martinussen zijn er in de
Vlaamse Beweging niet overvloedig te vinden. Monseigneur
Rutten, die in de eerste kwart
van deze eeuw bisschop van
Luik was, tekende MartinusHubertus. Hij was een overtuigd, zij het gematigd Vlaamsgezinde.
Maarten Van Nierop is tot
aan zijn dood enkele jaren geleden Taaltuinier in „De Standaard" geweest Hij was een
Noord-Nederlander en behoorde tot de Dinasorichting.
Eveneens
uit
Nederland
kwam Rudelsheim, die zijn
voornaam met één a schreef:
Marten. Het Joodse gezin Rudelsheim kwam uit Groot-Mokum (Amsterdam) toen Marten
12 jaar was.
Marten Rudelsheim was een
vrijzinnige en behoorde tot de
progressief-liberale
richting.
Samen met Lodewijk De Raet
verdedigde hij reeds vóór het
einde van vorige eeuw de zelfbestuur-gedachte, hij was iemand met uitgesproken nationalistische ideeën. Vlaamse
Beweging was voor hem veel
meer dan taal- en kultuurbeweging: hij koos voor het sociale
luik van de Vlaamse ontvoogding. De ontdekking van kolen
%k Limburg anno 1901 inspireerde hem 5 jaar later tot de brochure „De Vlaamsche Mijnbouwschool": de titel — tevens
de eis — onderstreepte zijn
belangstelling voor ekonomische problemen.
Onder de eerste wereldoorlog was hij aktivist. In het „proces der Antwerpse intellektuelen" — samen met Herman Vos
en Antoon Jakob — werd hij tot
tien jaar hechtenis veroordeeld.
Ziek en slecht verzorgd stierf
hij op 10 september 1920 in de
gevangenis aan de Begijnenstraat: een Joods martelaar
voor Vlaanderen.
10 NOVEMBER 1983
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Een film
per dag

Van dag
tot dag

Zaterdag 19 nov.
Een vrouw als Eva
Nouchka van Brakel is één
van Nederlands meest prominente regisseurs. In haar werk
laat zij duidelijk blijken dat ze een
aktieve feministe is. Ook in deze
film waarin Monique van de Ven
meer dan behoorlijk akteert aan
de zijde van Maria Schneider,
die een Franse lesbienne speelt
(1979). (Ned. 1. om 23u. 10).

Zaterdag 12 nov.
• BRT 1 16 u.
Komaan papa, film.
• BRT 1 18U.25
De jongens van Baker street
nieuw jeugdfeuilleton.
• BRT 1 19u. 10
Ambassadeurs van de vooruitgang, dok. over UNO-vrijwilligers.
• BRT 1 20u. 15
Daar gaat de laatste trein,
Vlaamse musical.
• BRT 1 20 u. 45
Terloops, nieuws in de marge.
• BRT 1 21 u. 30
De vloek van de zwarte weduwe, TV-film.
• BRT 1 23 u. 05
Sport op zaterdag
• Ned. 1 20 u. 28
De TV-show met onverwachte
gasten.
• Ned. 1 21 u. 25
Falcon Crest, feuilleton.
• Ned. 1 23u. 10
Een vrouw als Eva, Nederlandse
film.
• Ned. 2 19U.12
Kinderen voor kinderen, muziekprogramma.
• Ned. 2 20u. 12
Fame, feuilleton.
• Ned. 2 21 u. 10
Dat knippen we eruit, humor.
• Ned. 2 21 u. 40
Urbanus live-, reportage.
• Lux. 22 u. 25
Une piece inachevée pour piano mécanique, Russische film.
• RTB 1 20 u. 40
Madame X, film.
• ARD 23 u. 25
Arabesque, film.
• ZDF 20u. 15
Rio Lobo, western.
• D3 20u. 15
Energie: zon en wind, dok.
• BBC 1 O u. 55
The shuttered room, film.

Zondag 13 nov.
• BRT 1 11 u.
Konfrontatie, debat
• BRT 1 15U.40
De kinderen in de stad, jeugdfilm.
• BRT 1 16u.55
Franciscus van Assisi, dok.
n.a.v. zijn 800ste geboortedag.
• BRT 1 18u.20
Leven- en laten leven
• BRT 1 20 u. 35
Transport feuilleton.
• BRT 1 21 u. 25
Bernini, dok.
• Ned 1 21 u.
Coupe ter Weijden, praatshow.
• Ned. 1 21 u. 50
Het komt voor-, eerste afl. v^n
een sene rechtszittingen.
• Ned. 2 20u. 10
Magnum, feuilleton.
• Ned. 2 21 u.
Nederlanders overzee, dok.
• Ned. 2 22 u. 35
Rur, praatshow.
• RTB 1 21 u.45
Alcatraz, TV-film.
• F1 20U.35
'
Cesar et Rosalie, film.
• F3 20U.35
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Zondag 13 nov.

Miou-Miou, sterk in „La Femme Flic", een misdaad- en politiedrama, goed genoeg om er een diskussie over „Politie en
burgers" aan op te hangen (maandag 14 nov. op RTBF 1,
20 u. 05).
Saint-Malo en zijn beroemde
mannen, dok.
• ZDF 21 u. 15
Bluw Up, film

Maandag 14 nov.
• BRT 1 20 u. 20
Levenslang, laatste afl. van dit
feuilleton.
• BRT 1 21 u. 30
De Benny Hill show.
• BRT 2 19u. 15
Oude adel, nieuwe rijken, eerste
afl. van nieuw feuilleton.
• Ned. 1 20 u. 28
Ted Show, met kwis.
> • Ned. 1 21 u. 55
Hier en Nu
• Ned. 1 22 u. 35
Operatie V-1, feuilleton.
• Ned. 2 19u.40
Mensen wensen, show.
• Ned. 2 20 u. 30
Onder Tokio en wintersport
dok.
• Ned. 2 21 u. 20
Willinks waarheid, dok. over
schilder Willink.
• ARD 23 u.
Ein haus steht im Wind, film.

Dinsdag 15 nov.
• BRT 1 20u. 15
I.Q., kwis.
• BRT 1 21 u. 35
Harry's spel, triller.
• BRT 2 19 u.
Het geheime leven der dieren,
dok.
• Ned. 1 19u 25
Zeg'ns AA, staire.
• Ned. 1 22u. 15
Sonja op dinsdag, praatshow.
• RTB 1 20 u. 05
Marco Polo, feuilleton.
• A2. 20 u. 40
Buffet froid, film.
• F3 20 u. 50
L'homme qui n'a pas d'étoile,
western.

Woensdag
16 nov.
• BRT 1 17U.30
De smurfen, jeugdserie.

• BRT 1 20 u. 50
Rigoletto, humoristisch magazine.
• BRT 1 21 u. 35
Wie schrijft, die blijft, literair
mag.
• Ned. 1 20 u. 33
Van Kooten en de Bie, nonsens.
• Ned. 1 21 u. 25
Voetbal: Nederland—Spanje.
• D3 22u. 15
Drei moderne frauen, CNnese
film.

Donderdag
17 nov.

• BRT 1 20u. 15
Hoger-lager, kwis.
• BRT 1 20 u. 50
Panorama
• BRT 1 21 u. 40
McKenzie, feuilleton.
• Ned. 1 19u.20
Babbelonië, spraakverwarrend
spel.
• Ned 1 20 u. 28
How the West was won, feuilleton.
• Ned. 1 22 u. 05
Televizier magazine
• Ned. 2 21 u. 30
Allemaal rebellen, laatste afl.
• F1 22u. 10
Volksfront, macht en dekolonializatie, dok.

Vrijdag 18 nov.
• BRT 1 20 u. 20
Harlekijn, triller.
• BRT 1 21 u. 55
Première
• Ned. 1 20 u. 28
De een-twee-drie-show
• Ned. 1 21 u. 45
Brandpunt
• Ned. 2 19u. 12
Willem Ruis, show.
• Ned. 2 20 u. 42
Fame, feuilleton.
• Ned. 2 23 u. 20
De held van Troje, spektakelfilm.
• Lux 22 u.
Mourir d'aimer, film.
• RTB 1 21 u.
Le roman de Mildred Pierce,
film.

The Pink Panther strikes again
Britse burleske detektievefilm
in de „Pink Panther"-reeks. Met
Peter Sellers (inspekteur Jacques Clouseau), Herbert Lom
(Dreyfus), Colin Blakely (Alex
Drummond). Peter Sellers kreeg
tijdens zijn leven (t 24 juli 1980)
bekendheid als de vertolker van
de stumperende, blunderende,
met een raar Frans aksent mummelende politie-inspekteur Clouseau. (RTL om 20 u.).

Maandag
14 nov.
La Femme Flic
Frans politiedrama (1979), met
Miou-Miou, Jean-Marc Thibault
Leny Escudero e.a De film is
geïnspireerd door ware gebeurtenissen in de wereld van politie,
rechtbank en misdaad. De zelfmoord van een jong vrouwelijke
politie-ambtenaar en de veel
voorkomende gevallen van zedenmisdrijven met jongeren zijn
de belangrijkste tema's waarrond deze film opgebouwd werd.
De film wordt gevolgd door
een debat over „Politie en burgers". (RTBF 1, om 20u.05).

Dinsdag 15 nov.
Buffet Froid
Franse komische satire van
Bertrand Blier (1979). Met Bernard Blier, Gérard Depardieu,
Jean Carmet Michel Serrault
Genevieve Page.
Blier schetst de eenzaamheid
in de stad en de kriminele sfeer
die zij uitstraalt op zijn manier...
(A2 om 20 u. 40).

Woensdag
16 nov.
Faits divers
„Faits divers" is een Franse
dokumentaire film van Raymond
Depardon (1983). De film registreert het leven van alledag op
een politiebureau 'n een wereldstad (Parijs). De film kreeg veel
belangstelling op het filmfestival
van Cannes 1983. (Ned. 1, om
21 u.20).

Donderdag
17 nov.
The eyes of Laura Mars

Amerikaans politiedrama van
Irvin Kershner (1978), met Faye
Dunaway, Tommy Lee, Jones,
Brad Dourif, e.a.
Tijdens de opening van een
foto-tentoonstelling van de internationaal beroemde mode-fotograaf Laura Mars, verneemt de
jonge vrouw (Faye Dunaway)
dat haar uitgever vermoord
werd... (RTB 1 om 20 u. 15).

Vrijdag 18 nov.
Harlekijn
Australische
pseudo-thriller
van Simon Winger (1980). De
regisseur neemt hier te veel hooi
op zijn vork waardoor de film die
thrillerachtige toestanden, kritiek
op de politieke en op de medische wereld, een vleugje humor
en een partijtje seks mengt een
oppervlakkige bedoening geworden is. (BRT 1, om 20 u. 20).

Nieuw op
het scherm
De jongens van
Baker Street
Een nieuwe (Britse) detectivereeks voor de jeugd. Een stel
straatkinderen helpt Sherlock
Holmes wel eens bij diens speurwerk, maar ze beleven ook spannende avonturen zonder hem...
(BRT 1. Zat 12 nov. om
18U.25J

Rechtspraak
op TV
Het komt voor... is een fonkelnieuwe serie rechtszittingen die
in de studio worden behandeld.
Het gaat hier om zaken die echt
op de rol van een rechtbank
hebben gestaan en waarbij een
echte rechter ook echt recht
spreekt met medewerking van
de betrokken partijen, die beloofd hebben zich bij zijn uitspraak te zullen neerleggen.
(Ned. 1. Zond. 13 nov. om
21 u. 50J

Opsporing
verzocht
Deze uitzending waarin de politie de hulp inroept van de kijkers voor het helpen oplossen
van onopgeloste misdaden gaat
het tweede seizoen in. Dat tot
een tweede reeks besloten
werd is het gevolg van de positieve reakties en resultaten Jlie
werden bereikt met de eerste
reeks.
(Ned 2. Maand. 14 nov. om
21 u. 45).

Werkloosheid
en gezondheid
Werken, werkloosheid en de
invloed ervan op de gezondheid
van de mens worden behandeld
in het populair-wetenschappelijk
magazine „Verover de Aarde"
van BRT 1, dinsdag 15 nov. om
20 u. 45.
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Er zijn van die periode dat de flessekurken méér
knallen dan doorheen het jaar gebruikelijk is. Bij de
eindejaarsfeesten bij voorbeeld; ook als ze in kleine
kring gevierd worden, of tijdens nachtdiensten. Kurk
is een merkwaardig produkt van de natuur dat zelfs
met hoogtechnologische snufjes niet kunstmatig kon
nagebootst worden.

K

URK is waterdicht; vanzelfsprekend,
anders
zouden er geen knallende flessestoppen van gemaakt
worden.
Maar kurk is ook nog reukloos, elastisch, heeft een uitstekende warmte-isolatie, is niet
schadelijk (bij voorbeeld niet giftig) en omzeggens onverslijtbaar...

Kurk is de schors van kurkeiken CQuercus Suber"}d\e zich
vooral thuisvoelen dicht bij de
Middellandse Zee. Het zijn
enorm sterke bomen, die zelfs
na het omhakken de kop heropsteken met nieuwe twijgen.
Men moet echter wel geduld
hebben: pas op zijn twintigste
jaar mag de kurkeik voor het
eerst ontschorst worden. Maar
vervolgens kan men tonnen kurk
van één eik oogsten tot die het
op zijn 150 jaar laat afweten.
De kurken schors wordt in
een fabriek een tijdlang gekookt
om hem zacht te maken; ook
zwelt de kurk waardoor het nadien mogelijk is hem perfekt te
gebruiken als flessenstop door
opnieuw samen te drukken.
Onze kurken komen vooral uit
Spanje en Portugal.
Omdat een stukje kurk miljoenen luchtcellen bevat (de helft
lucht de helft hars) wordt het nu
ook massaal als isolatie-materiaal
aangewend. Dat is evenwel een
dure zaak.
Kurk is zo'n uitmuntend materiaal dat het zelfs aangewend
wordt voor afscherming van radioaktieve vaten, voor bescherming van hitteschilden bij het
ruimteveer Columbia. Maar ook
ortopedisten (schoeisel), hengelaars (dobbers), tennissers, schilders... maken dankbaar gebruik
van dit door de mens onnabootsbare wonderprodukt van de natuur.

Het heeft geen zin voor
schapen om resoluties
ten gunste van vegetarisme aan te nemen, zo
lang de wolf een andere
mening blijft toegedaan.
Deaii Inge

H

OE maakt men in elkaar
vastzittende glazen los?
Vul het binnenste glas
met koud water. Zet het buitenste glas vervolgens in een kom
heet water en de glazen zullen
loskomen. Cake droogt niet uit
als u een snee brood in een

cakedoos legt Leg in een trommel met een vruchtencake een
doorgesneden appel om hem
vochtig te houden.
Als de stop van een karaf
vastzit, laat u een paar druppels
slaolie of glycerine om de rand
heen vallen. Laat het geheel een
nacht staan.
Om visluchtjes van zilver te
verdrijven voegt u aan uw afwaswater één teelepel mosterdpoeder toe. Wrijf messen af met
wat mosterdpoeder op een
vochtige doek; dit is geschikt
voor handen met een visluchtje.
Om visluchtjes uit pannen te
krijgen kookt u er een mengsel
van koffiedrab en water in op.
Een staafje zeep in een lege
lipstickhuls of filmkokertje in uw
handtas vormt een handige ladderstopper voor uw panty of
nylons. Ook kleurloze nagellak
en haarlak zijn goede ladderstopf)ers.
Krakende vloerplanken verhelpt u door er wat talkpoeder
tussen te strooien. Helpt dat niet,
schroef dan op twee plaatsen
dwarsstrippen vast, waarbij u er
wel moet op letten geen onderliggende water- of elektriciteltsbuizen te beschadigen.
Deze en nog veel meer handige tips en slimme ideetjes vindt u
in „De komplete hulp in huis", een
uitgave van Libelle, Helmond,
1982, voor de prijs van 280 fr.

L

OS ANGELES in de VS,
waar volgend jaar de
Olympische Spelen worden gehouden, is een verbijsterende stad. De elf miljoen inwoners huizen in 82 voorsteden
zonder eigenlijk centrum. De huizenbrij van deze monsterstad
woekert over de hele San Fernando-vallei.

Er leven in LA 2,1 miljoen
Meksikanen, een miljoen negers,
200.000 Perzen, evenveel Sansalvadoranen, 175.000 Japanners en evenveel Armeniërs.
Twee miljoen LA-ers zijn van
Chinese afkomst. De 150.000
Koreanen vormen de grootste
Koreaanse gemeenschap buiten
het moederland. De 90.000 Joden zijn een minderheid ten
overstaan van de 130.000 Arabieren, die op hun beurt in aantal
overtroffen worden door de
150.000 Filipinos.
LA is daarenboven een uiterst
gevaarlijke en woelige stad. In de
vijftiger jaren reeds placht president Harry Truman te zeggen
„dat de helft van alle krankzinnigen ter wereld in een straal van
100 mijl rond LA leeft".

De grootte van de notenoogst bepaalt, als we de
volksmond mogen geloven, de strengheid van de komende winter Zo te zien wordt het geen Siberische.
Toch werden er genoeg wal- of okkernoten
verzameld om de winter gastronomisch en gezond
tegemoet te zien.

W

A A R O M niet eens enkele lekkernijen wat
hartiger maken door
er noten aan toe te voegen? Het
kan en het resultaat is hartveroverend!
Neem nu de gekende appelflappen.
Aan de gewone appelsamensteling (appelen, suiker en kaneel) voegt men na afkoeling de
noten toe, het is eens wat anders.
Met notenbrood zal de vrouw
des huizes de harten van haar
gasten veroveren. In het voor
een bruin brood aangemaakte
deeg strooit ze een handvol noten dat ze als naar gewoonte in
de bakvorm perst en aan de
oven toevertrouwd.

Serpens

warmwaterbad) in een oven van
om en bij de 160°. Lekker!
Noten zijn ook geneeskrachtig. Wie al eens pijn voelt in de
hartstreek of van de dokter weet
dat hij aan kransslagaderverkalking lijdt raden wij een tee van
notentussenschotten aan. Dat
zijn de inwendige wanden die de
vruchtkernen van mekaar scheiden. Van vijf noten verzamelt
men de tussenschotten en laat
die een dag weken, 's anderendaags kookt met het bekomen
sap en drinkt dat op de nuchtere
maag. Natuurdokter Alfred Vogel weet door ervaring te vertellen dat het goed is deze tee
geregeld te drinken want hij verlicht de pijnlijke druk op de borst

peregrinus

Sneden notenbrood met en
dikke laag sterke smeerkaas bestreken lenen zich uitzonderlijk
om een glas belegen bier door te
spoelen.
Wie het wil proberen raden
wij Vlaamse notenvla aan. Da's
niet zo ingewikkeld en verdraaid
lekker.
Om te beginnen 400 gram
gekruimelde kramiek (mag ook
biscuit zijn), 50 gram rozijnen in
jenever getrokken, 150 gram suiker en evenveel gram noten, zes
eieren, een potje room en als het
kan echte hoeveboter. Dat is
alles wat men nodig heeft
Aan de kruimeling voegt men
de suiker, de geweekte rozijnen
en het notenvlees toe. Aan de jenever waarin de rozijnen twee
uur gezwonnen hebben voegt
men de opgeklopte eieren en de
room toe en giet die mengeling
over de kruimeling die in een met
hoeveboter ingesmeerde vuurvaste pan staat te wachten. Na
een kwartiertje trekken gaat de
pan „met marie in bad" (een

Een cleynen kop en langhen staert
dat is den waeren
slangenaerd,
en in der tonghe groot vHyns
dat sal minister Cnoops wel syn.

^Mee^pelBTt
Hier de oplossing van Meespelen 4. De kalmoes is geen vogel
maar een plant Het was niet Wlllems hoofd dat viel maar dat van
„Robrecht, 't hoofd der riddren.' En
natuurlijk bloeit de meidoorn niet In
augustus.
Uit de vele juiste antwoorden
viste een onschuldige hand het
antwoord van Urbain Keersebiick
uit de Rapetstraat 74 B te 8670
Wervik Hier opgave 6.

G

ROOTVADER is een strijder van de Grote Oorlog. November is voor

hem de gelegenheid om ontroerende verhalen uit die verre tijd
op te dissen. Maar het geheugen
van grootvader is niet meer zo
best
Bij zijn vertellingen heeft
grootvader het steeds over de
monstrans van Diksmuide die
door Duitse soldaten in een kolenkot werd gevonden en op
een kerstnacht aan een Belgische aalmoezenier werd overhandigd.
Van dit unieke vredesmoment
springt grootvader steeds op de

bevrijding van Antwerpen door
de Verbondenen op 4 september en zijn geheime kontakten
met generaal Montgommery.
Ja, als grootvader een verse
pijp Appelterre stopt en de houtkachel nog eens aanport weet hij
van geen ophouden meer.
Dan komen hem al die Westhoekse dorpen en plaatsen weer
levendig voor de geest: Pervijze,
Kaaskerke, de dodengang, de
gevechten in het bos van Hulsthout, leper, Wijtschate...

Wie wil meespelen zoekt de drie
fouten op, zegt waarom en stuurt alles naar WIJ (Meespelen), Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. Ten
laatste op maandag 21 november.
Het kunstboek Joris Minne, pleidooi voor de tekenkunst' wacht op
de winnaar.
10 NOVEMBER 1983
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Op de grens van Nederlands-Brabant en Limburg

Tocht door
de Peel
De bosbessen en bramen die er weelderiger dan
waar ook in Nederland groeien, zijn geplukt en de
maïsvelden zijn stoppelvlakten geworden. Maar een
tocht door de Peel — op de grens van de provincies
Noord-Brabant en Limburg — is ook in het late najaar
een belevenis. Zelfs als de luchten grauw zijn en je
de melancholie proeft van een landschap dat weinig
lijkt op de meer vertrouwde gebieden langs onze
noord-oost-grens.
EN goed uitgangspunt
voor een bezoek aan de
Peel is Deurne, een flink
dorp goed 20 km oostwaarts
van Eindhoven.
Van hier uit kun je noordoostwaarts naar Ysselstein waar het
grootste Duitse soldatenkerkhof
van Nederland is (ruim dertigduizend graven). Maar om zo dicht
mogelijk bij het hart van de Peel
te blijven, kiezen we de weg pal
naar het oosten, naar Griendtsveen.

E

„Genen Lieven
Heer"
Hier was het waar in 1853
twee broers Van de Griendt van
de gemeente Deurne 600 hektaren grond kochten om er een
veenkolonie te stichten. Bloeiende veenkoloniën waren er in die
tijd al in Groningen en Drenthe,
maar in de Peel werd tot dan toe
het veen op primitieve wijze gestoken, gedroogd en in de winter
in de kachel gestookt Er heerste
het oude gewoonterecht dat
ieder de grond bewerkte zoals
hij zelf wilde, want, zeiden de
bewoners: „In de Peel is genen
Lieven Heer". Door die vrijbuiterij was een landschap ontstaan,
vol met kuilen en putten, gevuld
met drabbig veenwater, een onherbergzame streek. Het leven
was er een bitter lijden. Vóór de
dageraad kropen de mannen uit
hun bedsteden om uren ver de
hei op te gaan vanwaar ze pas
tegen de avond terugkeerden
met een klein vrachtie turf.
Griendtsveen, genoemd naar
de broers Van de Griendt, is nu
een fris plaatsje waar je zeker
even moet binnenstappen in het
oude dorpscafé. De waard zal je
vertellen dat daar in vroeger
tijden de Peelwerkers hun glas
kwamen drinken in het gezelschap van „Poepen" (dat waren
Duitsers) en „Oliekonten" (mensen uit Drenthe) die mee in het
veen kwamen werken. Lopend
door Griendtsveen kun je je niet
meer voorstellen dat nog maar
een eeuw geleden de turf hier
opgestapeld lag tot de daken
van de huizen. Huizen overigens
waarvan er nu nog sommige zo
laag zijn dat je de hand in de
goot kunt steken om een kruisje
met wijwater te maken. Kurieus
is in Griendtsveen ook de
Apostelweg, zo genoemd naar
de aanvankelijk twaalf volkomen
gelijkvormige huizen die er stonden en waarin de opzichters
woonden van de maatschappij

10 NOVEMBER 1983

die het veen verwerkte. Eén van
de apostelhuisjes (de andere zijn
nog bewoond) is in de loop van
de tijd afgebrand. „Dat was de
apostel Judas" zeggen de
Griendtsveenders nu nog.
Langs de Griendtsveense
Peel waar je met een beetje
geluk korhoenders, wulpen, af
en toe een torenvalk en ook
kiekendieven ziet opvliegen,
kom je in America. De naam van
dit dorpje heeft niets uit te staan
met de Verenigde Staten, maar
dateert uit de tijd dat Duitse
bijenhouders hun korven hier
naar de hei brachten die wijd en
zijd bekend was vanwege haar
goede honingdracht De Duitse
imkers trokken dan „am Enca",
naar de heide. Donkere grond
vind je in het door bossen omgeven America. De weggetjes in

Na een flinke wandeling vanuit Helenaveen graag groeten naar huis.
de buurt zijn eeuwenoud, maar
voor auto en fiets zijn er goede
en vooral rustige, moderne wegen. Wandelend door de bossen
tref je nog een enkele keer orchideeën aan.
Verplaats je je van Amenca
naar Helenaveen (waar in de
veenkoloniale tijd een van de
drukste goederen-spoorwegstations van Europa stond), dan
mag je niet verzuimen uit te
stappen bij de ingang van de
Mariapeel (staat duidelijk aangegeven). Drie wandelroutes zijn

uitgezet Opzij van het wandelpad zijn nog de vroegere, nu
deels overwoekerde vaarten te
zien die voor het vervoer van de
turf werden aangelegd. Je ontwaart ook de oude karresporen
waarin de hoefslag van de paarden nog staat afgetekend. In
deze oase van rust hangt op
enkele plaatsen een stenen gebouwtje in mekaar, nauwelijks
een kamertje groot Hier hebben
ooit Peelwerkers geschuild, bij
nacht en ontij, als ze doodop
waren van het harde labeur.

m
de streek, maar ook alle anderen smeedwerk nam hij
voor zijn rekening: hij legde krullen in ijzer, zoals een
kapper in 't haar van een vrouw. Tijdens de vakantie
hielpen wij hem, iets wat ik zeer graag deed. Vooral
het zware werk, het slaan met de voorhamer op
't aambeeld, trok mij aan.
Ons kliënteel bestond vooral uit boeren, maar ook
uit pendelarbeiders die hun gereedschap tijdens
't weekeinde door pa lieten herstellen. Het sociaal
kontakt in ons dorp, met slechts 30 gezinnen, was
Intens. Iedereen kende iedereen.
De schoonste momenten uit mijn jeugd waren ongetwijfeld de lange avonden. Tijdens de winter,
gezeten met de rug tegen het haardvuur, luisterend
naar de boereknechten, of tijdens de zomeravonden, geleund tegen de warme zuidermuur.
Als de gesprekken te gepeperd werden, vlogen
wij naar bed... van waaruit we de stoere verhalen
hoorden tloorheen het dakvenster...
Vader was een repressleslachtoffer. Hij was
VNV-er geweest en had vóór de oorlog propaganda
gemaakt voor meester Butaye en Jeroom Leuridan.
Tijdens de oorlog ontving hij boeken met een
leeuwevlag erop. Na de oorlog werd hij 18 maanden
opgesloten, zonder strafdossier evenwel...
Ikzelf ben op een nogal ongewone manier In de
politiek geraakt Toen ik in '55, na een legerkamp, als
sergeant In mijn staminee terugkwam zei „zwarten
Berten", een ruige pendelarbeider: „Studeer maar
veel. Gij kunt ons later help)en!". Van toen af was ik
vastbesloten. Via de politiek ging ik pogen Iets te
verbeteren aan het lot van onze Vlaamse mensen. Ik
werd ook ontzettend beïnvloed door mijn geschiedenisleraar, Maurits Coppieters. Hij heeft me a.h.w.
begeesterd. Hij sprak ons van de schande van de
pendelartjeid, van de verdrukking van de Vlaamse
mensen, hij plaatste de soms saaie geschiedenis in
een veel rulmer en bevattelijker, kader. Een fantastische leraar!

Mijn vaders jongste broer was jezuïet en werkte
als missionaris In Kongo. Toen hij met vakantie in
Vlaanderen verbleef vonden wij het leuk om ons te
verkleden als pastoor, met zijn soutane. Deze foto
moet genomen zijn tijdens de oorlogsjaren.
Nonkel pater was een wijs man. Hij had zelfs in
Rome gestudeerd. Toch kon je dit niet merken aan
zijn levensstijl. Om de vijf jaar kwam hij terug. En
toen hij bij ons aanlandde werd een varken geslacht
en was het feest
Aan de oorlog zelf behoud ik nog weinig herinneringen. Wel weet ik dat de Duitsers van 't voetbalveld
in Reningelst een militair oefenterrein hadden gemaakt Hiervoor hadden zij houtblokken op dit
terrein gelegd. Als kinderen gingen wij die pakken
takken wegnemen om deze bij ons thuis in de kachel
op te stoken.
De als priester geklede jongen op de foto anno
Vader was hoefsmid en een goede stielman. 1943 Is Michel Capoen (° Reningelst, 1934), techNatuurlijk verzorgde hij de paarden van de boeren in nisch Ingenieur mechanika en thans VU-senator.

Helenaveen, aan de rand van
de Mariapeel en genoemd naar
Helena, de vrouw van een van
de broers Van de Griendt is nu
een proper dorpje. Op het bescheiden marktplein hennneren
drie kiepkarren op een paar meters rails aan de „tijd van toen".
We hebben een glas gedronken
„In d'ouwe Peel" waar in een
fotogalerij de Prinsen Carnaval
van Helenaveen te pronken
staan.
De voor ons interessantste en
imposantste plek hebben we ter
afsluiting van de tocht bewaard:
de Grote Peel. Duizend hektaren
moeras, water, pollen en pluizen
in een zwak golvend landschap,
grotendeels op het grondgebied
van Limburg. Een zompig pad ligt
rond de plassen waarover in
deze tijd van het jaar vaak een
grauwsluier hangt Speciaal
schoeisel is hier voor een wandeling wel gewenst
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In Deurne
van waaruit
onze
Peelwandeling begint woonde

en werkte de
in 1961 gestorven heimat-literator
Anton Coolen. In boeken als „Peelwerkers" en „De grauwe grond"
beschreef hij het armoedige leven
van de turfstekers die In deze
streek ploeterden tot zowat 100
jaar geleden de grote ontginningen
begonnen.
In Deurne vind je het museum
„De Wieger", gewijd aan de legendarische dokter Hendrik Wlegersma, bekend uit Anton Coolens (ook
verfilmde) grote roman „Dorp aan
de rivier" waarin hij de hoofdpersoon Tjerk van Taeke Is.

Een tocht door de Peel kun je
nog afronden met een bezoek
aan het Peelmuseum, even buiten Ospel. Je kunt hier van alles
zien uit de geschiedenis van dit
merkwaardig stukje Nederland
en er worden films vertoond
over de moerassen en wat daarin leeft Houd er wel rekening
mee dat dit museum op de donderdag gesloten is.
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De avonturen van J.M. Pfaff in Beieren

Wonderdöelman
redt Bayern
België, Duitsland en Nederland kwamen zwaar gehavend uit de tweede ronde
van het Europese bekervoetbaL Boven de Moerdijk maakt men daar geen drama van: in de voorbije jaren leerde men er leven met nederlagen in grote
voetbalveldslagen. Maar in België en Duitsland liggen de zaken enigszins anders.

B

\ IJ onze oosterburen maakt
de pers een harde vuist
in de richting van de
klubs. Men verwijt de spelers
gemakkelijk geldgewin en gebrek aan koncentratie en beroepsernst Hamburg uit tegen
Boekarest Keulen uit tegen Ujpest Dosza en Bremen klem
tegen de broeders van Lokomotive Leipzig...

sen. Integendeel. Hij is gesneden
brood voor de hongerige sensatiepers. Pfaff, bij ons om vele
redenen
vaak
bekritizeerd,
wordt in Beieren op de handen
gedragen.
Maar terug naar eigen land.
Beveren, Standard en Antwerp

werden genadeloos buitengekegeld. Geen excuses: zij waren
gewoon geen partij voor Aberdeen, Dundee en Lens. Inzonderheid de instorting van de Great
Old op de eigen Bosuil was niet
voorzien. Maar Antwerp viel als
slachtoffer van de traditionele
Franse aanvalsdrift

Ons voetbal vond troost in de
kwalifikatie van Anderlecht tegen de bescheiden mijnwerkers
uit Ostrava. De titelverdedigers
trokken zich op aan een vroeg
doelpunt van Kenneth Brylle, het
miskende talent uit het Astridpark. Anderlecht gaat dus, ondanks de sluimerende krisis,
weer het verst.. Alhoewel trainer
Van Himst daarmee nog niet uit
de problemen is. Volgende zondag moet zijn ploeg immers naar
Standard en daar zal men de
boezemvriendjes wel staan opwachten...
Nog één Europese bedenking
tot slot: Engeland houdt vijf van
zijn zes ploegen over. Liverpool,
Manchester United, Tottenham,
Watford en Nottingham bekeren
voort Enkel Aston Villa werd
uitgeschakeld. Waarmee we
maar willen zeggen dat de onverbeterlijke naïevelingen van
over het kanaal nog zo gek niet
zijn. Ook de Schotten trouwens
— de manier waarop Beveren
werd weggespeeld was gewoon
indrukwekkend — kwamen met
een drie op vier uit de tweede
bekerronde!
De liefhebbers van aanvallend
voetbal hoeven dus echt nog
niet te wanhopen.

In Duitsland werd al voor minder de sportieve noodtoestand
afgekondigd. Maar gelukkig hebben ze daar nog ene Jean-Marie
Pfaff. De trots van het Waasland
werd ginder in vijf minuten tijd
„de redder des vaderlands". Bayern München dreigde immers op
zijn beurt uitgeschakeld te worden en dan nog wel door de
Grieken van Paok Saloniki.

vier miljoen

S

CHAKEN mag dan voor
velen geen sport zijn, het
belet niet dat er moeiteloos miljoenen sponsorgelden
worden gevonden wanneer 's
weretós besten tegenover elkaar willen gaan zitten. De kans
bestaat — de ervaring heeft
geleerd dat we ons in dit verband voorzichtig moeten uitdrukken — dat in de tweede
helft van deze maand in Londen
de halve finales van het wereldkampioenschap worden geschaakt
Gary Kasparov, het nieuwste
schaakwonder van de Sovjets,
zou uitkomen tegen Viktor
Kortsjnoi, die nu dus de Zwitserse kleuren verdedigt Het prijzengeld voor deze eerste halve
finale zou ruim twee en half
miljoen bedragen.
Komisch is wel dat de Russen
weigerden in Pasadena, Californië, te schaken. Het prijzengeld
zou daar gegarandeerd nog hoger hebben gelegen maar zij
vrezen dat.. Kasparov van de
gelegenheid gebruik zou durven
maken om uit te wijken!

Opwindend...
De winnaars van de halve
finales komen nadien tegen elkaar uit in de zogeheten kandidatenfinale en pas nadien zet wereldkampioen Anatoli Karpov
zijn troon op het spel in de echte
titelstrijd. Mits enige meeval krijgen we in de komende maanden
dus weer opwindende verhalen
te horen over hypnotizeurs, begeleidende vrouwen en zenuwslopende remises.

Standbeeld voor
Jean-Marie...
De extra times zaten er al op
"en zelfs met de strafschoppen
konden beide teams maar geen
afstand van elkaar nemen. Het
was 8—8 toen Pfaff de goede
hoek koos. Het stadion ontstak
in geestdrift. Maar Bayern moest
nog wel één elfmeter omzetten.
Jean-Maries onverbeterlijke gevoel voor dramatiek en pathos
dreven hem naar de witte stip.
Hij staarde enkele sekonden in
de duistere Beierse luchten om
hulp en bijstand af te smeken
van de Germaanse goden. Vervolgens bestudeerde hij de punten van zijn shoes. De spanning
was te snijden. Dan een paar
snelle passen en een vrolijk
puntschot De bal verdween zowaar in de kruishoek. Jean-Marie
op de knieën, rug achterover,
armen gespreid. Hij werd bedolven onder de toejuichingen. Na
München en Beieren had hij nu
ook nog Duitsland gered. Men
was van Jean-Marie in het olympisch stadion al één en ander
gewoon geworden maar men
overweegt nu toch een standbeeld op te richten voor de
opvolger van de eens zo legendarische maar nu door God en
iedereen vergeten Sepp Maier.
Pfaff is in Duitsland inderdaad
een fenomeen. Onze nationale
doelman is natuurlijk een onvervalste Wasbak maar in Beieren
stoort niemand zich aan zijn frat-

Halve finales
voor

Jean-Marie, een Vlaamse leeuw in Beieren.

Heeft wielersport
Amerika opgegeven?
In het voorbije wielerseizoen ontstond er aardig
wat deining over De zogezegde Ronde van Amerika
werd in konkurrentie verreden met de grote voor'
jaarsklassiekers. Maar dat moest volgens vader
Lévitan omdat het veloke Amerika zou bestormen en
veroveren. Inzonderheid Gent-Wevelgem en in mindere mate Parijs-Roubaix voelden zich in het kruis
getast

A

LHOEWEL Lévitan er met
zijn prestige en gewicht
voor zorgde dat alle
plooien uiteindelijk toch nog werden glad gestreken.
Opvallend op de voorlopige
profkalender '84 is evenwel dat
diezelfde Ronde van Amerika
van het voorjaar naar... de twee-

de helft van oktober verhuist Na
de Ronde van Lombardije, wanneer dus de laatste echte „prijzen" zijn uitgedeeld, zullen nog
wel een aantal renners bereid
worden gevonden in het vliegtuig te stappen om in het land
van Uncle Sam nog vlug wat rijk
gesponsorde rondjes te gaan
rijden...
Waarmee we ons niet van de
indruk kunnen ontdoen dat men
de hoop Amerika voor het veloke open te breken eigenlijk al
voor een groot stuk heeft opgegeven. Al zal Monsieur Lévitan
dit natuurlijk nooit openlijk willen
bekennen.

Waterhoofd...
De voorlopige internationale
profkalender, hij moet eind deze
maand nog officieel door de UCI

Schaakverslagen en al wat er
omheen hangt kunnen best aardig zijn om lezen. Vooral omdat
de heren toch maar bij hoge
uitzondering, en wanneer het
echt niet meer anders kan of
mag, hun pionnen op één en
hetzelfde bord willen verschuiI ven.

worden goedgekeurd, straalt
niet van originaliteit Nieuw is
enkel dat de Gold Race, de GP
van Zurich en de Henninger
Turm voortaan ook als klassiekers buiten kategorie zullen worden erkend. Waarmee Nederland, Zwitserland en Duitsland
officieus tot toonaangevende
wielematies worden gepromoveerd. Een naar ons gevoel terechte beslissing. Al vinden wij
dat de opeenstap)eling van tO|>
koersen tussen 17 maart en 6
mei het wielerseizoen doet gelijken op een kind met een waterhoofd. Tussen 7 mei en de Tour
en tussen de Tour en de wereldkampioenschappen gaapt de
leegte. Dat is verkeerd.
In de huidige moeilijke ekonomische omstandigheden moet
de wielersport haar kandidaatsponsors een seizoen lang publieke belangstelling proberen te
waarborgen.
Het wordt de hoogste tijd dat
men bij de kalendersamenstelling rekening houdt met de gewijzigde omstandigheden binnen
en buiten de wielerwereld. Niet
enkel de renners zelf zijn verantwoordelijk voor de huidige terugloop in de belangstelling voor
zogezegde topkoersen.
10 NOVEMBER 1983
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Paul, de vrienden & Herwig Leus

Ik ben steeds op doorreis
De wonderlijke avonturen van een groot dichter
Twee jaar geleden, op 19 oktober 1981, hoorde ik — tranen kwamen mij in de
ogen — in het avondnieuws dat Paul Snoek zich even voordien tegen een
graafmachine te pletter gereden had. Ik wil sterven in een blauwe sportwagen,
had de dichter eens gezegd. Het werd een zwarte Alfa Romeo GTV2500, omdat
de blauwe niet tijdig leverbaar was. Die dag verloor Vlaanderen zijn grootste
levende dichter (zelf had hij ooit beweerd dit te zijn, als boutade weliswaar, maar
niet zonder twijfel daaraan en niet naast de waarheid). De dichter was geboren
op 17 december 1933, zijn laatste bundel „Schildersverdriet"
verscheen
postuum in 1982.

achterpagina van het omslag
beamen woorden van Paul
Snoek zelf de verantwoordheid
van Leus' opzet: „Ergens blijf ik
de voorkeur geven aan een verzameling van allerlei idiote en
krasse uitspraken die ik in het
verleden gedaan heb. Een bundeling van tegenstrijdige interviews geeft een beter beeld van
wie ik ben".
In „Ik ben steeds op doorreis"
(een titel die terecht naar onsterfelijkheid wijst) leren w e in de
eerste plaats de mens Paul

^
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Herwig Leus, samensteller verzameld werk en biograaf (foto
Rikkes Vos).

Getuigenisbiografie
De andere en niet de mindere
is het geschetste beeld van een
veelzijdig kunstenaar, zijn werk,
zijn artistieke omgeving en zijn literaire belangrijkheid. Dit is geen
gering aspekt van het boek,
want Paul Snoek was op velerlei
gebied een enorm produktieve
werker die een zeer omvangrijk
oeuvre naliet, maar hij was ook
daadwerkelijk en met groots engagement betrokken bij het
avant-garde gebeuren van zijn
tijd: Tijd en Mens, Taptoe, Cobra,
Gard Sivik, G58, NVT, Pink
Poet., om maar de belangrijkste
tijdschriften en bewegingen te
noemen waaraan hij van ver of
nabij deel had. Dit literaire beeld
wordt vooral getekend aan de
hand van brieven en talloze gesprekken met (overleden en nog
levende) tijdgenoten als Jan
Walravens, Gust Gils, Adriaan de
Roover, Anton van Wilderode,
Michel Oukhow, ondergetekende e.a.

Z

ELF heb ik ooit eens definiërend geschreven „Een
dichter is een held met
talent". Paul Snoeck heeft deze
uitdagende woorden in veel bewaarheid, in zijn sterkte en zwakheid, in zijn durf en twijfels, in zijn
liefde en hardheid, in zijn trouw
en afwijzing, in zijn levenskracht
en flirten met de dood... vooral in
zijn talent en virtuositeit als ontroerend dichter en speels weemoedige schilder van sprookjesachtige geestesbeelden.

Leven en lezen
als een roman
Een jaar na de dood van Paul
Snoek verschenen onder redaktie en met nawoord van Herwig
Leus de „Verzamelde Gedichten", waarin opgenomen de 20
verschenen bundels en een lange reeks ongebundelde gedichten (nu werkt Leus aan de verzameling van het proza van de
dichter). Een van de belangrijkste werken op de Boekenbeurs
Is inmiddels „Ik ben steeds op
doorreis" met als ondertitel „De
wonderlijke avonturen van Paul
Snoek in Vlaanderen, Rusland
en overal elders ter wereld", een

•

Paul Snoek, godengeliefd

muzenkind, in de hondsdolle

tijd (foto Herman

Selleslags).

„Ik ben steeds op doorreis" is
een getuigenisbiografie waarvan
Paul Snoek zelf veel zou gehouden hebben, met geluk, droefheid en waarschijnlijk veel verwondering. Voor wie onze eigentijdse poëzie tot in haar vaak
verhullende koelissen beter wil
leren kennen is dit lijvige boek
een „must".
-^
Nic van Bruggen

Dit gedicht uit de titelcyclus van de bundel „Schildersverdriet" (Elsevier/Manteau, 1982), de laatste
van Paul Snoek, stond de dichter voor voorpublikatie
af aan „ Vlaanderen Morgen", waarin het verscheen in
aflevering vier van de eerste jaargang (Nederlandse
Boekhandel, 1980)

Gedicht om de moed niet te verliezen
Mijn bed is ziek. Mijn bed heeft koorts.
De lakens scheuren als je er a a n voelt.
De muren zitten vol vreemde gezwellen
en het behang valt af wanneer je er n a a r kijkt
Mijn lamp loopt leeg. Het licht is lek.
De lucht heeft ook zijn beste tijd gehad.
De hele k a m e r hangt vol regenbuien
en de kachel zit vol staalkoud ijs.
En naast mij ligt een menselijke vrouw
te wachten tot het nog eens lente wordt.
Om, als wij deze rampspoed overleven,
nog eens te horen het gefluit van goede vogels.
Wij hebben het koud, m a a r mogen niet klagen,
want onze miunt staat sterk en de rest komt vanzelf.
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magistraal kompilatiewerk met
eveneens de signatuur van Herwig Leus.
In detail op „Ik ben steeds op
doorreis" ingaan, is onmogelijk
en heeft ook geen zin. Z o er kritiek op dit boek kan zijn, dan
doet deze niets ter zake. Paul
Snoek heeft van zijn leven een
romantesk gebeuren gemaakt
dat hij met velen gedeeld heeft
en in gedichten (vaak) verwoord...
Herwig Leus heeft die biografische roman geschreven aan de
hand van woorden van Paul zelf,
van brieven en van gesprekken
met vrienden, familieleden en
kollega's van de dichter. Dat het
boek dan ook leest als een roman is geen geringe verdienste,
maar het werk is veel meer- een
hommage, een getuigenis en
vooral een literair historisch dokument van een allure dat men in
onze letteren zelden ontmoet,
zeker wat de natuurgetrouwe
levensechtheid ervan betreft.
De anekdotische opbouw, het
kaleidoskopische karakter en de
vaak diffuze (maar steeds voortreffelijk geordende) struktuur
van het boek beantwoorden precies aan het turbulente wezen
en talent van de dichter. Op de

Snoek kennen: zijn vriendschappen, zijn liefdes, zijn emotionele
reakties, zijn triomfen en nederlagen, zijn niet steeds kleine tekorten ook. Het boek is dus
beslist geen „monument ter ere"
maar vooral een „document humain" over een gevoelig kunstenaar, een onlesbaar epikurist,
een zwervend zakenman en een
tomeloos
ontdekkingsreiziger
van het leven en de ontoereikendheid daarvan. Wie Paul
Snoek gekend heeft, komt hier
op elke pagina weer bloedecht
oog in oog met hem te staan... en
soms verheugen deze ontmoetingen, maar vaak ook doen ze
pijn. Immers, dit tot over zijn
grenzen beleefde bestaan was
in al zijn daadkracht en euforische momenten geen onverdeeld geluksbeleven. Het triomfalisme van vele gedichten wijst
op grootse levensmomenten, de
droeve teneur van de latere poëzie leert ons de gelouterde, teleurgestelde maar nog steeds
verlangende, ouder wordende
man kennen. Het boek tekent dit
levensbeeld
perfekt,
met
schroom en eerbied, maar evenzeer met een vaak kwetsende
eerlijkheid. Dit is één verdienste
ervan.

Paul Snoek. Verzamelde Gedichten, bij Elsevier Manteau. 782 bladzijden.
Herwig Leus. Ik ben steeds op
doorreis, bij Elsevier Manteau.
281 bladzijden.

SomHouDT&Cb NV
Hugo Schiltz

Macht en onmacht
van de Vlaamse
Beweging
2de Druk
„Hugo Schiltz staat opnieuw
centraal in de strategische
ontwikkeling van de politieke Vlaamse Beweging. De
beschouwingen die in de
meest recente bijdragen
van het boek vervat zijn, bevestigen dat. Zijn staatkundige visie op de geschiedenis, het heden en de toekomstige kansen van het Vlaamse volk verdient meer dan
gewone aandacht".
Manu Ruys in De Standaard, 3 november 1982
Paperback, 176 blz., 298 fr.
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Jeanne Verbraecken,
uitzondering
op Vlaamse regel
Als men de ledenlijst bekijkt van de Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen, ziet men dat in Vlaanderen, net zoals overal elders, het schrijven een
haast mannelijke aangelegenheid is, maar ook hier
zijn er kapers op de kust De lopende boekenbeurs
biedt gelegenheid om enkele onder hen voor het
voetlicht te brengen.

E

UGENIE BOEYE was een
der eersten om zich te
manifesteren met haar
romans over het Antwerpse
Sint-Andrieskwartier, Rose Gronon volgde met historische ingrediënten op haar boeken te
enten en Maria Rosseels werd
de echte romanschrijfster. Jett
Jorssen veroverde vele harten
met haar cyclus over de Antwerpse Seminiskinderen. Maria
Jacques bleef ook in de traditionele romanstruktuur met haar
detectiveroman De Haan is
dood (Reynaertprijs 1961) en
trad buiten haar oevers met de
SF-roman De Morgen is blond
(Reynaertprijs 1973). Z e wilde
zich echter laten gelden ais een
„echte" schrijfster — want dat
ben je in Vlaanderen alleen wanneer je zogezegd literatuur
schrijft — met haar intellektuallstische roman met symbolische
inslag De Visserskoning. Irina

van Goeree, Monika van Paemel,
Irene van Kerckhoven en Renée
van Hekken zitten allen op het
randje populair-literatuur te werken.
In de opsomming zijn w e met
opzet de zopas
overleden
schrijfster Jeanne Verbraeken
vergeten, want haar boeken vormen een lichte uitzondering op
de Vlaamse regel.

De duivel in
de Caraïben
Jeanne Verbraeken was tijdens de oorlog lid van het verzet
en later lid van de Intelligence
Service. Onder de dekmantel
van journaliste reisde zij heel de
wereld rond. Zij belandde hierbij
ook in de Caraïben. Ze werd
daar de speelbal van politieke
machten en kwam voor een hele
tijd in de gevangenis terecht Een

speciaal schip werd gecharterd
toen ze werd vrijgelaten en naar
België overgebracht, waar ze enkele jaren later haar belevenissen in romanvorm begon neer te
schrijven.
Z o verscheen in 1956, met
groot sukses, haar roman De
duivel in de Caraïben, die zopas
een herdruk beleefde. De roman
speelt zich af in Haïti en San
Domingo. Het hoofdpersonage
Majika is dus een neerslag van
de schrijfster zelf. Majika raakt
verstrikt in een net van spionage
en opstand, doordat ze dwaas
verliefd wordt op een diplomaat
die later blijkt een der hoofdpionnen te zijn van weer eens een
staatsgreep.

Konflikt tussen
goed en kwaad
Op een bepaald ogenblik
heeft Majika het leven van duizenden mensen in handen. Door
de haar opgedrongen moord op
een persoon — die ze echter
niet zal uitvoeren — kan ze
beslissen over oorlog en vrede.

SomHOUDT&G) NV
Ludo Dierickx

Groen is
de helling

r

De strijdvaardige volksvertegenwoordiger van Agalev
over Vrede en Ontwapening, Demokratie en Basisdemokratie.

"Een kamer zonder boeken
is als een lichaam zonder ziel"
Mary Coyle Chase

De KB wenst u
vele aangename speururen
op de Boekenbeurs
voor Vlaanderen.

Paperback, 168 blz., 298 fr.
Ze bekent echter aan deze
staatsman wat haar werd opgedragen en Eriolg zal het later
voor haar opnemen wanneer ze
in de kerkers van San Domingo
zucht waar ze meermaals het
slachtoffer wordt van anslagen
op haar eerbaarheid. Eriolg is
gewoon een anagram van Gloire, een bekend generaal van
Haïti, die het zelf tot staatshoofd
heeft gebracht
Door haar kennis van LatijnsAmerika en het Cara'ibisch gebied heeft Jeanne Verbraeken
de couleur locale zeer typisch
weten weer te geven, door de
kennis van de zwarte mensen
daar, dringt ze ook zeer diep in
de ziel van de plaatselijke bevolking.
De duivel in de Caraïben is
dan ook geen typisch Vlaamse
roman, maar kan wedijveren op
internationaal niveau.

Antwerpen - Bouwcentrum

Vuur over
de Granja

KREDIETBANK
Betere service. Beter onthaal.

J

Haar postuum verschenen roman Vuur over de Granja speelt
zich in het fascistisch Itafi'e en later in Brazilië, dat ze blijkbaar
eveneens zeer goed kent Het is
het verhaal van Carlo Manzoni,
een weesjongen uit Napels.
Blijkbaar heeft Jeanne Ver-
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JEAKKE VERBRAEKEN

jEAf^*^VÏRBRAEKEN

DE DUIVEL
inde

CABAIBEN

Twee titels van Jeanne Verbraeken, konflikt tussen goed en
kwaad...

braeken deze man op één van
haar reizen ontmoet en als journaliste zijn hele vergaal genoteerd. Uit de sloppen van Napels,
na een depnmerende homofiele
ervaring in het weeshuis, belandt
Carlo Manzoni in een pleegfamilie, die echter uit elkaar zal spatten door de verschrikkelijke terreur van het fascisme. Hij steekt
over naar Brazilië, waar hij op de
granja (plantage) de Deus als
opzichter wordt aangesteld. De
eigenaar van de granja, een chirurg die door een beroerte zijn
beroep niet meer kan uitoefenen, heeft een twintig jaar jongere vrouw die kinderloos is gebleven. Haar verlangen naar een
kind zal een duivelse machine op
gang brengen bij haar echtgenoot die er in toestemt dat zij
een verhouding begint met Carlo
Manzoni. Wanneer de vrucht
van hun liefde wordt geboren.

verandert Herman ündher van
een liefdevolle man in een duivel,
die er niet voor terugschrikt te
moorden en Manzoni er voor te
laten opdraaien. In het tweede
deel van het boek gaat Manzoni,
na een lange gevangenisstraf te
hebben uitgezeten, op zoek naar
zijn zoontje en belandt hierdoor
als diamantzoeker in de meest
onherbergzame streken van
Brazilië.
Hier grijpt Jeanne Verbraeken
de kans en schildert de heerlijkste landschappen, naast de
meest verschnkkelijke gevaren
van de jungle. En schrijven kan
ze
De duivel in de Caraïben fr\
Vuur over de Granja werden
uitgegeven bij de Dageraad, kosten gebonden 595 fr. en verdienen een groot lezerspubliek.
Lasijviieger

Harold Van de Perre
over
Van Eyck teDilbeek
Na zijn indrukwekkende diamontage over het werk van P.P.
Rubens kan men nu van de
kunstschilder (en onze medewerker) Harold Van de Perre de
buitengewone diamontage „Het
Lam Gods, het mysterie dat
schoonheid heet" bekiken.
In een projektie met vier projektoren op drie schermen en
met 550 dia's i n oven/loeiïng
brengt Harold Van de Perre een

persoonlijke benadenng van dit
meesterwerk van Van Eyck.
Van de Perre konfronteert tijdens zijn diamontage Van Eyck,
met Roubiev, (jiotto, Massacio,
Botticelli, Michelangelo, Breugel,
Rubens en Durer.
Uit deze vergelijkende studie
komt aldus Van de Perre, het
meesterwerk van Van Eyck naar
voor als een kosmische trillingsbron die tot vandaag onverminderd energie blijft uitzenden
Deze voorstelling, waartoe wij
ons lezers van harte uitnodigen,
gaat door nu zaterdag 12 november om 20 u. 30 in de grote
teaterzaal van het Kultureel Centrum Westrand te Dilbeek.

VAN 3 0 OKTOBER t / m
13 NOVEMBER 1983

TïïnïïMvmL<
in alle (erkende) boekhandels

ik hou van
BOEKEN

52« BOEK IN
VLAANDEREN
+ 500 blz. - 50 Fr.

47^ BOEKENBEURS
VOOR VLAANDEREN
Bouwcentrum, J. van Rijswijcklaan Antwerpen.
Zondag 3 0 oktober t / m zondag 13 november.
Alle dagen van 10 tot 18 u. 30
Vereniging ter bevordering v/ti
Vlaamse boekwezen Antwerpen
10 NOVEMBER 1983
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Brugge vrijdag 25 november

Het kunstbeleid in Vlaanderen
Met de invoering van de kulturele autonomie in 1971 werd, in teorie
althans, de basis gelegd voor een volwaardig en autonoom Vlaams
kunstbeleid.
Tien jaar lang heeft de CVP, als grootste partij in Vlaanderen, haar stempel
op dit beleid gedrukt tot eind 1981, met het aantreden van de regering
.Martens V^, kuituur in handen kwam van de liberalen.
Door de huidige sociaal-ekonomische toestand wordt de kunstsektor, in
het kader van de door de regering noodzakelijk geachte bezuinigingsmaatregelen, niet ontzien.
In artistieke middens vreest men
dat elke vorm van kreativlteit en
experiment aan banden gelegd
VKOrdt en dat op die wijze de verschillende kunstdisciplines, haar vertegenwoordigers en bezielers, in hun
bestaan worden bedreigd. Het opmaken van een balarts met betrekking tot het kunstbeleid is nodig.

Organizatie van het
Vlaams-Nationaal
studiecentrum
Hiertoe organizeert het VlaamsNationaal Studiecentrum een studiedag „Kunstbeleid in Vlaanderen'.
Het zal de eerste keer zijn dat in
Vlaanderen het kunstt>eleid in al zijn
facetten wordt behandeld. Projektleider van dit gedurfde initiatef is V U volksvertegenwoordiger Raf Declercq.
Het programma bestaat uit drie
grote delen; een filozofisch deel over
de maatschappelijke funktie van
kunst; een aantal toelichtingen bij het
huidige kunstbeleid; kntische bedenkingen en alternatieven ten aanzien
van dit kunstbeleid.

PROGRAMMA
Voormiddag
9 u.; Aankomst en verwelkoming.
9 u. 15. Filozofische inleiding
Referaat prof. K. Boullart, RUG e n t Panel: R. Fuchs, hoofdkonservator Van Abbemuseum (Nederland); prof H. Dethier (VUB).
10 u. 45; Enkele facetten van het
huidige overheidsbeleid.
Zaal 1
1. Politieke opties met betrekking
tot het kunstbeleid. Spreker; afgevaardigde kabinet minister Poma.
2. Organizatie en werking van het
Kommissariaat Generaal voor Internationale Kulturele Betrekkingen.

Spreker: afgevaardigde.
Zaal 2
1. De kunstzinnige vorming in het
algemeen vormend onderwijs. Spreker: D. Ostyn, Rijksinspekteur plastische opvoeding.
2. Kunstprogramma's op de BRT:
huidig beleid en visie. Spreker. D.
Christiaens, producer BRT, dienst
kunstzaken.
Afsluiting
voormiddagHugo
Schiltz, gemeenschapsminister.

Namiddag
14 u.; Kritische bedenkingen en
alternatieven vanuit de diverse
kunstdisciplines.
Zaal 1
Plastische kunsten. — Referaathouder: Jan H o e t konservator Museum Hedendaagse Kunsten, G e n t
Panel: Jan Debbaut konservator
Van Abbemuseum, Eindhoven, Nederiand; Roger Raveel, plastisch kunstenaar Flor Bex. kunstkritikus.
A) Architektuur. — Referaathouder: Paul Robrecht architekt
Panel: Jan Bruggemans, assistent
St-Lukas Hoger Architektuunnstituut Brussel, redakteur A-plus; Johan Baele, architekt docent Hoger
Architektuunnstituut van de stad
Gent

werker BRT 3, muziekrecensent
Erna Metdepenninghen. recensente.
Teater. — Referaathouder: T.
Schneiders, lid Hoge Raad voor Toneeladvies.
Panel: Jacques Veys, direkteur
teater Arena, Gent; Rudi Van Vlaenderen, direkteur BKT, Brussel.
Literatuur. — Referaathouder:
Henri-Floris Jespers, voorzitter Vereniging Vlaamse Letterkundigen. Panel: Daniel Robberechts, auteur en
Julien Weverbergh, uitgever Elsevier-Manteau.
Slottoespraak; VU-voorzitter Vic
Anciaux, algemeen VU-voorzitter.
Einde voorzien rond 18 u. 30.

Vlaamse Mutualiteit Antwerpen-Turnhout

VLAMAT
viert op 24 en 26 november

Vijfjarig bestaan en
vijfduizend aangeslotenen
Programma

Praktika
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Dit kan door schrijven of bellen naar
het „Vlaams-Nationaal Studiecentrum", Jozef Suvéestraat 2, 8000
Brugge (tel. 050-33.59.63). Dit moet
echter dringend gebeuren! Deelnameprijs: 950 fr. per persoon (referatenboek inbegrepen); 1.500 fr. per
persoon (referatenboek én lunch inbegrepen). Overschrijvingen op het
nummer: 435-0269001-03 met vermelding „Studiedag Kunstbeleid". Na
storting wordt het referatenboek aan
de deelnemers toegestuurd.
De studiedag gaat door in „Holiday
Inn", Boeveriestraat 2 te Brugge. Dit
hotel IS gelegen vlakbij het Zand
waar ruime parkeergelegenheid bestaat

24 november, 20 u. 30, Osterriethuis, Meir 85, 2000 Antwerpen.
In samenwerking met de Coremanskring;
P i a n o r e c i t a l door
J o z e f D e B e e n h o u w e r , goed bekend van radio en tv.
26 november in Alpheusdal, Filip Williotstraat 22, 2600 Berchem, om
l O u . akademische zitting:
— Welkomstwoord door voorzitter Hugo Coveliers.
— „Gezondheidszorg is Gemeenschapszorg" door Frans Kuijpers.
— Feestrede door Gemeenschapsminister Hugo Schiltz.
— Huldiging van de nieuwst aangeslotenen door de parlementsleden Jo
Belmans, André De Beul, Hugo Draulans, Oktaaf Meyntjens.
11 u. 30; receptie aangeboden aan alle aanwezigen.
12u. 30; Feestlunch met tafelrede door kameriid Vic Anciaux.
Deelname in de kosten voor pianorecital: 350 fr. Voor feestlunch: 600 fr.
per persoon (wijn inbegrepen).
Inschrijving door storting op rekening nr. 404-3060891-11 van Vlamat
Bisschopstraat 4 1 , 2000 Antwerpen met aanduiding van aantal personen en aktiviteit(en) waaraan wordt deelgenomen.
Gratis toegang tot akademische zitting en receptie.

respekt voor en vertrouwen in mensen die ginder zelf aan hun bevnjding
werken, op de bereidheid tot luisteren en op het aanvaarden dat wij het
niet altijd best weten.

Film. — Referaathouder: I. Nelissen, docent filmrecensent „De Nieuwe". Panel; Gustaaf Verspeelt direkteur Belgisch Animatiefilmcentrum.
Robbe De Hert, kineast
Zaal 2
Muziek. — Referaathouder; Herman Sabbe, docent RUG, IPEM.
Panel; Johan Huys, Direkteur Muziekkonservatorium G e n t Diane von
Volborth-Daenen, wetenschappelijk
assistente C^BeDeM.
Opera. — Referaathouderi Gerard Mortier, direkteur Koninklijke
Muntschouwburg Brussel. Panel. Johan Thielemans, docent Hivet mede-

VLAAMS-NATIONAAL BOEKENFONDS

An

Traditiegetrouw organizeert het
Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking in november de
11.11.11 -aktie. Dit jaariijks weerkerend solidariteitsget>euren met de
Derde Wereld heeft dit jaar plaats op
11,12 en 13 november met als tema
„Wie ontwikkeling z e g t moet ook
kuituur zeggen".

WAROTSTRAAT 26 -3009 WINKSELE
tel. (016)489412 rek. 979-4594230-24

ijoekenfbnds
NIEUWE UITGAVEN
Vlaanderen anders bekeken
Aster Berkhof en Anton Pieck
Hel activisme
Maurits Van Haegendoren
14-18 - Een oorlog in Vlaanderen
Luc Schepens
Rommelpot
Een t>loemlezing uit het satirisch weekblad
Je( Van Extergem en de Vlaamse Beweging
Christiaan Dutoit
Joris Van Severen - Droom en Daad
Arthur De Bruyne
Belgen en bezetters
Jacques de Launay-Jacques Oftergeld
Onmacht der Verdeelden
Katolieken in Vlaanderen tussen democratie en (acisme
1929 • 1940 - Griet Van Haver
Mi|n land in de kering (2) 1914 • 1980
Litouwen - Onbuigzaamheid van een Katholiek Oostblokvolk
John Eppstein
Europa kiezen
Guido Naets & Hans Van Der Werf .
Verbeeck rechts Verbeeck averechts
Louis Verbeeck
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Handleiding voor O C M W -mandatarissen

580
350
550
860
350
750
525
495
1 950
225
495
345
330

Het V.N. Boekenfonds heeft nu ook een platenassortiment en een antlkwarlaat
met boeken uit de Vlaamse Beweging en de oorlogsjaren. Lijsten op aanvraag!

RUIM 200 TITELS BESCHIKBAAR!
FONDSLIJST OP AANVRAAG!
10 NOVEMBER 1983

Er bestaat een enorme verscheidenheid aan kuituren over heel de
wereld, gewoon omdat mensen op
verscheidene plaatsen, onder zeer
uiteenlopende omstandigheden, verschillende manieren vinden om te
overieven, om samen te leven. Veel
van de dingen die men bij andere volkeren een beetje raar of zelfs „dom"
vindt zijn dat helemaal niet maar zijn
onder de gegeven omstandigheden
dikwijls de beste oplossing.
Het respekt voor andere kuituren
is vaak ver te zoeken. Dat begon al
met de kolonizatie; de ekonomische
roofbouw die men op de overzeese
gebieden pleegde, vormt maar één
elementje van een ware moord op
beschavingen.
De
dekolonizatie
bracht slechts een schijnonafhankelijkheid. De Derde Wereld werd ingeschakeld in de wereldekonomie en
werd overspoeld met noordelijke
luxe en konsumptieartikelen, wat de
kuituren daar nog verder ontredderde. In de naam van de vooruitgang,
want die volkeren waren toch primitief en achteriijk? Alleen vergat men

daarbij dat vooruitgang niet voor
iedereen hetzelfde betekent en dat
mensen in hun zogezegd primitieve
samenlevingen misschien k)est een
zin aan hun l)estaan kunnen geven.
Met het tema „kuituur en Derde
Wereld" wil het N C O S terug op zoek
naar de ware betekenis van het
woord „ontwikkeling". Uiteindelijk
gaat het er toch maar om dat mensen, in welke maatschappij ze ook leven, zelf dat leven richting en zin
moeten kunnen geven. Het komt
erop aan dat groepen van mensen
overal ter wereld hun eigen lot in
handen nemen en ingaan tegen elke
macht die verdrukkend w e r k t
Het werk dat basisgroepen en
koóperatieven in de Derde Wereld
doen, zou kunnen vergeleken worden met wat bij ons gebeurt door
buurt- en wijkkomitees, milieu- en
andere aktiegroepen... Al deze groepen proberen, van onderuit de mensen weer wat meer greep te geven
op hun eigen leven, zetten mensen
aan, hun verantwoordelijkheid op te
nemen en te ijveren voor een rechtvaardiger samenleving. En dat wil wel
eens
botsen
tegen
verstarde
machtsstrukturen, tegen botte onwil
van volksvreemde politici, tegen financiële en andere belangen.
Solidariteit met de Derde Wereld
is geen hol begrip, het slaat op
helpen en steunen waar kan, op

Wie meer wil weten over 11.11.11
of inzage wil krijgen in de besteding
van de inkomsten, schrijft naar de
Lakenstraat 76, 1000 Brussel (tel.
02-218.31.67). Hoe bijdragen voor
11.11.11 ? Steek uw bijdrage in de inzamelingsomslag en geef 'm af aan
het gemeentelijk komitee (dit is de
groep die in de gemeente de aktie
organizeert). Of koop 11.11.11 -prentkaarten. Schrijf uw bijdrage over op
PR 000-0000002-02 t a v . 11.11.11,
Brussel. Wie 1.000 fr. of meer g e e f t
heeft recht op een attest voor belastingvermindering. Zo'n attest komt in
maart '84, nog net op tijd om het bij
uw belastingaangifte '84 Qnkomsten
'83) te voegen. De geldinzameling
gebeurt hetzij met inzamelingsomslagen, hetzij door het aanbieden van
prentkaarten, hetzij door beide manieren te kombineren.

BeitenFermontherdenking
Zaterdag 19 november om 14 u.:
eucharistieviering in de kerk van O.L-Vrouw-ter-Sneeuw, Laar, Borgerh o u t opgeluisterd door het koor
„Jubilate". Om 15 u.; onthulling van
een gedenksteen aan het woonhuis
van Berten Ferment Helmstraat 73
te Borgerhout De gedenksteen
wordt geschonken door VTB-VAB,
en de onthulling geschiedt door Jozef van Overstraeten, erevoorzitter
van VTB-VAB.
Daarna optocht naar het voormalig gemeentehuis van Borgerhout
Moorkensplein.
Om 16 u.; akademische zitting,
onder voorzitterschap van Maurits
Ck>ppieters, gewezen voorzitter van
de Nederlandse Kultuurraad. Gelegenheidstoespraken door August
van Humbeeck, tijdgenoot van Ferment en zelf gewezen dienstweigeraar, en door prof. R Derine, hoogleraar Optreden van het koor Jubilate
en voordracht van gedichten.
Toegang vnj.

m
Is het open beleid wel
een gezond beleid te Mol?
Dat de Molse Volksunie haar verkiezingsprogramma uitvoert blijkt
wel duidelijk uit de verschillende
wijkvergaderingen die zij reeds heeft
georganizeerd
In dit kader bracht zij enige tijd geleden ook een bezoek aan de wijk
Donk, waar de grote opkomst van de
bewoners zeker heeft bijgedragen
tot het welslagen van deze wijkvergadenng Ook voor de Donkenaren
zelf heeft deze vergadenng een grote voldoening gebracht omdat zij de
problemen waarmee zij hebben te
kampen eens duidelijk konden doorlichten
Een van de grootste zorgen was
de bedreiging van het leefmilieu aldaar Zo werd men er einde mei nog
gekonfronteerd met het afvallen van
bladeren en het verdorren van planten BIJ navraag scheen dit fenomeen
zich echter niet aleen te beperken
tot de wijk Donk, doch ook andere
gehuchten, waaronder Achterlws,
Sluis en Rauw hadden hieronder te
lijden
Als Molse milieubewuste parbj
heeft de Volksunie het gemeentebestuur hierover geïnterpelleerd, en gewaagd een onderzoek in te stellen
om de oorzaken van dit probleem te
achterhalen Na herhaaldeliike navraag bij het gemeentebestuur betreffende de resultaten van dit onderzoek, knjgen we echter te horen
dat zij hiervoor nog niets hebben
ondernomen en dat de tand des tijds
de sporen nu toch zou uitgewist

J.GERLO

hebben zodat het te laat is om nog
een onderzoek te starten
Wanneer we steeds opnieuw met
zulk een antwoorden worden gekonfronteerd, dan mogen we toch wel
eens de vragen stellen of het „open'"
SP-VMB-beleid te Mol wel een „gezond'" beleid is

Sierpleister
op gevels?
Kelderdichtingen
Alle vochtisolatles

A.B.D.
(Antwerpse Bouwen Dichtingswerken)
Eikenstraat 212, Reet
Tel.,03-888.B4.68
Ook ruwbouw &
sleutel op de deur

OCMW Borsbeek
Eén betrekking vakant van
half-time gezins- en bejaardenhelpster/helper. Nadere gegevens te bekomen op
het sekretariaat OCMW
Borsbeek, J a n Frans Stijnlei
8a te 2210 Borsbeek. Tel. 03322.05.44 tussen 9 en 12 u.
(Adv. 135)

zonwering - rolluiken
vouwdeuren-plastiek

BROUWERIJ

MOORTGAT
BREENDONK
Tel. 031-86.71.21
Voor «AL» uvi/ bieren
en llnnonades
Bljhulzen: Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
TKI. 031-36.10,11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19, Gent
Tel. 091-2Z45.62

VOS-dodenherdenking
te Kontich
Vrijdag 11 november om 15 u
herdenkt VOS-Kontich haar Vlaamse gevallenen aan het VOS-monument in het gemeentelijk park, Kontich-Centrum De plechtigheid omvat
een bloemenhulde, een korte toespraak door Mon Van den Hauwe,
VU-gemeenteraadslid, en zang door
het Scheldekoor Volksunie en
Vlaamse Knng Kontich nemen deel
aan de herdenking De aanwezigheid
van sympatizanten uit omliggende

gemeenten wordt ten zeerste op
pnjs gesteld
Na de hulde nodigt VOS-Kontich
uit op een apentief in lokaal Alcazar
Later op de namiddag is er een
feestmaaltijd, waarvoor wel vooraf
moet worden ingeschreven Dit kan
op volgende adressen Voor Edegem lokaal Dne Eiken, tel 4573867,
Miei Claessen, Opstal 37, tel
4573181 Voor Kontich lokaal Alcazar, tel 45713.52, Wiske Verschueren,
Ooststatiestraat
79, tel
4572699 Het dineetje wordt opgeluisterd door zanger/pianist Pol Van
de Voorde

VU-ARR. ANTWERPEN

11 de Nacht
van de Vriendschap
Feestzaal Alpheusdal
F. Williotstraat 22, Berchem
Zaterdag 3 december 1983
om 21 u.
Deuren: 20 u. 30
Orkest: The Musicals
Toegangskaart: 150 fr.

Gemeente Kapellen
(provincie Antwerpen)
Volgende betrekkingen in vast verband, met aanleg
van een werf reserve, zijn te begeven:
— een betrekking van opsteller;
— een betrekking van klerk;
— een betrekking van politieagent;
— een betrekking van geschoold werkman B;
— een betrekking van geschoold werkman A;
— een betrekking van half geschoold werkman.
De kandidaatstellingen moeten, uiterlijk op 21 november 1983 (eventueel aangetekend) bij het gemeentebestuur toegekomen zijn. Alle nuttige inlichtingen
kunnen bekomen worden bij de personeelsdienst (tel.
664.73.70 - Toestel 21).
R. HANNES
De gemeentesekretarls

G. SCHONKEREN
De schepen voor personeelszaken

19

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
van Antwerpen
Geneeskundig personeel
Volgende
bedieningen
openverklaard

wotden

Dienst voor Radiodiagnose
— alle ziekenhuizen (dr.
Van Herreweghe en dr.
Mortelmans)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds.
ALGEMEEN ZIEKENHUIS
MIDDELHEIM
Dienst voor Gynaecologie
en Verloskunde (dr. Van
Broeckhoven)
— een plaats van geneesheer-diensthoofd (rang l)
voltijds.
Dienst voor Anestesie en
Reanimatie (dr. Alleman)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds
Dienst voor Mond- en Tandziekten en Maxillo-faciale
heelkunde (dr. Peeters)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds;
— drie plaatsen van bijgevoegd licentiaat-tandheelkunde (rang 4) halftijds.
Dienst voor Kerngeneeskunde (dr. Van Den Bogaert)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds.
ALGEMEEN ZIEKENHUIS
STUIVENBERG
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (dr. Verbraeken)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds, voor
intemist-haematoloog.
Laboratorium voor Bacteriologie (dres. Friedenreich)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) voltijds.
Psychiatrische Afdeling (dr.
Besnijder)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds.
ALGEMEEN
KINDERZIEKENHUIS
ANTWERPEN
Dienst voor Kinderheelkunde (dr. Verhelst)
— een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) halftijds.
De benoemingen zullen ingaan op 1.1.1984, uitgezonderd deze voor de plaats
van
geheesheer-diensthoofd (rang l) die zal ingaan op 1.8.1984.
De aanvragen dienen op
het sekretariaat.
Lange
Gasthuisstraat 32 te Antwerpen toegekomen te zijn
uiterlijk op 28.11.1983.
Inschrijvingsformulieren
en volledige voorwaarden
te bekomen op de 7de Direktie/Personeelszaken,
Lange Gasthuisstraat 39 te
Antwerpen (tel. 232.98.35 of
231.09.70 - toestel 221).
Het inschrijvingsrecht bedraagt 400 fr. (voor bepaald
benoemde personeelsleden:
nihil).

ANTWERPEN
NOVEMBER
11 KONTICH: VOS-dodenherdenking om 15 u in het gemeentelijk
park, Konbch-Centrum
11 GEEL: Najaarsbal om 20 uur in feestzaal Elsum Orkest Van Vaerenbergh Hoofdprijs aanwezigheidstombola één week naar
Tenerife
11 BORGERHOUT: met VUJO naar Diksmuide Pnjs 250 fr Inschnjven voor 4/11 bij E Naeyaert tel 3224795
12 EDEGEM: Eikenavond om 20 uur in Dne Eiken met mosselsouper Inr VNSE & VOSKA Prijs 199 fr Inschrijven lokaal tot 9/11
(4573667)
12 NIJLEN: Diareportage „Noorwegen een natuurparadijs" om 20
uur in lokaal Kempenland
12 LINT: 7de Leeuwkensbal om 20 u 30 in zaal Centrum te Lint Orkest The Sleepwalkers Inkom 80 fr Voorverkoop 60 fr
12 WOMMELGEM: Voetbalwedstrijd Gouden Beer-Den Klauwaert te Hoboken Vertrek Den Klauwaert om 12 uur
12 WOMMELGEM: Dansavond van VU om 20 u in Keizershof Inkom 80 fr Voorverkoop 50 fr
13 KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u in lokaal
Alcazar, met prov raadslid Bart Van der Moere en VUgemeenteraadsleden
14 GROOT-ANTWERPEN: Debat over de „Derde Industnele Revolutie in Vlaanderen", met Hugo Schiltz, prof J Claes e a, om^ 20
uur in UFSIA, Rodestraat 14 Organizatie VUJO
16 ANTWERPEN: Toneelavond „Mama" van L Dussault Om 20 uur
in het Mark Liebrechtcentrum, H Kruisstraat te Mortsel Org
Federatie Vlaamse Vrouwengroepen
18 MOL: Spreekbeurt „Het Europa der volkeren" door kamerlid
Willy Kuijpers Om 20 u in zaal Malpertuus, Tumhoutsebaan 15
18 TONGERLO: R Tollenaere-hulde ingencht door het Sint-Maartensfonds en V W G Zuiderkempen Gastspreker O Van Ooteghem Tema. Dr R Tollenaere en zijn Vlaams legioen - De wegwerking van de sooale en humane gevolgen van de repressie
Om 20 uur in Kapellekeshoef te Tongerio
18 DESSEL: filmvertoning over kindermishandeling „Voor een glimlach van een kind" Om 20 uur in het Parochiehuis
18 KASTERLEE: Voordracht „Fiskale fraude, een populaire sport"
om 20 uur in hotel Zomerlust Inr VI knng Kasterlee
18 HOVE: etentje en gezellig samenzijn in Chalet Hove Sport om
19 u 30 (OnderwijsstraaO Voor 400 fr een fijne breugeltafel
19 EDEGEM: Fototentoonstelling Fons Delbaen van 16 tot 18 uur in
Dne Eiken Ook op zondag 20/11 van 14 tot 18 uur
19 KONTICH: Jagerstafel in lokaal Alcazar ten gunste van het TAKboetenfonds 300 fr Inschr bij Erwin Breyntjens, tel 4577240.
Ook op 20 nov
19 KASTERLEE: Stadswandeling door het oude Mechelen ingencht
door Vlaamse Knng Kasterlee Samenkomst in Mechelen om
14 u 15 aan het stadhuis, toenstische dienst Niet-leden 100 fr
Leden 75 fr
24 ANTWERPEN: Coremansknng recital Jozef De Beenhouwer om
20 u 30 in het Ostemethhuis, Meir Kaarten 350 fr„ tel 238.8208
25 EKEREN: Evaluatie van het politieke jaar 1983 en de toekomstverwachbngen voor 1984 door algemeen VU-voorzitter Vic
Anciaux Om 20 u 30 in zaal „Den Boterham", Veltwijcklaan 23
25 MORTSEL: Het Mechels Miniatuurteater speelt „Rita. op school"
in het Mark Liebrechtcentrum om 20 u Kaarten tel 03-4493213
25 DESSEL: Panelbespreking over de film „Voor een glimlach van
een kind" in het Parochiehuis te Dessel Om 20 u
25 HOMBEEK: Leden- en sympatizantenfeest in zaal „De Leeuw
van Vlaanderen", Fr Reyniersstraat 1
25 SCHILDE-'s GRAVENWEZEL: Algemene ledenvergadenng en
bestuursverkiezing met gastspreker P Van Grembergen Dienstencentrum (kleine zaal) om 20 u
25 WOMMELGEM: Topbiljartwedstnjd voor bekende en onbekende cracks vanaf 20 u in Den Klauwaert. Inleg 100 fr
26 HULSHOUT: VU-mosselsouper in café J Vranckx
26 BORGERHOUT: VUJO-verjaardagsfuif in de Nieuwe Lange
Wapper, Karel de Preterlei Inkom 50 fr
26 EKEREN: Dia-vertoning „Er speelt een orgel in de straat" om 16 u
in lokaal Daarna koffietafel, 150 fr voor vier belegde broodjes en
één gratis konsumptie
29 WIJNEGEM: Gespreksavond 4de deel „Vlaamse beweging"
door Walter Luyten „Nieuwe Vlaamse opgang van 1960 - waar
staan wij n u ' - mogelijke toekomstperspekbeven"

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.

• Kleuterleider, 24 j , 4 jaar ervanng, uitstekende referenties,
zoekt betrekking West- of OostVI Tel 056-512444
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Derde nationale
ontmoetingsdag van VU-vrouwen
Vandaag doet zich het fenomeen voor van een dubbele generatie
gepensioneerden met werkloze kinderen, zo zei een kritische Nelly
Maes, in haar uiteenzetting voor VU-vrouwen te Gent Dit fenomeen
is meer dan bedenkelijk en kenschetsend voor een maatschappij,
waar een en ander duidelijk misloopt
Wat er nog meer misloopt bleek
verder uit het betoog van de senator
uit St-Niklaas Zo onder meer de
volmachten Het is beschamend,
klaagde ze aan, dat het parlement bij
monde van de meerderheid afstand
doet van zijn macht In andere landen
gebeurt zoiets niet In Nederland is er
bij voortjeeld een anti-knsisbeleid op
een andere leest geschoeid Met
Martens gaat onze regenng steeds
meer een arrogant en ijzeren bewind
voeren en bij de vakbonden heerst
er opgekropte woede, want hun
troepen zijn voorbijgelopen
Vervolgens zocht Nelly Maes een
antwoord op de vraag waarom dit alles' Ze had het daarbij over het
spanningsveld tussen de gezondmaking van de openbare financiën en
het ekonomisch herstel
Ten slotte fiad Nelly Maes het ook
over de sociale zekerheid

Nelly Maes ,De administratie kent
alleen pensioenen, maar geen gepensioneerden Er bestaat geen
overzicht op dit vlak De staatsambtenaren worden dubbel en dik betaald Daarentegen wordt er sterk
tegen samengevoegde weduwenpensioenen ingegaan, terwijl militairen onbeperkt mogen kumuleren
Men zou kunnen spreken van „roofndderstjl" d i „gnjpen waar het kan"
Alweer een hemeltergende onrechtvaardigheid, want militairen vormen
een sterke drukkingsgroep, weduwen daarentegen hebben geen inspraak "

Remmende
schoolpaktkommissie
In het onderwijs nodigen de verschillende netten uit töt vermenigvuldiging Er worden bij voorbeeld zoveel hotelscholen opgencht dat
geen enkele nog leefbaar is Rationa-

OOST-VLMNDEREN

lizatie dnngt zich op Wat bezuinigd
wordt langs het njk, wordt weggevreten langs de Franstalige kant Er is
tekort in plaats van winst De ongelijke beViandeling uit zich veel meer,
dan men wel wil toegeven De
schoolpaktkommissie vertraagt in
plaats van vooruit te helpen De
regenng probeert maar bereikt geen
resultaten
Het tewerkstellingsbeleid is mislukt en neem dramatische vormen
aan in Vlaanderen Er moeten dnngend vragen gesteld worden aan de
Vlaamse regenng Deze regenng
voert een politiek van twee maten en
gewichten Vlaams geld wordt naar
Wallonië overgeheveld, zo om 40
miljoen voor de sociale zekerheid
Als onze reserves wegzijn, zullen
onze bijdragen met meer volstaan
De werklozen (boven de 24000 f r j
worden nu ook betrokken in het
systeem van de gezondmaking van
de staatslasten De decumul en de
splitting wordt verruimd
En, eindigt Nelly Maes, zo vergooien WIJ de toekomst van onze
kinderen en kleinkinderen Opletten
IS geblazen I
Hilda Uytterhoeven

NOVEMBER
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"
12 MELLE VU-etentje om 20 u in zaal De Vrede, Merelbekestraat
105, te Melle-Vogelhoek
12 HAMME- vu-bal in zaal Roxy, Slangstraat om 21 u
16 GENT Spreekbeurt door O Van Ooteghem over „De waarheid
omtrent de hormonenmafia", Bennesteeq 2 Oro F W
18 GROOT-BERLARE. VU-afdelingsverkiezingen in rest Rio, E Hertecantlaan te Berlare
18 SINAAI Voordracht- en dia-avond over „Monumentenzorg" door
Daniel Ostyn, doctorandus in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde Om 20 uur in het Parochiehuis, Dnes
19 BURST. 18de Joeldansfeest tevens erebal schepenen De
Graeve en Mallefroy, raadslid Jan de Vuyst en OCMW-bestuurshd Willi Vanderelst Om 20 u 30 in zaal Perfa, Stationsplein Orkest Waltra Inkom lOOfr
26 GENT-MUIDE. Kaas- en wijnavond om 20 u in zaal St-Salvatorstraat 40
26 RUPELMONDE. VU-bestuursverkiezingen vanaf 17 u Om
18 u 30 kaas- en wijntafel met daarna een gastspreker over de
VU-uitweg uit de knsis In lokaal Soks
26 WACHTEBEKE: Avond der Vlaamse Vrienden met een warme
maaltijd Om 19u 30 in feestzaal Ven/aet Walderdonk Prijs
500 fr
26 SCHELLEBELLE Groots familiebal in zaal „De Dne Koningen" op
het Dorp om 21 u „Ludwig's discoteek" met DJ Harry Roels
28 ZOMERGEM. Gespreksavond over de politieke aktualiteit door
VU-voorzitter Vic Anciaux om 19 u 30 Zaal Uilenspiegel
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Jacques de Launay
Belgen & Bezetters
Het dagelijkse leven tijdens
de bezetting 1940-1945 door
de meest flamingantische
der Franse histonci
Paperback, 269 blz., 152 foto's, 525 fr.

Gentse raad pakt onkosten schepenen aan
Aan de gewone dagorde van de Gentse Raad van 17 oktober werden niet
minder dan twaalf agendapunten toegevoegd. VU-fraktieleider De Roo
vroeg dan ook bij voorbaat een normaal einduur (11 u 45) voor de raad vast
te stellen. Dit werd door de burgemeester van de hand gewezen, doch rond
1 u. 15 bleek dat het VU-raadslid het bij het rechte eind had. Een 7-tal
interpellaties werden verplaatst neer de volgende raad.

Aktie kameriiti Caudron werpt vnichten af

Carensdag van regering gaat niet door
Dat politici vanuit de oppositie
toch wel positief werk kunnen leveren, bewees onlangs volksvertegenwoordiger Jan CJiudron met zijn
aktie tegen het voornemen van de
regenng om de eerste werkloosheidsdag of carensdag ten laste te
leggen van de werkgevers Tot het
invoeren van deze carensdag had de
voltallige regenng van knsten-demokraten en liberalen besloten in het kader van de begrotingsvoorstellen
van 1984, en wel op 26 juli
Onmiddellijk na het bekendmaken
van dat voornemen werd Jan Caudron, die geen onbekende is bij de
zelfstandigen, overstelpt met protestbneven van bednjfsleiders van
konfektie- en textielbednjven Caudron reageerde snel
In een bnef aan de eerste minister
en de minister van Ariaeid en Tewerkstelling zette kamerlid Caudron
zijn tegenargumenten, op een njtje
en bezwoer de regenng af te zien
van deze voor iedereen nadelige
beslissing
Bnef, waarop nooit een antwoord
kwam'
Jan Caudron „Meestal is het zo
dat zelfs bij zinloze maatregelen er
toch minstens éen partij is die er
munt uitslaat Hier geen enkele' Het
invoeren van de carensdag zou zeer
nadelig zijn en voor de werkgever en
voor de w/erknemer en voor de
schatkist Inderdaad is de verleiding
voor de werkgevers groot om niet
meer te gnjpen naar de gedeeltelijke
werkloosheid maar naar de volledige
voor een zeker aantal van hun werk-

De goedkoopste kaskredieten,
financienngen, hypoteken

Kantoor ROMAN
Katsijnenhoek 25
9660 BRAKEL
Tel. 055-42.36.36
(Adv 54)
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nemers Het logische gevolg !s de
produktieverlaging bij de fabrikant,
meer werkloosheid voor de arbeiders en bedienden, dit alles met

Dienstbetoon
kamerlid
Johan De Mol
Lebbeke van 9 tot 10 u elke
tweede zaterdag van de maand en
op afspraak thuis. Brusselsesteenweg 96 te Lebt)eke
Wieze- van 10 tot 1 0 u 3 0 bij
Marcel Vermeir, Aalstersestraat 86
Denderbelle-vanlOu 30tot 11 u
bij beven Vervliet Visstraat 14
Grembergen- van 11 tot 11 u 30
bij gemeenteraadslid en provincieraadslid Herman Burghraeve, Bakkerstraat 162
Elke maandag van 11 tot 12 u in 't
Vestje, Oude Vest te Dendermonde

gOtttickiM^Q^
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Hugo Olaerts
Liever dwarsligger
dan brandhout
puntig boekje
Simon Carmiggelt
een geestige kerel
„Pallieterke"
- Nog veel meer zat
ik te schokken als ik
het aforisme van
Hugo Olaerts las».
Louis-Paul Boon
Paperback, 7 blz., 145 f

meer uitgaven en minder inkomsten
voor de schatkist Groot was mijn
verbazing toen ik PW-minister De
Oercq hoorde verklaren dat deze en
andere tieslissingen (bv de fiskale
amnestie) gehandhaafd bleven en
dat de CVP-partner nu met moest terugkrabbelen aangezien deze maatregelen eenpang door een voltallige
regenng genomen waren"
Na de bnef was het dus een bjdje
stil en was het met spanning uitkijken
naar wat er uiteindelijk in de wet zou
staan In het wetsontwerp houdende
fiskale en begrotingsbepalingen, dat
kortelings in de Kamer besproken
wordt IS er geen spoor meer te
vinden van deze gewraakte carensdag
Het hoeft geen betoog dat ons
kamerlid gelukkig is met het happy
end van wat voor onze middenstand
een drama had kunnen worden

Gent op
11 n o v e m b e r 1983

Vlaams nationale
dodenherdenking
te Gent
Programma
9 uur kerkhof St-Amandst)erg,
ingang Verkortingsstraat bloemenhulde op de graven van Gaston
Rombaut Jef D'Hont en Leo Vindevogel
10 uur kerk dominikanen h mis
met kanselrede door eh Muller
11 uur optocht naar Roeland met
muziekkapel V N J
13 uur Roeland gezamenlijk middagmaal, koude schotel 180fr Inschnjven bij Leo D'Hont tel 091284630
15 uur zaal VTB, Paddenhoek
akademische zitbng Gelegenheidstoespraak door senator Bob Maes
Organizatie VOS, Sneyssens en
Broederband

Raadslid Verpaele (VU) had rond
de sporthal „Tolhuis" heel wat bemerkingen Zo zal er ongeveer 225
miljoen uitgegeven worden voor de
sporthal met cafetana, parking en
sportvloer met inbegrepen Tevens
zijn er heel wat twijfeld omtrent de
polyvalente van deze akoestisch
slechte zaal Verpaele kloeg ook de
steeds wisselende opties van het
kollege aan omtrent dit „multfunktioneel" komplex
Ook door de SP werden een
reeks soortgelijke opmerkingen rond
dit projekt geformuleerd Uit het antwoord van schepen Akkerman was
met veel op te maken, zodat de
twijfels omtrent de polyvalentie van
dit peperduur komplex blijven bestaan
Binnenkort wordt de Bruselse
Steenweg te Ledeberg vernieuwd
en rond het toekomstige profiel had
A Verpaele (VU) een aantal opmerkingen Zo vroeg hij dat er rekening
zou gehouden worden met de fietsers, al IS dat dan ten koste van een
aantal parkeerplaatsen
Tevens
vroeg hij aandacht voor de timing en
de fasenng van deze werken, opdat
de tainjke handelaars op deze drukke Gentse invalsweg zo min mogelijk
schade zouden ondervinden
De Oude Bijloke wordt sinds het
begin van het schooljaar ingenomen
door de architektuurschool en het
Paramedisch Instituut van de stad
Guido De Roo (VU) vroeg in dit
verband met te overdrijven met de
verbouwingswerken en bv rekening
te houden met de suggesties van de
leerkrachten van de architektuurschool
Toen was het tijd voor de vragen
Guido De Roo struikelde over een
nogal frappante toewijzing aan de
firma „Securex" door schepen van
Toerisme De Clercq van de publikatie van het tijdschrift „Uit in Gent"
Een minutieuse opsomming van de
vele data, tMieven, rapporten, kollegebesiuiten, ed in deze zaak gaf
meer dan reden tot sterke vermoedens van manipulatie Zo kon de
gewenste firma tot dnemaal toe zijn
pnjs aanpassen om toch maar goedkoper te zijn dan de anderen Met de
wettelijke bepaling inzake pnjsofferte moet blijkbaar door de heer De
Qercq geen rekening gehouden
worden Ook oud-toensmeschepen
P Van Eeckhout had dienaangaande
heel wat bemerkingen Zo o a over
beoordelingsfouten door de schep&n begaan, over zijn blijkbare inkompetenbe en inkorrektheid
Door de schepen werd met de
nodige jundische haarklievenj bewezen dat er geen vuiltje aan de lucht

zou zijn en dat hij integendeel voor
goed t>eleid zou moeten geprezen
worden Al bij al bleef er toch een
sfeer van onbehagen en misbruik
van het openbaar mandaat hangen
Deze sfeer werd zelfs een dikke
mist toen de voltallige oppositie de
vergoeding voor de vervoerkosten
van het kollege begon aan te vallen
Er werd blijkbaar door de CVP een
lek georgamzeerd om de PVV-schepenen Wijnakker en De Clercq
(weer hijO het vuur aan de schenen
te leggen (de kosten van CVP-schepen Bracke werden wel door de
vingers gezien) De onkostennota
voor deze heren loopt werkelijk de
spuitgaten uit zo bv 50 000 fr voor
een maand rondloeren in Gent door
YDC
Door Temmerman (SP) werd gepleit voor een stadswagen met
chauffeur voor elke schepen, opdat
er minder twijfels ivm misbruiken
zouden kunnen ontstaan Zo zal men
er bv met moeten geloven dat de
chauffeur van YDC door de schepen
naar de voetbal werd gevoerd' G De
Roo stelde een ernstige reorganizat e en bespanng voor, door de werkelijke vervoersnoden te laten vaststellen en vergoeden en toevallige
pieken eventueel met taxivervoer op
te vangen
Het antwoord van de betrokken
schepenen voldeed generlei en was
meer een aanval op de ambtenaren
die blijkbaar veel fouten maken Van
iets als politieke verantwoordelijkheid van de schepen voor zijn ambtenaren hadden deze heren P W schepenen blijkbaar nog nooit gehoord
Uiteindelijk werd de openbare zitting, gezien het late uur, geschorst
op 7 november worden de ovenge
punten behandeld, wanneer de CVPPVV koalite ook haar t)egrotngswijziging en sanenngsplan voorstelt
Carla Bnon

SteWoUCT&to
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Henri-Floris Jespers
De boog
van Ulysses
Fundamentele of schetsmatige doch steeds indrmgende studies over Vlaamse
auteurs
Bezonken van spitse reakties op de literaire en sociaal-pohtieke aktualiteit
Paperback, 204 blz., 350 fr.
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Mfr
Gezellig en gemoedelijk
Vujo-weekend in Voeren
H e t voorbije w e e k e n d w a s er het jaarijkse h e r f s t w e e k e n d van de
Volksuniejongeren. M e t wat minder volk dan gewoonlijk (niet
v o l d o e n d e publiciteit?) w e r d e n het toch toffe en o o k l e e r z a m e dagen. D e vrijdgavond k w a m e n ze in groepjes binnenvallen, vanuit het
A n t w e r p s e , de K e m p e n , het verre W e s t - V i a a n d e r e n , Brussel en Limburg, kortom, vanuit heel V l a a n d e r e n w a r e n ze toch w e e r k o m e n
o p d a g e n o m een V u j o - w e e k e n d , ditmaal in d e j e u g d h e r b e r g van
V o e r e n , door te brengen.
De vrijdagavond bleef alles beperkt tot een voorstellingsronde,
even kort de inhoud van het weekend, en dan gezellig bij mekaar wat
babbelen bij een drankje in de bar
van de jeugdherberg, wat uiteraard
ai onmiddellijk de toffe en gemoedelijke sfeer in de hand werkte.
De zaterdagochtend kwam Europariementslid Jaak
Vandemeulebroucke zijn ondertussen welbekende diareeks tonen. Het werd een
kritische kijk op de groei naar samenwerking tussen verschillende Europese landen, het ontstaan van een
aantal Europese samenwerkingsorganizaties en natuuriijk het Europees
Pariement Uitvoerig kwam ook het
ontstaan van de Technische Koördinatiefraktie en ook de samenwerking
tussen verscheidene nationalistische
partijen In Europa die leidde tot het
ontstaan en uitgroeien van de Europese Vrije Alliantie. Er bestaat een
zekere hoop dat de EVA na de
Euroverkiezingen van volgend jaar
een eigen fraktie zal kunnen vormen
in het Europese Pariement

Na de middag splitsten w e ons op
in dne werkgroepen met als gastsprekers Willy Kuijpers, Walter Luyten en Herman Vanheirstraeten.
Omstreeks drie uur zijn de werkgroepen wel even onderbroken geweest voor een korte aktie. De Waalse minister Dehousse bracht nog
maar eens een bezoek aan Voeren.
De Vlaamse Voerenaars hadden
postgevat in 's Gravenvoeren. Aan
ons hadden ze gevraagd een warm
onthaal te verzorgen in Sint-Martensvoeren. wat prompt gebeurde.
's Avonds was normaal een kontakt met de V U van Voeren gepland.
Dat ging echter niet daar die naar het
VU-bal In Bree gingen. Voor de hand
liggend was dan ook dat wij ook naar
Bree gingen, samen met de Voerenaars. De V U van Bree kon zeker
niet klagen van de ambiance die de
Volksuniejongeren op hun bal brachten.
Zondagvoormiddag maakten w e
nader kennis met één der EVApartners: de Partei der Deutschsprachicher Belgier. Helmut Schmitz gaf

eerst een historische uiteenzetting
om dan over de huidige situatie en
de diverse grondwetsherzieningen
te praten.
' Als je in de Voer bent kan een
wandeling doorheen de prachtigste
streek van Vlaanderen niet ontbreken. De jeugdherbergvader Juul had
zich hiervoor bereidwillig getoond en
langs alleriel land- en boswegels liet
hij ons de mooiste zijden van Voeren
zien. met daarbij ook nog heel wat
leerzame uitleg.
Bij het slot van het weekend
kwam nationaal Vujo-voorzitter Joris
Roets om een kort slotwoord uit
te spreken.
Na afscheid genomen te hebben
van de jeugdherbergouders, die
meegeholpen hebben aan het welslagen van dit weekend, zwermde
Iedereen weer uit naar alle hoeken
van Vlaanderen om de toffe weekendsfeer verder uit te dragen in de
Vujo-kernen.
Winfried Vangramberen

• Wens aan te koF>en in tweede
hand:
— H. Schlltz, Macht & onmacht
van de Vlaamse Beweging, Antwerpen 1982.
— G. Fonteyn, De Walen, TieltAmsterdam 1980.
— M. Boereboom, Handboek
van de Muziekgeschiedenis, Uitgevenj De Nederiandsche Boekhandel,
Antwerpen/Amsterdam, delen 1, 2,
3.4.

LIMBURG
NOVEMBER
18
20

HASSELT: VUJO-vergadering om 20 u. 30.

19

HEUSDEN-ZOLDER: Vlaams herfsttjal om 20 uur met het ori<est
„Rutsens".

25

TESSENDERLO: Proeven van Hongaarse wijnen en hapjes.

GENK: Provinciale VUJO-raad in de SlagnrK)len om 10 uur.

Nieuw verkozen VUJO-bestuur
Limburg start affiche-slag
Einde oktober werden bestuursverkiezingen gehouden bij de V U jongeren van Limburg, Wllfried
Remy (HasselO werd opnieuw verkozen tot provinciaal voorzitter, Luc
Luwel (HasselO werd verkozen tot
sekretaris en Peter Housen (Zutendaal) tot ondervoorzitter.
Overige bestuursleden: Plerke
Joosten (BocholO, RIgo Paque (Hasselt). Luuk Lemkens (Bree), Bart
Raskin (Herk-de-Stad), Hugo Willems (Opglabbeek) en Jan Jambon
(Genk).
Het integraal federalisme, een aktlef pluralisme, het streven naar een

eigen Vlaamse staat alsook het vredesstreven blijven de belangrijkste
werkpunten voor de VU-jongeren
Limburg.
De VU-jongeren starten een massale akbe tegen de jeugdwerkloosheid Een speciale affiche CLimburg
50.000 werklozen") zal weldra massaal in Limburg geplakt worden. D e
VU-jongeren van Limburg willen de
beleidsverantwoordelijken voor hun
verantwoordelijkheid plaatsen. Limburg moet een prioriteitenplan krijgen ais sterkst getroffen provincie in
België.

— C. Höweler, XYZ der Muziek,
De Haan-Haariem 1976.
— J. Rorquin, Ten huize van_
(volledige reeks, behalve deel 1).
— K. Van Isacker, Werkelijk en
wettelijk Land en ld., Averechtse
decratie, respektievelijk Antwerpen
1955 en 1959.
— E. Witte, J. Craeybeckx, Politieke geschiedenis van België
sinds 1830, Antwerpen 1981.
— L Genicot Histoire de la Wallonië, 1973.
— H. Gnmm, Goethe, PhoenixPocket.
— R. Reinsma, Signalement van
Nieuwe Woorden, 1975
— M. Van Nierop, Nieuwe Woorden, 1977.
Schrijven naar F.-J V e r d o o d t Leuvestraat 29bls, Erembodegem.
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BROOD -

BANKETBAKKERIJ -

LASAT -

DOOPSUIKER

Tel. 521.14.40

WIJNIMPORT HERMAN
Douane - stapelhuis
Menenstraat 376
Wevelgem

Tel. 056-41.29.22
056-41.81.68

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerio-Westerio
Tel. 014-54.40.07

CAFÉ-RESTAURANT
MUTSAERT
Eikenlei 61
2280 Grobbendonk
Tel. 014-51.21.48

Invoer Bourgondieen 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
Tal. 091-67.57.12

Maandag gesloten.
Rustieke sfeer

^

KOFFIEBRANDERIJ
SANO
Emlel Witmannstraat 36,
Schaarbeek

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief.

Tel. 02-634.56.09
Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 03-237.45.72

Hotei-restaurant-pub

Tower Bridge
O p 5 mm vdn Heizelpark
Hotel met goede smaak, standingkamers alle komfort
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40
Host zondag gesloten - Hotel open
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart
Open alle dagen
maaltijdchecks

Banketbakkerij

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.

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 u u r — Jaariijks veriof december
De familiezaak met traditie.

ANTWERPIA
MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

Geraardsbergssstraat 38
9300 Aalst
Tel. 053-21.3533

Dr. Van De Perrelei 51
Borgerhoüt

Tel. 03-236.56.54
10 NOVEMBER 1983
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CVP moet
oppositierol nog leren
Tijdens d e j o n g s t e g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g te Izegetn t o o n d e d e
C V P w e e r e n k e l e sterke staaltjes van f a n a t i s m e en onwil. H u n manier van o p p o s i t i e v o e r e n , louter gericht op a f b r e k e n en t e g e n w e r ken, toont het w a r e gelaat v a n d e C V P te I z e g e m infantiel en m e n s onvriendelijk. W i e zei o o k w e e r dat m e n s e n belangrijk zijn?
De
vergadenng.
voorgezeten
door toekomstig burgemeester R
Vanlerberghe, begon met het „heetste" punt van de dagorde waarvoor
de vele sensatiebeluste aanwezigen
op 17 oktober naar de raadszaal
waren afgezakt De C V P had immers
bewijs van de aantijgingen van schepen Enk Vandewalle — of eventuele
ekskuses — geëist in de zaak van de
anonieme fjamfletten
Hier volgt het CingekorO antwoord
van Enk Vandewalle „Ik heb hier een
afschrift van het strafdossier
waann
de penningmeester
van de CVP en
het
CVP-gemeenteraadslid
Dirk
Vanwalleghem
bekennen
verantvi/oordelijk te zijn voor het laten
drvkken en verspreiden van 2 van
de 8 anonieme drukwerken De drukker IS eveneens ondervraagd
en
heeft bevestigd dat hij gewerkt heeft
in opdracht van de penningmeester
van de CVP-afdeling
Izegem (SN
Taeymans, nvdr)-. Ik zal mij dus

geenszins verontschuldigen'Het
valt
op dat de CVP, die al lang op de
hoogte is van deze daden van 2 van
haar eminente
vertegenwoordigers,
hun daden met publiek afkeurt Het is
dan ook duidelijk wie zich hier wel
moet
verontschuldigen!"
Daarna volgt dan de bekentenis
van de nu wel rood achter de oren
uitslaande CVP, bij monde van W
Vens O p z'n vraag of de VU-fraktie
zich aansluit btj Enk Vandewalle, gaat
Piet Seynaeve zelfs nog een stap
verder „Uiteraard sluiten wij ons
aani Het is toch immers duidelijk dat
alle pamfletten van dezelfde hoek
afkomstig zijni"
Waarop Vens antwoordt dat de
eerrovende pamfletten van „De boze
lzegemnaar„ mets met de C V P te
maken hebben
W e besluiten met de woorden van
Enk Vandewalle „De rest laat ik over
aan het gerecht'"

Begrotingsevenwicht

Sinterklaas
te Kortrijk
O p uitnodiging van de plaatselijke
afdeling van de Federatie Vlaamse
Vrouwengroepen zal Sinterklaas
nogmaals zijn ronde doen te Kortrijk
Kinderen tot 10 jaar kunnen thuis
bezocht worden Willen de ouders
die hun lieve kinderen met het bezoek van de goede Sint willen verrassen daarvoor dnngend kontakt
opnemen met mevrouw Jozef Allaert Zwaluwenlaan 11 te Kortrijk
(tel 214866)

Soldatendienst
Ie Dien biedt
diensten aan
Uit herhaalde kontakten is gebleken dat nog heel wat toekomstige
soldaten de miirtiewetgeving onvoldoende begrijpen en vaak ook verkeerde beslissingen nemen Daaraan
wil de soldatendienst Ie Dien verhelpen door het organizeren van een
voOrlichtingsvergadenng voor alle
soldaten van de klassen '84 en '85
De vergadenng, die vnj en kosteloos
toegankelijk is voor iedereen, gaat
door op vnidag 11 november 1983 in
zaal Club, Moeskroenstraat te Lauwe, om 17 u stipt
De
voorlichtingsvergadenng
wordt ingencht door de Vlaamse
soldatendienst Ie Dien en wordt
voorgezeten door de provinciale sekretaresse Lieve Favoreel-Craeynest, schepen (Rekkemstraat 19 te
8520 Lauwe, tel 41 5481) Bevoegde
sprekers zullen alle problemen in
verband met de legerdienst behandelen Mevr Lannoy-Wostyn, maatschappelijk assistente bij de sociale
dienst van 't leger geeft een overzicht van de werking Michiel Capoen, senator, spreekt over oproepingen, vrijstellingen, ontheffingen,
uitstel, kostwinnerschap, broederdienst, enz G Vandenbussche adjudant infor Landmacht, spreekt er
over het leger in het algemeen, reserve-officieren
beroepsvrijwilligers
enz (met film) Jef Piepers, gemeenteraadslid Kuurne, spreekt er over
sociale wetgeving, werkopzegging
ziekenfonds, uw rechteneen plichten
Er zal ruimschoots gelegenheid zijn
om met deze mensen te spreken

Blankenberge dankt
Langs deze weg dank aan de
deelnemers van onze eerste kaarting van 28 oktober jl en hoop voor
de volgende kaarting die doorgaat
op 25 november, in cafe Flandna,
Grote Markt te Blankenberge Inschrijving tot 20 u stipt
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BIJ monde van financien-specialist
(sicD Eeckhout deed de C V P ook
nog een krampachtige poging om
het financieel rampbeleid van de
voorbije 6 jaar wat op te fleuren
Volgens Eeckhout zou het beleid
helemaal met rampzalig geweest zijn,
zelfs gezond, gezien de huidige
meerderheid na 1 jaar reeds een
sluitende begroting indient met een
bom van bijna 2 miljoen Het hangt er
natuurlijk van af wat je gezond
noemt met een tekort van 65 miljoen
Het was dan ook voor VU-financien-specialist Piet Seynaeve een
koud kunstje om Eeckhout de ware
toedracht te leren zien
W I J vinden de krachttoer van een
sluitende begroting na 1 jaar (uiteraard met medewerking van de Izegemse burger) echter een pluim op
de hoed van de meerderheid

Deontologie
Het IS nu reeds de tweede keer
dat Eeckhout van de C V P met nalaat
een ambtenaar m het publiek aan te
vallen Enkele maanden geleden
deed hij dat reeds tegen de persoon
van gewezen burgemeester G Nyffels
Nu deed hij dat n a v z'n interpellatie i v m de nog op te nchten informatiedienst die aan het publiek ruime informatie wenst te bieden, die naast
de taak van het administratief fiersoneel staat Dit moet in handen liggen
van zeer kompetente mensen die

Izegem door en door kennen, en dat
kunnen w e met van bepaalde ambtenaren zeggen, aldus Eeckhout Maar
Enk Vandewalle neemt de handschoen voor hen op en antwoordt
„(BTK-)ambtenaren laten normaal
eens een steek vallen, maar het
verbaast mij dat ze hier publiek worden aangevallen Dat strookt met
met de deontologie i"

VU-provincieraadslid Jean-Marie
Bogaert (die schepen is te Brugge)
vroeg aan de goeverneur en aan de
bestendige deputatie dat zij al het
mogelijke zouden doen om een sociale ramp bij BN te voorkomen Het
uitblijven van bestellingen vanwege
de centrale regenng dreigt de oorzaak te worden van honderden ontslagen Raadslid Bogaert wees er op
dat ook het gevraagde exportkrediet
van 1 miljard frank werd geweigerd
door de nationale regenng, dit op
een ogenblik dat ruim 51 miljard
verloren gegooid wordt in de bodem-

NOVEMBER
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Kwaad opzet
N a V een wijziging van het dienstreglement van de stedelijke openbare biblioteek begon G Wulleman te
vitten over het door E Vandewalle
overtreden van enkele punten uit dat
reglement n a v het te laat versturen
van enkele uitnodigingen In z'n antwoord beschuldigt schepen Enk
Vandewalle de C V P ervan er moedwillig voor te zorgen met voltallig
aanwezig te zijn op de bewuste
vergadenng, niettegenstaande de
V U vroeger altijd een positieve houding aannam bij kleine gebreken
Inderdaad, een weinig stichtende
manier van oppositie voeren
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10

18

18

19
21

In de kant
Laten w e met nalaten even iemand
in de schijnwerper te plaatsen die
weliswaar weinig mikpunt is van kntiek en aldus ook weinig deelneemt
aan de debatten Toch wordt er bij
Bernard Depoorter hard g e w e r k t
Bernard, VU-schepen van Jeugd en
Feestelijkheden, levert toch op iedere zitting een positieve bijdrage aan
het bestuur Z o legde hij in de laatste
raad de statuten van het stedelijk
feestkomitee ter goedkeunng voor
Het weze opgemerkt dat dit komitee
sedert 1960 nog steeds geen beginsel verklanng hadi
Ook de telkens weerkerende aanpassingswerken aan de speelpleinen
en het gratis ter beschikking stellen
van stadsmatenaal zijn ons met onopgemerkt voorbijgegaan
Inderdaad, bij Bernard Depoorter
wordt — in stilte maar met positief
resultaat — g e w e r k t

Negativisme
Dat laatste kunnen w e echter niet
van alle partijen zeggen Was de
sfeer van de gemeenteraad in het
begin zeer gespannen, nadien was
hij toch weer gemoedelijk om naar
het einde toe weer los te barsten en
te vervallen in negativisme Toen
SP'er F Duhamel z'n motie i v m de
bewapeningswedloop
voorlegde,
zag de C V P daann weer een been
om aan te knagen Voor de C V P bestond deze motie niet gezien ze met
op de agenda stond en voorzitter
Vanlerberghe dit punt bij het begin
van de zitting vergat te vermelden
als bijgevoegd agendapunt
BIJ de stemming over dit menselijk
en gevoelsgeladen onderwerp deed
de C V P alsof haar neus bloedde, en
zweeg Maar ja, hoe kun je anders de
verdeeldheid binnen de eigen rangen v e r b e r g e n '
G.O.

VU-Brugge vecht
verder voor BN!
Nadat de Volksunie, bij monde van
haar vertegenwoordigers in Kamer,
Senaat en Brugse gemeenteraad, de
aandacht vastspijkerde op de dramatische ontwikkelingen bij het bednjf „BN-spoorwegmateneel en Metaalkonstrukties", sprong ook de
Westvlaamse
VU-provmcieraadsf raktie in de bres ten voordele van dit
grote bedrijf

WEST-VLAANDEREN

loze staalputten van Cockenll-Sambre
Ook VU-senator Van In en diens
kollega, volksvertegenwoordiger Declercq lagen aan de basis van een
geslaagde aktie Alle parlementsleden van het arrondissement Brugge
ondertekenden een dnngend verzoekschnft aan de regenng, waann
ZIJ aandringen op vlugge beslissingen die ten goede zouden komen
aan BN
Intussen blijkt er wat beweging in
het dossier te steken De raad van
beheer van de N M B S besloot onder
ministenele goedkeuring, bestellingen voor 65 dubbeldekrijtuigen en
800 wagens te plaatsen bij BN Indien dit doorgaat zullen enkele tientallen arbeidsplaatsen tijdelijk gered
zijn
Maar toch zullen, tegen eind '84,
nog een paar honderd mensen naar
de stempellokalen verwezen worden Tenzij er echt nieuwe bestellingen komen
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DIKSMUIDE: Spreekbeurt door Arthur De Bruyne 't Palliterke,
over „De kwade jaren", om 20 uur in het zaaltje van het Kultureel
Centrum Org Óavidsfonds
IZEGEM Referaat door Hugo Schiltz over het Vlaams buitenlands beleid, om 20 u in de bar van het Muziekauditonum, Kruisstraat 15 Org V S V K
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
KORTRIJK Jaariijkse VOS-fakkeltocht Verzamelen om 18 u 30
aan het Bertennest, St-Jonsstraat 31 Waarna zang- en pannekoekenavond
BRUGGE: Informatieavond op de eigenlijke Baskenavond om
20 u in Huize Witteryck, Hoefijzerlaan 20 Dia-reeks door e h Luk
Vranckx
IE PER: Spreekbeurt door Daan Vervaet „Hoe groen is het
volksnationalisme'", om 20 u in kafee „Boerenhol", V D Peereboomplaats 21 Toegang gratis
BRUGGE-NOORD- Filmavond ter hennnenng aan de barbecue
van 17/9, om 20 u in ons lokaal
IZEGEM Spreekbeurt door de h Frans Devos, „Hoe ziek is onze
sociale zekerheid Bestaat er een mogelijke uitkomst voor
Vlaanderen''" Om 15 u in de bovenzaal van café Oud Stadhuis,
Koornmarkt 16 Org V V V G
KORTRIJK: Wijn- en kaasavond ingencht door de Vlaamse Knng
Kortnjk om 19 u 30 in West Flandna Gastspreker is Pol Herman,
bekende wijnhandelaar uit Wevelgem

Cijferdans te Wervik

Een beetje eerlijkheid
kan geen kwaad
Twee gekende weekbladen in het
Wervikse
zijn
het
„Wekelijks
Nieuws" en „De Weekbode" Dergelijke persorganen moeten het vooral
hebben van plaatselijke korrespondenten Hun sterreporter woont beslist te Wervik Hij kan het met laten
bij zijn journalistieke bedrijvigheid
met „de" waarheid aan bod laten
komen, maar wel „zijn" waarheid
Als dagbladreporter (hij schrijft
ook voor „Het Volk") pleegde hij
eens een artikel over de St-Medarduskerk, die thans gerestaureerd
wordt
Dat die kerk in vervallen toestand
verkeert is ongeveer de schuld van
de nieuwe meerderheid te Wervik
De man liet uitschijnen dat het huidige stadsbestuur de werken zou
stopzetten Gemakkelijkshalve „vergat" hij te vermelden dat voor de
tweede faze een nieuwe aanbesteding zou geburen en dit onder stadskontrole Het is inderdaad godgeklaagd op welke amateunstisehe wijze ramingen gebeurden en leningen
gevraagd werden door de kerkfabnek zonder ook er meer eens aan
te denken hoe er bijkomende intresten kunnen vermeden worden
Eventjes cijfers op een rijtje Staat
en provincie nemen in totaal 90 %
van het bedrag voor hun rekening
Bhjft dus 1 0 % voor de stad De
eerste faze zou eerst honderdenelf
miljoen kosten Tien procent voor de
rekening van het stadsbestuur zijn
dus 11 miljoen Dit is echter zonder
de waard gerekend i Inderdaad, de
meerwerken vallen totaal ten laste
van de stad Dus zou het stadsaandeel nabij de veertig miljoen liggen
Weeral misi Volgens de laatste berekeningen van de kerkfabnek, kost de
eerste faze 120 miljoen, dus weeral
enkele miljoenen bij, die volledig ten
laste van de Wervikse belastingb)etaler zijn Het totale stadsaandeel bedraagt dus vijftig miljoen I En dit
slecht voor een restauratiefaze' Dit
IS ondraaglijk voor de reeds doodzieke Wervikse stadskas Het is dus
meer dan normaal, dat het stadsbestuur de zaak beter in de hand wil
houden Dat is verantwoordelijkheid
opnemen Bovendien zullen er voor
nieuwjaar, nog eens zes miljoen verdiskontenngsintresten bijkomen i
Dit kan eenvoudig met meer op
zulke manier doorgaan Als men dan
nog bedenkt dat wegens de knsis
het O C M W astronomische bedragen moet betalen aan bijstand voor
mensen die het levensmimmum met
bereiken, dan worden onze financiën
een regelrechte ramp Maar dat wil

onze journalist met weten en dus met
schnjveni
WIJ vragen niemand om propaganda te voeren voor het stadsbestuur
Alleen vragen wij een objektieve
tsenchtgevingi
Jef Claeys, schepen.

Stadhuis
een eerste verbetering
In de VU-verkiezingspropaganda
schreven wij ondermeer dat de sociale dienst op de benedenverdieping moet gevestigd zijn Dit is door
een inwendige reorganizatie intussen gebeurd Z o is deze dienst voor
bejaarden en anders-validen toegankelijker geworden i

Voorlichting militaire dienst
O p initiatief van schepen Jef
Claeys en de Wervikse Dosfelknng,
wordt er op zondag 27 november
'83, een voorlichtingsvergadenng
voor toekomstige dienstplichtigen
belegd

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Wervik
De Raad brengt ter kennis, dat een wervingsreserve (geldig tot 3M21985)
wordt aangelegd voor de
volgende betrekkingen gebrevetteerd
verplegende,
ziekenhuisassistent(e), sanitaire helplstjer, rustoordhelp(st)er, kok(kin), hulpkok(kin) en schoonmaak(st)er.
Tevens wordt een deeltijdse betrekking van apoteker vakant verklaard
Verplicht inschrijfformulier, voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen op
het sekretanaat, Steenakker 30, 8670 V\^ervik, de
maandag t / m vnjdag, van 9
tot
12 u
Telefoon
056-31 16 57 en 31 1618
Kandidaturen in te dienen uiterlijk op maandag 5
december 1983
(Adv. 138)
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Mfr
Jaarprogramma
VU-Grimbergen
klaar
Het nieuwe afdelingsbestuur heeft
nu een programma vcxsr de komende maanden opgesteld Wie ooit zei
dat er te Gnmbergen niks meer
gebeurde, moet nu dnngend van
mening veranderen en vnje tijd maken om aanwezig te zijn op de
maandelijkse aktiviteit die van nu tot
september '84 wordt gepland
O p 20 november '83 is er het
herfstetentje in de Parochiezaal te
Beigem (11 u 30 tot 15 uJ O p 9
december '83 komt om 20 u Paul
Van Grembergen spreken over Vrede in Vlaanderen, en dat in de Charleroihoeve O p 13 januan '84 wordt
„De uitweg" van de V U besproken,
en doorgespoeld met een nieuwjaarsrecepbe, ook in de Charleroihoeve Vnjdag 17 februan '84 komt
Willy Kuijpers naar Gnmbergen, en
in maart '84 is er de zoveelste uitgave van het Lente-etentje O p 8 apnl
gaan w e allen naar de vienng 30 jaar
VU, en op 6 mei naar het zangfeest,
terwijl op 18 mei een info-avond over
de Europese verkiezingen op agenda staat (vermoedelijk met Walter
Luyten), verkiezingen die in juni '84
plaatshebben 1 juli is het IJzerbedevaart en 8 juli-11 juli-vienng te Gnmbergen In september '84 viert V U J O
Gnmbergen dan zijn 10-jang bestaan
Daarmee is een jaar rond
S. RUMMENS

Vlaamse Kring
Wemmei op stap
Zondagmorgen, 6 november, wreven WIJ de slaap uit de ogen en zagen alleen maar misti Moesten wij zo
naar „Het Zwin" te Knokke, veel zou
er wel met te zien zijn Met bijzonder
slecht zicht vertrokken wij dan maar,
nchting kust waar rond 13 uur ten
slotte het weer opklaarde en de zon
zich eindelijk vertoonde
De wandeling in Het Zwin, geleid
door een ervaren en humonstische
gids werd een echt sukses, de tijd
vloog voorbij I Eenendertig mensen
waren vanuit Wemmei aanwezig om

hieraan deel te nemen, zodat ook de
opkomst een sukses was Speciaal
vermelden wij de moed van Lieve
Verbeeck die toch een deel van de
wandeling meedeed, ondanks een
voet in het gips Proficiat Lieve'
Gezellig nakaarten werd het achteraf, tot w e ten slotte terugkeerden
naar huis terug door de misti
Luc Baeyens

Leuven: oppassen
en welkom!
BIJ vergissing werd in sommige
streekbladen in het Leuvense vermeld dat de afdeling Leuven-centrum op 19 november e k een kaasen wijnavond en een dansavond in
de Thierbrau organizeert
Deze avond wordt georganizeerd
in de Bierstube van Stella Artois op
19 november om 20 u in de Vaartstraat te Leuven waar een grote
parking aan vertx>nden is Oppassen
dus en welkom i

Nog eens
gemeenteraad te
Grimbergen
Omdat op 27 oktober II de agenda
niet kon worden afgewerkt (alleen
de rekening '82 — met circa
44.000000 fr veriiesi - kon punt
per punt worden afgewerkO zal de
gemeenteraad op maandag 14 november om 20 u (en met 19 uJ
vergaderen om de toegevoegde
punten van de oppositie te behandelen In totaal zo'n 35 punten, waarvan
8 van VU-raadslid Minten en 19 van
VUJO-raadslid Stephane Rummens
O p woensdag 16 november komt
de gemeenteraad nog eens bijeen,
om de begrotingswijziging door te
voeren op de begroting 1983 Nadat de goevemeur een fout had
vastgesteld van zo'n 7 miljoen w e r d
door
minister
Galle
voor
47(X)00(X) fr t>espanngen opgelegd Daarnaast kreeg de gemeente
van de staat nog eens zo'n 19 miljoen extra kado De bespanngen
maakt het schejsenkollege met die
begrobngswijziging meteen bijna helemaal ongedaan, terwijl de bijkomende 19 miljoen meteen ook opge-

soupeerd worden, zodat de begroting 1983 nog net met een bom
afgesloten worden
In Gnmbergen kan het geld niet
op Na de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting heeft
de gemeente dus nog met genoeg,
en moest ook de 19 miljoen extra erdoor Nu al vreest het schepenkollege het allerergste voor de begroting
1984 Maar besparen'?''''
CS Rummens)

„Het goede land
kent geen dood..."
Met deze woorden herdachten
we op maandag 31 oktober In de
bomvolle kerk van Hever-Schlpiaken 't zichtbare leven van Dirk
Deleebeeck, zoon van Jan en Nieke
Deleebeeck-BaudeL
Op 27 jaar, na een jong zoekend
leven, verongelukte Dirk op 27 oktober 1982. Woorden helpen bij dit
bittere leed niet; alleen 't nabij-zijn
vanuit onze VU-vriendenkring bij
de gemeenzame inzet van Nieke en
Jan, weze hen een t r o o s t
Te Heverlee betreuren we het
afsterven van Leo Bulens, echtgenote van Betsie Merckx, slechts 58
jaar o u d ! Zijn hele leven vormde
een getuigenis voor Vlaanderen; de
repressie spaarde hem niet
Zijn geest blijve ons bij in de
beweging Aan mevrouw Merckx en
alle familieleden betuigen we onze
diepe deelneming.
Willy Kuijpers

11 novemberte Leuven
Zoals vong jaar gaan wij weer in
de kerk van de Franciskanen, Vlamingenstraat 39 de dag beginnen
met een plechtige euchansbevienng
om 11 u.
Daarna gaan degenen die inschreven voor het feestmaal, naar het
lokaal Sint-Jan, Martelarenplein 2
(station) om er een warme maaltjd
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 dnngend te doen bij een der bestuursleden.

BRABANT
NOVEMBER
12

G O O I K : Bezoek aan BRT oJv geschoold BRT-personeel Vertrek om 8 u aan 't Krekelhof te Gooik (terug rond 14 uJ Pnjs
195 fr Org IJzertjedevaartwerkgroep Pajottenland \s.m V A B VTB Gooik.
12 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
12 ETTERBEEK. Pensenkermis in „De Monaan", Oudergemselaan
90 te 1040 Brussel Vanaf 14 uur Org VU-Etterbeek
13 ELSENE: Verbroedenngsetentje met St-Michiels-Brugge om
14 u in het lokaal van de Elsense Knng, Sans-Souastraat 132.
Pnjs 175fr
15 LEUVEN: 9de Vlaams Studentenzangfeest om 20 u in Grote
A u l a Kaarten 120 fr op KVHV-sekretanaat Krakenstraat 13, t e l
016-229098
16 ST.-AGATHA-BERCHEM: Voordracht over de Brandweerdienst
in de agglomerate Brussel door L t Kol ir H Van Gompel Om
20 u in het Trefcentrum „De Kroon", J B Vanderdneschstraat 19
19 STROMBEEK-BEVER: 10 jaar Jef Eibers, gala-optreden om 20 a
in het Kultureel Centrum, Gemeenteplein 2
19 BEERSEL: Groot eetfeest in de feestzaal. Hoogstraat 10 Vanaf
18 uur Ook op zondag 20-11 vanaf 12 uur
19 LEUVEN-CENTRUM. Kaas- en wijnavond om 20 u in de
Bierstube van Brouwenj Artois, Vaartstraat
19 KOEKELBERG. Zuurkool-weekend in het Trefcentrum. Pantheonlaan Ook op zondagmiddag
20 GRIMBERGEN: VU-herfstetentje in p>arochiezaal te Beigem om
11 u 30 tot 15 u
23 BRUSSEL: Bestuursverkiezingen V U J O - V U B om 19 u, om 20 u
spreekt de algemene voorzitter over de 4de stroming
25 DIEST. Kantonnaal VU-bal in zaal Luro te Schaffen Palermo
Dnve-in-show Eerste dans om 21 u
26 KESSEL-LO: 20 jaar Vü-Kessel-Lo, groot bal met bodega in zaal
De Knng om 20 u 30 't Vensterke stelt tentoon Toegang 50 fr
26 MERCHTEM: VUJO-bal in zaal De Toekomst te Brussegem met
radio Seven
29 ETTERBEEK-Voordrachtavond m m V sen Robert Vandezande
over „De ontwikkeling en de toepassingen van de taalwetgeving
in Brussel" Om 20 u in de Maalbeek, Hoomstraat Org V U

M E U B E L E N «£>E K E I Z E R
Salons - Kleinmeubele

DE KEIZER

O n k l o p b a r e prijzen
in k l e i n m e u b e l s en salons
Openintsurenj Di., woc. vrij. v»n 13 tot lt u. 30
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30
Zondac van 14 tot lt u.

Zaakvoerder

KEIZERSTRAAT 2 • 1740 TERNAT - 02-5S2.22.22

Staf K i e s e k o m s

(op slechts 15 km vi

-

•

•

Aanbevolen huizen
PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel. 054-41.25.89
W I J bouwen voor u
sleutel op de deur

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER
^

Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31.13.76

KEUKENS - SANITAIR •
VERWARMING

PVBA BERT

VAN DER CRUYS

Assesteenweg 101, Ternat
Tel. 02-582.13.12

Assesteenweg 65, Ternat
Tel. 582.14.41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Onmiddellijk te bekomen bij

FRANS VAN MOORTER
vijfhulzen 6, Erpe

Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei

Tel. 02-478.1993
Tel. 053-21.2911 en 053-21.27.57

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 21.08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.65.75

[TOll
Littoral

uitgebreide keus bemeubelde villa s - appart
in alle pnisklassen alles inbegrepen
vraag gralis katalogus met folo s

en studio's

UaPOLOII-lAANi20S
MSiOOSTDUINKERXE
TEl OSI/11 2e 29
WOENSDAG GESLOTEN

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

Tel. 014-21.12.07
Fraikinstraat 20,
Herentals

ESOX
STAN PHILIPS

GELD

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTOUINKERKE

Import - Export

lustrerie

mare
de vriese
bar, r u i f t t e l a a n "jGc brugge
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de gracht sleuren is nu ook niet
van het öesfe.

Luk Vanhorenbeek:

„Onze streekpers maakt
onze politieke macht"
BIERBEEK — „Met azijn vangt ge geen vliegen. De uitgevers van onze WIJstreekbladen schijnen dit goed te beseffen. Het is een aangename vaststelling
dat onze streekpers overwegend een positieve toon aanslaat Dit is van uitermate groot belang want de regionale VU-publikaties zijn telkens een visitekaartje waarop geïnteresseerden onze werking beoordelen. We stellen vast dat
de beste WIJ-edities terug te vinden zijn op de plaatsen waar de sterkste VUafdelingen werken. En dat daar ook bij gemeenteraadsverkiezingen
een
behoorlijke stemmenwinst geboekt wordt Aan onze streekpers kunnen we niet
genoeg zorg besteden."

beter werk van gemaakt worden
om tussen onze afdelingen die
een blad uitgeven onderling de
ervaringen uit te wisselen."
— Gaat men niet teveel vragen van onze lokale uitgevers
die alles tijdens de vrije uurtjes
presteren en ook met ander
afdelingswerk of funktie in verenigingen reeds de handen vol
hebben?
Luk Vanhorenbeek:

L

LUK
VANHORENBEEK,
eerste schepen in Bierbeek, heeft op vraag van
het arrondissementsbestuur de
VU-streekpers van het arrondissement Leuven doorgelicht
Op basis van een kleine enquête bij de afdelingen. De bevindingen zijn bemoedigend en,
hoewel in andere streken er
varianten kunnen gevonden
worden, geeft de Leuvense
streekpers-analyse toch een
goed beeld van de regionale
VU-publikaties in Vlaanderen.
Daarom geven we hier ruime
echo aan, temeer omdat aan de
vaststellingen ook enkele goede suggesties verbonden zijn.

Na-apers
Allereerst enkele algemene
beschouwingenLuk Vanhorenbeek:
„Daar
waar de VU reeds geruime tijd
werk maakt van een puik lokaal
blad, en de uitslagen bij de jongste raadsverkiezingen ook positief navenant waren, stellen we
vast dat de andere partijen ons
gewoon beginnen „na te doen".
In mijn eigen gemeente bij voorbeeld. Bierbeek, pakken CVP en
PW nu ook uit met een publikatie waarbij zelfs niet de minste
originaliteit te vinden is.
Zeik de titelbladzijde is afgekeken, alleen kreeg die uiteraard
een ander kleurtje mee. Ook
andere akties (pamfletten, plaatsen van grote borden tegen het
snelspoor, verspreiding van moties en dergelijke) probeert men
na te doen, omdat zij vastgesteld
hebben dat wij door dit kontinu
politiek werk veel kiezers van
onze visie hebben kunnen overtuigen.
We moeten evenwel niet verhelen dat voor de meeste afdelingen elk regionaal WIJ-nummer
een zware bevalling is. En toch
zijn er steeds meer VU'ers die
de moed opbrengen een degelijk streekblad uit te geven. Overwegend met een frekwentie van
vier keer per jaar Dat doen de
andere partijen ons niet zo best
na."

Zo drukken wij onze stempel
op het gemeentebeleid. En in dit
temanummer zal ook de amnestiegedachte ter sprake komen.
Begrijp je, het is niet zo lastig om
telkens ook het verband te leggen met knelpunten die op nationaal niveau een oplossing moeten krijgen.

Luk Vanhorenbeek: „Inderdaad, te weinig mensen (ook de
uitgevers van onze WIJ-bladen)
beseffen voldoende in wat een
enorme uitgeverij wij samenwerken. Alleen al in het Leuvens
arrondissement
worden
door
ons achttien streekbladen uitgegeven, naast de nieuwsbrieven
die vijftien afdelingen verspreiden. Het gaat om tienduizenden
eksemplaren.

Er kruipt op deze manier wel
meer tijd in de voorbereiding van
de VU-streekkrant Maar het rit-^
me van publiceren kan verminderd worden, zodat onze „uitgever" meer tijd vrij krijgt voor de
„snelberichten". En bij de redaktie van temanummers
kunnen
gemakkelijker
meer geïnteresseerden betrokken worden dan
de kleine kring waarin meestal
gewerkt
wordt

Voor ons arrondissement heb
ik berekend dat jaarlijks door de
VU-afdelingen niet minder dan
1.016.(XX} fr. wordt
uitgegeven
om de VU-informatie bij de burgers te brengen. Vlaanderen telt
achttien arrondissementen, dus
reken maar uit.."
— Is er niet te weinig uitwisseling van bevindingen en vernieuwende ideeën?

Nu goed, dat is misschien een
aktiezaak voor het nationaal bestuur Maar regionaal, per arrondissement bij voorbeeld, zou de,
zware publikatie-bevalling
van
elke maand of elk kwartaal lichter kunnen gemaakt
worden
door af en toe de mensen bijeen

Temanummers

De redaktie van dit temanummer zal uitpakken met een aantal
suggesties en eisen aan het
adres van het schepenkollege.
Dingen vragen die meteen kunnen vert)eterd worden. Voor andere problemen aanvangen met
een termijnplanning.

Op de dag van de streekpers
die een tijd geleden in Mechelen werd gehouden werden de
deelnemers aangenaam verrast
door de brede en verscheiden
waaier van streekbladen die
door VU-afdeltngen worden uitgegeven.

„ Verheugend is ook te mogen
vaststellen dat veel afdelingen er
in slagen een (semi-) professioneel aan te trekken waardoor de
kwaliteit van de publikaties toch
opmerkelijk
verbeterd
wordt
Meer nog dan de frekwentie van
de publikatie vind ik dit enorm

De rest mag dan gerust stencilwerk zijn. Tielt-Winge bij voorbeeld publiceert zo'n „Op de
keper
beschouwd'.
Wilsele
maakt anderzijds werk van een
„VU-telex". Het „gróte streekblad" wordt dan best anders
opgevat."

Een voorbeeld. In onze gemeente. Bierbeek, pakken wij
tegen Kerstmis uit met een temanummer omtrent het leven
van bejaarden bij ons. Het wordt
de weerslag van een klein projekt Een tiental jongeren hebben
bejaarden
geïnterviewd.
Met
vragen over hun problemen op
gebied van verplaatsing, het alleen zijn overdag, het gemis aan
buurtwinkels, enz..

Anderzijds vind ik een lokaal
VU-blad ook van groot belang
omdat precies door de uitgave
ervan de afdeling zelf verplicht
wordt aan politiek werk te doen
en niet alleen te vergaderen voor
de organizatie van een pensenof haantjeskermis."

Een miljoen frank

De titelbladzijde kan voor een
volle jaargang, of nog langer,
vooraf gedrukt worden met een
verzorgde prezentatie. Als het
kan in onze oranje steunkleur
om de herkenbaarheid van ons
VU-visitekaartje te verhogen.

„Deze streekkrant zou, naar
mijn gevoelen, best opgebouwd
worden rond één tema. Zo bekomt men na enkele jaren werking enkele „kleine dossiers"met
enigszins blijvende waarde.

belangrijk. Hoe dan ook hebben
de mensen respekt voor verzorgde streekbladen. Het is belangrijk in de politieke kijker te lopen, geregeld bij de mensen te
komen, maar dat moet dan ook
op een verzorgde manier gebeuren. En men moet de mensen
wat geven waar ze iets aan
hebben.

Luk Vanhorenbeek: „Zeker,
hoewel het toch opvalt hoe afdelingen inspiratie putten bij streekgenoten. Maar dit zou nog meer
moeten
geaktiveerd
worden.
Het gebeurt minder dan vroeger
maar toch nog teveel dat VU-bladen verschillend gestemde snaren betokkelen. Er is nog te
weinig eenheid in het VU-imago
dat door de tientallen streekbladen wordt uitgedragen.
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„Precies

Dit kan opgevangen
worden
door de frekwentie van sommige regionale bladen zelfs ietwat
te verminderen, maar dan aan te
vullen met een soort snelberichten die minder werk vragen. Die
op enkele uurtjes tijd in mekaar
kunnen gestoken worden, bij
voorbeeld na elke belangrijke
gemeenteraad.

Luk Vanhorenbeek: „Met azijn vangt men geen vliegen, dat
weten de uitgevers van onze streekpers wel!"

te brengen die het praktische
werk — invorming en zo —
verrichten.
Ook financieel zouden verscheidene afdelingen daar baat
bij vinden. Door bij voorbeeld
het adres te krijgen van een
goedkopere drukker, of over te
schakelen op een ander procedee.
De andere partijen
houden
wel ons streekblad bij om bij
elektoraal VU-sukses de redenen te kunnen napluizen van de
VU-opgang. Waarom zou er niet

door ideeën, elders dan in de
eigen gemeente, bijeen te sprokkelen kan nadien heel wat tijd gespaard worden. Eén suggestie
bij voort)eeld: bij het doorlichten
van onze Leuvense
streekpers
is gebleken dat de meeste afdelingen zo'n vier keer per jaar een
blad uitgeven.
Welnu, mij lijkt dat te weinig
om in te spelen op de gemeentelijke en nationale aktiviteit Als
net na de publikatie iets belangwekkends gebeurt dan zit de
afdeling strop. En dan enkele
maanden later oude koeien uit

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de publikatie van een
degelijk blad op termijn ook een
sterker VU-afdeling maakt en
onze greep op het gemeentebeleid vergroot
Natuurlijk blijven er enorme
problemen voor bij voorbeeld de
grote centra waar een afdelingsblad in alle bussen een zware financiële dobber is. Maar ook
hiervoor zoeken we naar goede
oplossingen."
(hds)
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