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Mandatarissen in Vlaamse gemeenten 
moeten Nederlands spreken. 

(Raad van State, november 1983) 

Terug Cockerill-Sambre 
Er is al meer dan een half jaar verlopen sinds Martens in 

april hulde bracht aan de scherpzinnige Gandois, die zopas 
zijn werkstuk over Cockerill-Sambre had afgeleverd. Dit 
zoveelste staalplan was het ultieme en het definitieve. En de 
regering zou het zonder dralen ten uitvoer brengen. 

Vandaag, meer dan een half jaar later, is er nog steeds 
niets veranderd. Cockerill-Sambre gaat ongestoord voort, 
het slechtste staalbedrijf van Europa te wezen. Het gaat 
ongestoord voort, maand na maand een verlies van ander
half miljard te boeken. Het bevindt zich nog altijd in de staat 
waarin Gandois het had aangetroffeni een Jieterogeen 
samenraapsel", waar „geen eenheid van werken en metoden" 
bestaat, waar „eUie vorm van modem management ont
breekt" en waar nog altijd de „abnormale koncentratie van 
dlkbetaalde personeelsleden in overaantal" wordt gehand
haafd. Het geld van de goegemeente - nog altijd voor het 
grootste deel Vlaams geld - bUjft door Cockerill-Sambre lo
pen als water door een zeef. 

In juli jongstleden heeft de regering Martens-V zich uitge
sloofd om een oplossing te vinden voor Cockerill-Sambre, en 
vooral om met een zoveelste Cockerill-Sambrekompromis 
zichzelf overeind te houden. Deze uitsloverij nam zoveel tijd 
en energie in beslag, dat het opstellen van de b^roting in de 
verdruMdng kwam en verwerd tot een slordig maakwerk. In-
zi^e Cockerill-Sambre pakte Martens uit met een ei van Co-
lombus, dat met juichkreten aan het volk werd getoond< de 
Walen zouden zogezegd voortaan zelf voor het staal betalen, 
de feitelijke reg^onalizering van de vijf nationale sektoren 
werd zogezegd een feit en niet later dan begin september 
zouden de arbeiders en bedienden van Cockerill-Sambre 
zogezegd moeten kiezen tussen inleveringen of sluiten. 

Vanaf de eerste dag zat het met de jull-beslissingen scheef. 
De Vlaamse ministers interpreteerden ze zus, maar hun 
W a a ^ kollega's interpreteerden ze net andersom zo. Sinds
dien is de twijfel en het scepticisme over het kompromis al
maar gegroeid. En vandaag is het juli-kaartenhuisje gewoon
weg ii^^torti omvergeblazen door een verpletterend arrest 
van de Raad van State. 

In dit recent arrest heeft de Raad van State schoonschip 
gemaakt met de twee belangrijkste bestanddelen van de Juli-
belissingen. De Raad van State z ^ namelijk njet aan de ge
westelijke ministeriële komltees die Martens in de oentnüe 
regering heeft opgericht Het beleid inzake gewestelijke 
aangelegenheden komt immers toe, zegt het arrest, aan de 
regionale instellingen. De Raad van State verklaart het niet 
met zoveel woorden, maar het arrest komt er duidelijk op 
neer ten eerste dat Martens besdiuldigd wordt, de geest van 
de staatshervorming van 1980 ontkracht te heblm. En ten 
tweede dat de ballon van de jTeitelijke regionalizering der 
nationale sektoren" definitief en onherroepelijk wordt door
prikt Alle CVP-triomfkreten daarvoor zijn dos voorbarig en 
lichtzimDÜig of leugenachtig geweest 

Vervolgens zegt de Raad van State, dat de financiering van 
Cockerill-Sambre, zoals Martens die in juli voorzag, geen 
doorgang mag vindeni de eerste minister kan dat zomaar 
niet regelen met een koninklipi besluitje, maar heeft een wet 
nodig. 

Martens zal dus zijn jull-werk ten aanschouwe van het par
lement moeten overdoen. Vermoedelijk zal hij de klip trach
ten te omzeilen door een uitbreiding van vohnachten te 
vragen. Hij heeft reeds aangekondigd dat hij eventuele 
dwareUggers in zijn meerderheid tot de orde zal roepen met 
een vertrouwensvotum. 

We zijn thans reeds volop in de tweede helft van november. 
De eerste minister had beloofd, dat het referendum in 
Cockerill-Sambre b^in september zou gehouden worden. Er 
is nog altijd geen sprake vaa 

In heel deze oceaan van knoeierij, van leugen en bedrog 
drijft slechts één waarheid boveni hoe dan ook. tegen welke 
prijs dan ook wU Martens Cockerill-Sambre jredden". Omdat 
hij zichzelf wil redden, in de allereerste plaats. tvp 

Foto van de week 

De broedermoord onder de Palestijnen evolueert naar een waar bloedbad. De getrouwen van Yasser 
Arafat hebben zich teruggetrokken in de stad Tripoli. Deze havenstad wordt nu fel belegerd door zijn te
genstanders, dfe gesteund worden door Lybië en Syrië. Deze Paiestijnse man draagt op de arm zijn kindje, 

teken van leven maar ook een machinegeweer, oorzaak van dood- (foto ap) 

Happart geen 
burgemeester! 

De nuchtere logika en het gezond verstand kre
gen vooHopig hun rechten. Het is inderdaad totaal 
ondenkbaar dat iemand, die bestuursverantwoorde-
lijkheid draagt, de taal van de plaatselijke bevolking 
niet spreekt of beheerst Dit geldt voor enkele 
OCMW-raadsleden van Wezembeek-Oppem, maar 
evenzeer voor alle overige frankofone mandataris
sen in Vlaamse gemeenten. Dus ook voor Happart, 
Maricq en andere onuitstaanbaren. 

DE recente uitspraak van 
de Raad van State, 
waardoor de 13 franko

fone leden van het OCMW van 
Wezembeek-Oppem opgeroe
pen worden om hun kennis van 
het Nederlands te bewijzen, ligt 
volkomen In de lijn van wat de 
VU sinds jaar en dag beweert 

Wezembeek-Oppem is één van 
die zes „faciliteitengemeenten" 
roTKl Brussel. Deze gemeenten 
behoren onbetwistbaar en inte
graal tot het Vlaamse grondge-
t)ted. Wel genieten de akJaar 

verblijvende franssprekenden 
een aantal tegemoetkomingen 
op taalkundig vlak. Deze faciDtet-
ten (.3tommiteiten") bestaan nu 
reeds 20 jaar te lang. Wat door 
elk zinnig mens reeds jaren er
kend werd, namelijk dat deze 
taalfaciliteiten uitsluitend gekien 
voor de inwoners, maar niet voor 
de bestuurders, kreeg deze 
week de juridische bevestiging. 

Tengevolge van een terechte 
klacht van de Vlaamse raadsle
den, moeten straks een aantal 
frankofone OCMW-mandataris-
sen gaan bewijzen dat zij wel 

Nederlands spreken en begrij
pen. Zij mogen dit doen „met alle 
rechtsmiddelen die hen daar
voor ter beschikking staan." Het 
valt te verwachten dat hierrond 
betwistingen zullen rijzen. 

Wat ongetwijfekl tot rK>g meer 
heibel zal leiden, zijn de onver
mijdelijke konsekwenties van 
deze uitspraak José Happart, 
bendeleKler en dienstdoerKi bur
gemeester van het Vlaamse 
Voeren, kan op 1 januari '84 niet 
tot burgemeester benoemd wor-
dea Hij spreekt rxx^h beheerst 
onze taal en hij weigert dit ook te 
leren. Afgezien trouwens van 
zijn tad-onkurKle (en -onwiD be-. 
wees dit heethoofd door zijn 
wansmakelijk gedrag tijdens de 
voorbije maanden dat hij totaal 
onbekwaam is deze furiktie te 
D6KI60Gn. 

De politieke gevolgen liggen 
voor de harxi. In het begin van dit 
jaar beging de CVP-PW-rege-
ring de onvergeeflijke flater Hap
part tot dienstdoend burge
meester aan te stellen. Indien 
deze regering nu, onder druk 
van de W a a ^ chantage, toch 
Happart met een definitieve be
noeming „vereert", dan over
treedt de rooms-blauwe koalitie 
de wet 

Of zullen de excellenties, an
dermaal en uit zetfl>ehoud, een 
nachtelijk en duister kompromis 
bedisselen? Misschien hevelen 
zij de Voerstreek dan toch nog 
over naar het arrondissement 
Brussel-

(pvdd) 



Wït 

TEKEN AAN 
DE WAND? 

Wanneer ontwaakt de westerse vre
desbeweging en komt zij op voor 
een weerbaar Europa tegen het 
kommunisme dat 60 jaar terug de 
start gaf aan een politiek van bezet
ting en overheersing van andere 
volkeren? Wanneer ziet men het 
teken aan de wand dat het in de Sov
jetunie niet te doen is om vrede maar 
om macht macht over andere volke
ren. 

Wanneer worden de socialisten re
delijk? Wanneer ze in de meerder
heid zetelen dan zijn ze voor de 
kernraketten en wanneer ze in de 
oppositie zitten dan zijn ze er tegen. 
Ze zijn niet zo redelijk als hun ge
loofsbroeders in andere Europese 
landen, denken we maar aan Mitter
rand, Helmut Schmidt Spadolini, 
prof. Gerio en de oud-minister en PS-
voorman Simonet die er zijn partij 
voor over heeft Of heeft de SP 
schrik van het groen-rode of rood-
groene Agaiev? 

Ik vraag me af wanneer de Sovjet-
tanks binnenbollen in Vlaanderen 
welke en hoeveel van de vredesbe-
togers van Brussel zich koelbloedig 
voor de tanks op de weg zullen 
zetten om zich zo te verzetten tegen 
een bezetting? Het voorbeeld van de 
Hongaren, Tsjechen, Slovaken en 
Afghanen heipe hen daarbij. 

Of moeten wij ons laten leiden door 
de westerse leiders uit '39 die Hitler 
hadden onderschat? Ik blijf ervan 
overtuigd: „Iedereen wil Vrede, 
NAVO zorgt ervoor". 

W.L, Assebroek 
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ACW: KNIKKEN 
EN ZWIJGEN 

„De regering heeft haar begro-
tingsontwerp definitief aan de grijfj-
armen van het parlement onttrokken. 
Het amenderingsrecht mag in de 
Kamers niet worden toegepast 
Daarmee is het de CVP onmogelijk 
gemaakt om nog iets te wijzigen aan 
de fiskale amnestie, de roerende 
voorheffing en andere maatregelen 
waardoor CVP-voorzitter Swaelen 
tot voor kort zijn diepe gewetens
nood had ingeroepen. 

De liberalen wilden van geen wet
gevende uitholling meer weten en 
kregen van de ministerraad de toe
zegging dat alles als te nemen of te 
laten zou worden geprezenteerd. 

In welke kronkels zullen de CVP-
parlementsleden met de ACW-stem-
pel zich straks gaan wringen als ze 
nog eens bij vrienden op bezoek 
moeten? 

We horen het klassieke verhaal 
alweer klinken: we hadden het ook 
graag anders gewild, maar het mocht 
niet Alsof dat nog een politieke 
levenshouding zou kunnen uitmaken. 
Maar ja, wie zich eens aan een 
leugen begeeft kan de waarheid niet 
meer inhalen. De bevolking is mis
schien niet meer geïnteresseerd in al 
dat politiek gekonkel, maar daarom 
nog niet debiel." 

Dit artikel is niet geschreven door 
een VU'er, maar door Hugo Camps, 
de hoofdredakteur van „Het Belang 
van Limburg", een uitgesproken ka-
toliek dagblad. 

Waar is de tijd dat het ACW de 
gewone arbeider en bediende verde
digde? Waar is de tijd? Nu mag het 
ACW alleen maar knikken en zwij
gen. Het ACW mag in haar weekblad 
nog wel stoere taal schrijven, schrij
ven wel, maar geen daden. De CVP-
top steekt daar wel een stokje voor. 
Het ACW kan alleen nog maar den
ken aan „De Tijd van Toen". 

Ik doe een beroep op alle VU-
afdelingen om bovenstaande tekst te 
willen verspreiden in streekpers of 
pamflet De band tussen CVP en 
ACW moet verbroken worden. 

F.C., Londerzeel 

RAKEHENINFLATIE 

In „Wij" van 20 okt l.l. stelt lezer 
RG uit Wilrijk de vraag waarom 
senator Vandekerckhove de stem 
niet verhief bij de opstelling van de 
SS-20 door de USSR. Nochtans kan 
het antwoord op deze vraag voor de 
hand liggen. Naast een mogelijke 
opmerkzaamheid destijds, is er im
mers ook een essentieel verschil 
tussen de installatie van de Russi
sche raketten enerzijds en van de 
Amerikaanse anderzijds. Vlaanderen 
behoort namelijk niet tot het War-
schaupakt Derhalve is Vlaanderen 
niet medeverantwoordelijk voor de 
waanzin van de Oostbloklanden. 

Waarom dan kwade trouw sugge
reren? Waarom toch steeds een 
toevlucht nemen tot het goedkope 
argument dat geen enkele logische 

overtuigkracht heeft? Het gaat er 
immers niet om wat de tegenpartij 
gedaan heeft; waar het om gaat is de 
vraag of de supplementaire opstel
ling van de USA-raketten als zodanig 
een goed of een kwaad is? Welis
waar dient een juist oordeel rekening 
te houden met zoveel mogelijk f akto-
ren, militair-technische en politieke, 
maar in de eerste plaats dient men 
hierbij oor te hebben voor de wezen
lijke kern van de zaak. 

Het is toch vanzelfsprekend dat 
zowel de SS-20 van onze „oosterse 
belagers" als de Pershing en de 
Cruise van onze „westerse voog

den", beiden een even ontaarde toe
passing zijn van een trouwens uit 
Europa buitgemaakte technologie en 
wetenschap. 

Deze tuigen hebben naar hun we-
zensinhoud geen enkel positief nut 

Het wordt hoogtijd dat de grote 
overwinnaars van WO II in eigen 
boezem kijken en zich afvragen hoe 
het mogelijk is dat — na de militaire 
uitschakeling van Duitsland — er 
toch nog steeds „misdaden tegen de 
mensheid en tegen de vrede" voor
bereid worden? 

Ten slotte wil ik aan sommige 
Vlaamse broeders het verregaande 
standpunt van de Duitse NPD in 
herinnering brengen, waar deze zich 
onlangs op haar kongres te Fallings-
bottel uitsprak tegen de installatie 
van nieuwe Amerikaanse raketten 
en bovendien de mening was toege
daan „dat het bijna 40 jaar na de oor
log, tijd wordt dat alle buitenlandse 
troepen het land verlaten"-. 

Dr. W.C^ St-Martens-Bodegem 

SAAIE BOEKENBEURS 

Zoals zo velen bezoek ik elk jaar 
de boekenbeurs. Waar er in de jaren 
30 nog entoesiasme was wordt dit 
nu een routine met sleet op. 

De beurs zelf is niets anders meer 
dan een uitstalling van steeds dezelf
de boeken op een plank en in het 
midden een heer of dame aan de 
kassa. 

Er wordt niets voorgesteld, niets 
aangeprezen, nergens op kwaliteit 
gewezen. Niet te verwonderen dat 
de uitgevers klagen. 

Stel dat er plotseling nog eens een 
Felix Timmermar(s of een Ernest 
Claes op de beurs kon verschijnen, 
wat een sensatie zou dat niet zijn! 
Die schrijvers hadden een publiek. 
De modernen, ondanks alle commer
ciële plugging en lofzwaaiende kri
tiek (in ruil voor een glaasje cham
pagne en kosteloos eksemplaar) 
hebben geen publiek. Wat er dan 
nog overblijft zjn de uitingen van 
linkse neurose die met hun rode 
mistige verdwazing langzaam maar 
zeker de atmosfeer verstikken. 

Een frontpagina van de kolerieke 
„De Zwijger" waarop een tekening 
die de IJzeriaedevaart als fascisme 
voorstelde (het monument met een 
staalhelm op o.a.) provokatief opge
hangen zorgde voor de juiste noot 

Wat overtuigde Vlamingen met 
idealisme en beschaving opge
bouwd hebben, breken de rode geld-
zuchtigen en postjesjagers met on
begrip en geilheid af. 

A.C„ Aalst 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi). 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wil behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
is niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 
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Breng energie op 
om energie te besparen. 

Hou de warmte bij u binnen; isoleei uw ramen (met voorzetramen ot 
dubbele beglazing), isoleer uw zolder en het dak. En isoleer ook de ketel en 

de buizen in d e niet verwarmde ruimten, U maakt het binnenshuis gezellig 
comfortabel en u gaa t energie besparen I 

Wilt U nog andere manieren 
leren kennen om energie te besparen'' 
Vraag een ol meer gratis brochures aan 
G Energie sparen 
D Isoleer uv/ huis 
D Verwarm uw huis 
D Energiebesparing in het huishouden 
U krijgt ze toegestuurd als u schrijft naar 

Minister Etienne Knoops 
Staatssekretans voor Energie 
Dienst voor Energiebehoud 
Nijverheidsstraat 10 - 1040 Brussel 

Naam „.••.::s:i? .̂̂ .;ïi.̂ ii*,4f4'»^^*"«.r<sfiA 
Adres •• '.•....' '..'....'..'~l..:.,.':...i4i;j|i? ,̂e«5.,..s 

Staatssekietanaat 
voor Energie. 
Dienst voor 

Energiebehoud. 
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m 
Senator 
Van In 

Herinnering 
aan Daels 

Op 6 febaiari van dit jaar was 
de historische bovenzaal van de 
Gentse Bijloke tot de nok gevuld 
om een akademische zitting ter 
huldiging van wijlen professor 
Frans Daels bij te wonen. De 
verdiensten van deze hoogle
raar als frontarts, publicist, gyne-
koloog, initiatiefnemer van het 
akademisch ziekenhuis, Vlaams
nationalist en wetenschapper 
zijn voWoende bekend. Toen 
werd ook gevraagd dat er iets 
zou ondernomen worden tenein
de de naam van deze professor 
op een blijvende manier te ver

mingen in Wallonië, feest Deze 
organizatie bestaat immers 25 
jaar. Als gastspreker hadden zij 
minister van Buitenlandse Be
trekkingen Tindemans uitgeno
digd. Zijn uitspraken over de 
staatshervorming en de rol van 
Vlaanderen in de wereld kunnen, 
zacht uitgedrukt, verbazend 
worden genoemd. 

Tindemans pleitte voor een 
radikale identiteitsbevestiging 
van Vlaanderen in de wereld. 
Ook vroeg deze CVPer zich af 
of de Vlamingen nu vrede ne
men met de huidige staatsher
vorming (,,een romantische ver
zuchting"), of integendeel zullen 
doorgaan op de weg naar zelfs
tandigheid. „Kleinheid is voort
aan niet meer te vergeven", be
sloot Tindemans. 

Het is verrassend dergelijke 
uitspraken te noteren uit de 
mond van iemand die zich de 
jongste jaren ontpopte als een, 
fervent unitarist Het was trou
wens ook Tindemans die de ak-
ties van de Vlaamse regering in 
het buitenland afkeurde. Hij nam 
zelfs de koning op sleeptouw om 
de recente buitenlandse bezoe-

« ^ E ^ G-J-

binden met de Gentse Rijksuni
versiteit 

Deze vraag werd door VU-
senator Guido Van In overge
maakt aan de betrokken minister 
voor Nederlandstalig onderwijs, 
Daniël Coens. 

Van In kreeg enige dagen 
geleden een antwoord op zijn 
verzoek. Coens beroept zich op 
de autonomie van de universitei
ten en stelt dat hij geen be
voegdheid heeft om een soort
gelijk initiatief te nemen. Bij na
vraag blijkt ook dat de akademi
sche overheid van de RUG geen 
initiatieven ter nagedachtenis 
van Frans Daels overweegt Dit 
strekt de RUG helemaal niet tot 
eer. Integendeel! 

Wij hopen echter dat Coens 
de thans ingeroepen universitai
re autonomie ook voor andere 
zaken respekteert Er gaan im
mers geruchten dat diezelfde 
Coens de leerstoel m.b.t de stu
die van de problemen van de 
Derde Wereld, die vakant is, zou 
willen bekleden. Een app>eltje te
gen de dorst? 

minister 
Tindemans 

Vreemde 
uitspraicen 

Vorig weekeinde vierde 
„Band", de vereniging van Vla

ken van o.m. VU-gemeenschaps-
minister Schiltz te laten veroor
delen. 

Ofwel heeft Tindemans het nu 
toch begrepen dat de Vlaamse 
gemeenschap in het buitenland 
als entiteit erkenbaar en herken
baar moet zijn„. ofwel bereidt hij 
de Europese verkiezingen 
voor!? 

DEZE 
MJEEK D J T ^ 

EINDELIJK begint men te 
beseffen dat de 
zogenaamde 

faciliteitengemeenten rond 
Brussel wel degelijk Vlaamse 
gemeenten zijn. Ook volgens 
de taalwetten. Waarom, in 
godsnaam, heeft het twintig 
jaar moeten duren eer de 
officiële instanties met de neus 
op de objektieve feiten 
geduwd worden? Toen ik in 
1966 en 1967 de bevoegde 
ministers hierop wees in 
meerdere interpellaties, kreeg 
ik meestal het deksel op mijn 
neus. In hun antwoorden 
draaiden ze behendig rond de 
pot Steeds werd de nadruk 
gelegd op de faciliteiten. Het 
Vlaams karakter van de zes 
Brabantse gemeenten werd op 
de achtergrond geschoven. 

In die twintig jaren heb ik de 
toestand zien evolueren. De 
verkavelingen stapelden zich 
op. De rijke villa's rezen als 
paddestoelen uit de grond. 
Jaar na jaar veroverden de 
Franstalige Brusselaars meer 
en meer Vlaamse grond. Zij 
slaagden erin hun stempel te 
drukken op het politiek leven. 
De gemeentebestuurders 
dragen een niet geringe 
verantwoordelijkheid. De 
Vlaamse ministers eveneens. 
Ze lieten begaan. En zoals 
steeds pasten de Vlaamse 

middenstanders zich 
gemakkelijk aan. De tweetalige 
opschriften en uithangborden 
sierden zeer vlug de winkela 
Met een mondje Frans werd 
er immers meer brood of vlees 
verkocht De gemeenten 
werden inwendig en 
uitwending volstrekt tweetalig. 

Juist zoals in Brussel bleef 
echter een aantal Vlamingen 
aktief trouw aan eigen taal en 
kuituur. Nooit kunnen deze 
onverzettelijken genoeg 
geprezen worden. Bescheiden 
maar hardnekkig, zonder 
schijnwerjjers, zonder felle 
ambities hebben ze 
volgehouden. Tot op vandaag. 
Het Vlaamse kultuurleven 
behield zijn slagkracht 
Ondanks de gewijzigde en 
vaak sterk Vlaams-vijandige 
sfeer konden de verenigingen 
standhouden. Zelfs op het 
p)olitieke vlak kregen de 
Vlaamse militanten geleidelijk 
aan terug inspraak en zelfs 
medezeggenschap. Eindelijk 
begint vandaag het licht te 
schijnen aan het einde van een 
donkere tunnel. 

Deze omkeer, die de 
Franstaligen in de verdediging 
drukt hebben de Vlaamse 
inwoners rond Brussel 
grotendeels zelf bewerkt Toch 
is er een man die hen nooit in 
de kou heeft laten staan. Hij 

heeft zich blijven vastbijten in 
het oude beginsel dat 
taalwetten in feite sociale 
wetten zijn. Het is een 
jSpecialist ter zake. Wanneer de 
Vlamingen ter plaatse het spel 
van de klachten bij de Raad 
van State hebben leren 
kennen, dan is dit in grote 
mate te danken aan Rob Van 
de Zande. Met een weergaloze 
koppigheid heeft hij de 
toepassing van de taalwetten 
geëist Voortdurend bleef hij 
elke overtreding aan de kaak 
stellen. Ook nu weer ligt hij 
aan de basis van een nieuw 
Vlaams protest dat nog 
onvoldoende gegroeid is. 
Minister Nothomb beseft 
immers het gevaar van de 
arresten van de Raad van 
State. Hij wil de Vlaamse 
Kamer van deze magistratuur 
ontkrachten. Samen met Rob 
zullen wij optrekken tegen het 
heimelijk streven van deze 
Waalse nobiljon. Wij moeten 
Rob danken voor zijn 
onverdroten inzet Het Vlaams-
nationalisme, maar vooral heel 
Vlaams-Brabant is hem veel 
verschuldigd. 

Vic ANCIAUX 

zitter van de Vlaamse oud-strij-
ders, kloeg er de wapenwedloop 
aan: „Wij wensen niet meer in te 
gaan op een vijandsbeeld dat 
men ons oplegt Wij aanzien tiet 
als ons recht en onze plicht, eens 
en voorgoed, aan de tieide 
grootmachten te zeggen, in deze 
lugut>ere t>esprekingen volwaar
dige partners te zijn, die kunnen 

verrassingen. De meerderheid 
van CVP-PVV (en enkele eenza
ten) schonk haar onvoorwaarde
lijk vertrouwen aan de regering. 

Waardoor het licht op groen 
gezet werd voor de installatie 
van de kernwapens in België De 
hypokrisie van de CVP-kamerle-
den tartte elke verbeelding. 

Herman 

Vandezande 

Amnestie en 
wereldvrede 

Vorige week vrijdag werd de 
65ste verjaardag van de wapen
stilstand van 1918 herdacht Op 
tal van plaatsen hielden de 
Vlaams-nationalisten een stille 
herdenking. 

Ook aan de IJzertoren te 
Diksmuide. Na een eucharistie 
trokken de deelnemers naar de 
crypte van de vernielde IJzerto
ren. Herman Vandezande, voor-

„nee"zeggen tegen deze massa
dodende wapens. 

Paul Daels, voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee, hekelde 
het uitblijven van amnestie, laak
te het „staalkompromis" en eiste 
de onmiddellijke overdracht aan 
de gemeenschappen van de be
voegdheid over de vijf nationale 
sektoren. Ook pleitte hij voor 
een dringende, nieuwe grond
wetsherziening en waarschuw
de hij de Vlaamse parlementsle
den om nooit de definitieve be
noeming van Happart te aan
vaarden. 

Over haar 
toeren 

Het rakettendebat in de ka
mer is voorbij. Eigenlijk zonder 

Dat de CVP zichtbaar onge
makkelijk zit en elektorale klap
pen vreest was trouwens merk
baar aan het biezonder zenuw
achtig en kittelorig gedrag van 
haar mandatarissen. Eentje 
kreeg het zelfs zo erg op de heu
pen dat zij over haar toeren ging 
draaien, en bijna hysterisch werd 
in volle vergadering. 

Miet Smet van de ACW-lin-
ker-vleugel, krijste tegen de Aga-
lev-woordvoerder dat de groe
nen „ondemokratisch" handelen. 

Erger nog, zij beweerde dat het 
indienen van een wetsvoorstel 
en het bekendmaken aan de 
bevolking van het stemgedrag 
van elk parlementslid, gelijk 
stond met het uitoefenen van 
„sociale terreur"! De samenstel
lers van het verslag van de ka
mer zijn dus gewaarschuwd: de 
publikatie van de namen der 
parlementairen, die voor de ra
ketten sterhden, staat gelijk met 
terrorisme. 

Jaak 
Vandemeu-
lebroucke 

50.000 frank 
voor Euro

parlementslid 

De korrektionele rechtbank 
van Brugge heeft de uitgever 
van het Oostendse advertentie
weekblad „Tips" veroordeeld. Dit 
omdat hij het „naliet" het recht op 
antwoord van o.a VU-Europarle-
mentslid Jaak Vandemeule-
broucke (tevens Oostends ge
meenteraadslid) te publiceren. 

Vandemeulebroucke kwam 
reeds maanden geleden in het 
nieuws met dit dossier. Voor zijn 
akties werd hij in het plaatselijk 
blad „Tips" zwaar en op een 
onfaire wijze aangepakt Het VU-
raadslid reageerde met een 
recht op antwoord, maar dit 
werd met afgedrukt 

Het was ook Jaak Vandemeu
lebroucke die, als enige Vlaming, 
eergisteren tussenkwam tijdens 
het raketten-debat in het Europe
se parlement Hij verdedigde er 
de VU-stelling dat een beperkte 
stap van niet verdere bewape
ning dient gesteld, ten einde de 
waanzinnige spiraal van het nu
cleaire opbod teldoorbreken. De 
anderen deden alsof hun neus 
bloedde. Ook de Vlaamse socia
listen... 
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Belachelijk 
Tijdens het debat in de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers 
heeft de VU, volkomen onafhan
kelijk, haar eigen visie op de 
rakettenkwestie vertolkt Hier
voor had de VU geen enkele 
bondgenoot nodig. Ook in de 
toekomst zal de VU haar duide
lijk en ondubbelzinnig standpunt 
betreffende de vredesproblema-
tiek met kracht blijven beklemto
nen. 

Toch heeft de CVP het nodig 
geacht daann bijgesprongen 
door een aantal perskommenta-
toren van de kristelijke dagbla
den, de VU in een bepaald bond

genootschap te dringen. De „wij
ze grijzen" uit de katolieke pers
wereld kronkelen zich in alle 
bochten om de VU in duistere 
komplotten te drijven en om het 
CVP-standpunt voor te stellen 
als enig zaligmakende visie. Dit 
gevrij van een bepaald soort 
pers met de kristen-demokraten 
komt potsierlijk en belachelijk 
over. 

Het is toch niet de schuld van 
de VU dat de CVP zichzelf ont
popt als een afgrijselijk monu
ment van dubbelzinnigheid! 

Amnestie in 
leeuwekooi 

Ondanks het verbod van de 
Antwerpse burgemeester om op 
11 november een korte gebeds
wake te houden aan de „memo
rabele" beestenkooien van de 
zoo, waren toch een driehon
derd Vlaams-nationalisten verza
meld op het Astridplein, recht 
tegenover de dierentuin. De toe
gang was trouwens door twee 
kordons politie afgegrendeld. 

De VU-gemeenteraadsfraktie 
kreeg echter na een korte aarze
ling wel de toelating om een 
bloemenkrans te gaan neerleg
gen op de plaats waar tijdens de 
repressieperiode tientallen 
slachtoffers op een schandalige 
en mensonterende manier wer
den opgesloten. Ook TAK-ver-
antwoordelijken Brentjens en 
Crommelynck vervoegden de 
VU-leden. Ter plekke werd een 
minuut stilte gehouden en het 
„Gebed voor het Vaderland" ge
zongen. 

Toen deze delegatie terug op 

De Antwerpse VU-gemeenteraadsfraktie legde op 11 november een bloetfienkrans neer aan de leeuwe
kooi van de Zoo. 

het Astridplein kwam werden zij 
op warm applaus ontha^. In 
een korte toespraak zei Brent
jens dat de bisschoppen positief 
gereageerd hebben op de vraag 
om nogmaals een oproep te 
doen voor algemene verzoening. 

De Antwerpse bisschop zal er 
bovendien voor zorgen dat een 
afvaardiging bij de paus zal wor
den ontvangen. 

Ook de VU-senatoren Luyten 
en W. Peetere, evenals OCMW-
raadslid V. Peetere en arr. VU-
sekretaris Loete waren aanwe
zig. 

Onthullende aardschok 
• JÊ MAARVOOR aardbe-
mMMM vingen al niet goed 
•» ^ zijn- Zonder de 

Luikse aardbeving zouden we 
het stichtend verhaal van het 
Bois dAvroy niet kennen. 

Een van de eerste besluiten 
die de Luikse burgemeester on
middellijk na de aarschok nam 
was de inbeslagname van twee 
grote gebouwen, bevattende 
240 luxe-appartementen, gele
gen aan het Bois d'Avroy op de 
hoogten van Luik 

Sinds 11 november herber
gen deze 240 appartementen 
evenveel getroffen families, die 
hun gescheurde en onbewoon
baar geworden woning hebben 
ontruimd. Ze zitten daar goed 
aan het Bois d'Avroy, hoog en 
droog boven Luik, in apparte
menten die lekker centraal ver
warmd zijn. Dat mag wel, want 
buiten is het koud. Ook te Luik 

Maar welk gelukkig toeval 
heeft er voor gezorgd, dat er 
zomaar plotsklaps 240 fraaie 
appartementen ter beschikking 
kunnen gesteld worden? Aan 
welke voorzieningheid, aan 
welk wijs beleid hebben de be
woners van de 240 apparte
menten dit meevallertje temid
den van alle narigheid te dan
ken? 

Zoals gezegd: zonder de 
aardbeving zouden we het ver
haal niet kennen. 

De twee gebouwen van het 
Bois dAvroy maken deel uit 
van een geheel, dat jaren gele
den opgezet werd door de 

bouwpromotor Baudoux. Toen 
deze firma in moeilijkheden ge
raakte, deed ze de projekten 
van de hand. Een building werd 
overgenomen dooreen partiku-
lier en is sinds lang volledig 
bewoond. 

Twee gebouwen — de twee 
met de 240 appartementen en 
de getroffen families — werden 
aangekocht door de Nationale 
Kas voor Bediendenpensioe
nen. Dat is een parastatale on
der het departement van Socia
le Voorzorg, geleid door een 
levensgrote beheerraad waarin 
vertegenwoordigers van kleur-
partijen en syndikaten mekaar 
verdringen. Sinds 1 maart 1981 
heeft de Nationale Kas voor 
Bediendenpensioenen opge
houden te bestaan en zijn haar 
werkzaamheden, verplichtin
gen en eigendommen overge
nomen door een andere para
statale, de Rijksdienst voor 
Werknemerspensioenen. Met 
een levensgrote beheerraad als 
hiervoren. 

De aankoop van de gebou
wen gebeurde een half dozijn 
jaren geleden. Sindsdien is er 
nooit ook maar één enkel van 
de 240 appartementen ver
kocht of verhuurd. Wél was er 
in iedere building een conciër
ge en wél brandde er winter na 
winter, overal de centrale ver
warming: kwestie van de appar
tementen „in goede staaf te 
houden. 

Nooit heeft een haan over 
deze merkwaardige gang van 
zaken gekraaid. Tenzij- tenzij 
dat de schepen voor Huisves
ting in het vorige Luikse stads
bestuur ooit eens geprobeerd 
heeft, de gebouwen te kopen. 
Maar de astronomische vraag
prijs van de Nationale Kas voor 
Bediendenpensioenen deed 
hem al gauw van verdere stap
pen afzien. En tenzij dat het 
Rekenhof, gealarmeerd door 
een andere affaire van immo
biel wanbeheer van de Nationa
le Kas te Charleroi, een paar 
jaar geleden ook een aantal 
bemerkingen geformuleerd 
heeft over het Bois dAvroy. 
Het Rekenhof stelde vast dat 
de Kas „de vergissingen op
eengestapeld had, zich bezon
digd had aan wanbeheer en 
machtsafwending' enzoverder 
enzovoort Maar geen haan 
kraaide verder-

Nou moe, inmiddels weten 
we ook weeral, hoe voortreffe
lijk het geld van ons pensioen 
beheerd wordt 

Kostprijs van heel deze si
nistere Luikse grap? 

Duur reisje 
Amper één maand na het be

zoek van de Belgische staatsse-
kretaris voor Ontwikkelingssa
menwerking, de Donnéa, heeft 
nu ook de Belgische minister van 
Landsverdediging, Freddy Vre-
ven, een bezoekje gebracht aan 
onze „oude gtorie", Zaïre. 

Afgezien van het feit dat het 
vragen oproept wanneer een 
excellentie van landsverdediging 
gaat praten met een negerdikta-
tor, zijn er nog andere kantteke-
•ningen mogelijk. De officiële de
legatie schijnt te bestaan uit zo
maar eventjes 18 personen, plus 
4 beroefjsjournalisten. onder 
hen een tiental hoge militaire 
pieten en de echtgenote van 
Vreven, twee medewerkers., en 
zelfs de twee zonen van Vreven! 

Vraag is natuurlijk: wie zal dit 
snoepreisje betalen? En wat is 
de werkelijke reden van dit be
zoek van een minister, samen 
met de hele Belgische militaire 
top, aan een „bevriend" staats-
"hoofd? 

O ja, de hele Belgische meute 
heeft alleszins het „Te Deum" in 
Kinsjasa bijgewoond. Misschien 
krijgen alle negertjes nu ook een 
brochure (opgemaakt door „IN-
BEL") over de „weldaden" van 
het Belgisch koningshuis en het 
kolonialisme... 

Pers
verschuivingen 

Er gebeurt wat in het Vlaamse 
perswereldje. Journalisten ver
schuiven, bladen verdwijnen en 
verschijnen. 

Eén van de topjournalisten 
van „Knack", Johan Struye, „ver
dween" bij dit blad en werd 
ondertussen woordvoerder van 
de Vlaamse socialisten in het 
Europarlement 

Het ACW-weekblad „Specta
tor" verdwijnt van de markt door 
een gebrek aan lezers. Nochtans 
kon deze publikatie op de on
voorwaardelijke steun rekenen 
van omzeggens alle direkteurs 
van de vnje scholen en kreeg 
„Spectator" aldus een heel pak 
humaniora-lezers aangeboden... 
Ondertussen pakte de ACW-
groep (verzameld rond het dag
blad „Het Volk") uit met een 
nieuwsoortig blad: „Eos", een 
vulgarizerend wetenschappelijk 
maandblad... onder de hoge be
scherming van de kristelijke zuil. 

Verder zag „Topics" het le
venslicht: een weekblad dat zich, 
naar eigen zeggen „rechts van 
Knack" opstelt Ook hier is de in
vloed van de CVP (en een deel 
van de PVV) biezonder sterk 
aanwezig. 

Het belang en de noodzaak 
van een onafhankelijk Vlaams
nationaal persorgaan wordt an
dermaal beklemtoond. 

Dagen van het 
Vlaamse lied 

Voor de 18de keer organi-
zeerde het ANZ, de VTB, de 
Vlaamse Volkskunstbeweging 
en het Davindsfonds de „Dagen 
van het Vlaamse lied" Dit keer 
stonden zij in het teken van een 
huldiging van de Vlaamse band 
Willem De Meyer 

Deze muziekvirtuoos hechtte 
terecht veel belang aan het lied 
als middel tot ontvoogding van 
ons volk. Hij was, samen met 
Karel Peetere, één van de op
richters van het jaariijkse zang
feest en ook zijn talloze zang
avonden hielden telkens een 
boodschap in voor de Vlaamse 
gemeenschap. 

In aanwezigheid van talrijke 
vooraanstaanden werd hulde 
gebracht aan deze grote Vla
ming. Clem De Ridder van het 
Davidsfonds sprak de herden
kingsrede uit De Meyer was 
inderdaad een unieke figuur in 
het Vlaamse kultuurleven, een 
man in wie alles écht was. 

Niet de macht 
„11.11.11 respekteert de men

sen, niet de macht'. Onder deze 
slogan trok het Nationaal Cen
trum voor Ontwikkelingssamen
werking naar de bevolking met 
de jaarlijkse 11.11.11-aktie. Blijk
baar met sukses. Uit de eerste 
resultaten kan men een toename 
van de giften vaststellen. En, 
zoals steeds, schijnen vooral de 
Vlamingen iets dieper in de geld
beugel te hebben getast om hun 
solidanteit met de volken in ont
wikkeling kracht bij te zetten. 

Alleen maar jammer dat ook 
de centrale regering het roer niet 
radikaal omgooit en daadwerke
lijk iets onderneemt in het belang 
van de ontwikkelingssamenwer
king. Met een FAL-machinege-
weer uit FN-Herstal kun je niet 
ploegen of een waterput boren. 
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M^ 
Rekenhof laakt staatsboekhouder 

Betalen van niet-
gepresteerde diensten 

Voor velen heeft de RTT dezer dagen een aardig cadeautje. De tweemaande
lijkse telefoonrekening is momenteel vooral voor gepensioneerden een onaan
gename verrassing. Voor enkele zeldzame telefoongesprekken wordt al vlug 
meer dan 1.000 fr. opgeëist Bij sommigen kan die verhoging bijkomend ook nog 
een extra-aanpassing van de waarborgsom als gevolg hebben. 

Al die dure rekeningen worden rondgestuurd op een moment dat de RTT laat 
weten dit jaar een verlies van meer dan 1 miljard (4 miljard zei De Croo) te zullen 
boeken! 

DE kritiek op de RTT-dien-
sten is niet van vandaag. 
Bijwijlen de slechte ver

bindingen, maar vooral de lange 
wachttijden voor nieuwe abon
nees hebben herhaaldelijk erger
nis gewekt Met nieuwe investe
ringen en grote leningen zou dit 
euvel weggewerkt worden. 
Maar de prijs die hiervoor moet 
betaald worden, is ongekend 
hoog. 

Allereerst dient aangestipt te 
worden dat nog veel betwistin
gen over rekeningen er op wij
zen dat er nog immer iets mank 
loopt met de precieze vaststel
ling van de gevoerde TV-ge-
sprekken. 

Zelf hebben we het een tijd 
geleden meegemaakt dat na een 
eerste verwerping van een 
klacht over een onverantwoorde 
peperdure rekening, na veel aan
dringen toch een „intens onder
zoek" zou verricht worden, 
waarna werd toegegeven dat er 
bij fakturatie fouten werden be
gaan. En dan „toevallig" het ron
de bedrag van 2.000 fr. in minde
ring zou gebracht worden bij de 
volgende rekening... 

Het doet twijfels rijzen over 
de korrektheid van de RTT-reke-
ningen die op zichzelf al peper
duur genoeg zijn. Maar dit soort 
kweddelen is slechts franje in 
vergelijking met de nieuwste 
RTT-innovatie. 

Net zoals duizenden anderen 
kreeg een WIJ-lezer uit Zeven-
eken een faktuur aangeboden 
waarin hem 50 gesprekken wer
den aangerekend, terwijl hij in de 
bewuste periode er slechts 16 
had gevoerd. Een gepensioneer
de die de telefoon in huis haalde 
om in noodgevallen hulp te kun
nen oproepen. De 16 gesprek
ken die hij effektief voerde, heb
ben hem effektief 75,5 frank per 
keer gekost Inmiddels blijft De 
Croo wel de mond volhebben 
over sociale abonnementen en 
andere RTT-liefelijkheden. 

monopolie 
Behoudens het feit dat de RTT 

over een monopolie beschikt en 
haar diensten vooraf laat betalen 
door het opeisen van een „kos
tendekkingsom", is er voortaan 
dus ook de uitvinding om niet-ge-
voerde gesprekken te laten be
talen. Het is dan nog de liberaal 
De Croo die voor de grote geld-
honger van de RTT-staatsregie 
verantwoordelijk tekent 

Maar, er zijn nog andere mo
nopoliediensten die uitpakken 
met onfatsoenlijke rekeningen. 

Zoals zopas de TV-kabelmaat-
schappijen die 500 fr. extra 
abonnementsgeld opeisen. Om
dat twee Britse zenders extra 
kunnen ontvangen worden, zo 
luidt de drogreden. Dat die enor
me tariefverhoging met uitge
breider diensten nauwelijks iets 
te maken heeft wordt inmiddels 
aangetoond door het feit dat die 
500 fr. surplus ook opgeëist 
wordt bij de kabelabonnees die 
de Britse posten (nog) niet aan
geboden krijgen. Ook hiervoor 
tekent de regering verantwoor
delijk. 

Dit kan allemaal in de periode 
dat ekonomie-minister nog blijft 
zweren bij een gekontroleerde 
prijzenstop. 

1,35 of 4 miljard? 
Schamper merkt de WIJ-lezer 

hierbij op dat de regering er ook 
nog zou kunnen aan denken een 
vast bedrag van de pensioenen 
af te houden, en te kompenseren 
met postzegelgeld en treinkaar
tjes voor verplicht briefschrijven 
en treinreizen. Waarom ook 
niet? Het is al even gek als de 
gedwongen forfait-rekeningen 
van de RTT. 

Het wordt allemaal goed ge
praat met de melding dat het de 
gebruikers van deze diensten 
zijn die de steeds weer opdui
kende verliezen moeten bijpas
sen. In het kader van deze aso

ciale saneringsoperatie denkt De 
Croo er nu ook alweer aan om 
het telefoongebruik andermaal 
extra-duur te maken: door het 
eenheidstarief in de telefooncel
len van 5 op 10 fr. te brengen. 

De RTT-exploitatie is een 
schoolvoorbeeld van de ultra
liberale beleidsmaatregelen die 
de overheid doorduwt Het zijn 
telkens weer de zwakste en 
minstbegoede groepen die aan
gepakt worden om geboekte 
veriiezen uit ministeriële rekenin
gen weg te werken. 

Het is tekenend voor het 
slecht beleid op Verkeerswezen 
dat de verantwoordelijke minis
ter het RTT-tekort voor dit jaar 
raamt op 4 miljard op dezelfde 
dag dat de staatssekretaris voor 
PTT, Paula D'Hondt dat tekort 
precies op 1,35 miljard frank 
raamt.. 

Terloops: in het kader van 
zuinig overheidsbeleid vond men 
bij de vorming van Martens V 
het nodig om voor PTT én een 
minister en een staatssekretaris 
een kabinet te laten samenstel
len. 

Niet alleen bij het departe
ment verkeerswezen worden de 

Allo, met de RTT. Hoeveel kosten mij 50 niet-gevoerde gesprekken ? 

Inleveringsfobie 
ZOALS een oude traditie 

het wil heeft de Belgi
sche werkgeversorgani-

zatie (het VBO) ook dit jaar een 
belerend jaarrapport ter atten
tie van de regering uitgebracht 
Afgevaardigd-beheerder Ray
mond Pulinckx zei tot Wllfried 
Martens: volhouden! 

zonder waarborg 
Door de talrijke inleverings-

maatregelen heeft de Belgi
sche regering bijgedragen tot 
herstel van de kompetitiviteit 
van de ondernemingen, maar zo 
wordt er aan toegevoegd, de 
regering staat nog ver af van 
haar doelstellingen. 

Het Verbond van Belgische 
Ondernemingen heeft vooral 

kritiek op het herstel van de 
(gewijzigde) indexering van lo
nen en wedden. Hierdoor drei
gen onze ondernemingen op
nieuw tegenover de vreemde 
handelspartners in de verdruk
king te sukkelen. Zo wordt 
vooropgesteld. 

Wel wordt eraan toegevoegd 
dat de loonkosten weer overda
dig dreigen op te lopen door de 
schuld van de overheid; name
lijk door de aanzienlijke verho
ging van de sociale lasten. 

Maar de VBO-woordvoerder 
wou geen antwoord kwijt op 
vragen die precies de verant
woordelijkheid van de werkge
vers betreffen; met name, na de 
Inlevering van de werknemers 
ook een vermindering van de 

werkloosheid na te streven. 
Welnu, daarvoor werd eertijds 
geen enkele waarborg gegeven 
en terzake blijkt vandaag — In 
nationale cijfers bekeken — 
niets In huls te komen. De werk
loosheid blijft stijgen en de 
tewerkstelling van jongeren 
neemt niet snel genoeg toe. 

De Inleveringsfobie moet nu 
eindelijk eens tegengegaan 
worden. Met de strakke defla-
tiepolltlek geraken we niet uit 
de krisis. De regering moet niet 
„volhouden" maar dringend een 
aanvang nemen met een so
ciaal-verantwoord krislsbestrl j-
dend beleid. 

En dat betekent: ophouden 
met de hakbijloperatie die de 
minstbegoeden het hardst t ref t 

staatsrekeningen slordig bijge
houden. 

De publikatie van de jaarboe
ken van het Rekenhof is de 
jongste jaren telkenmale een 
scherpe aanklacht van de scha-
bouwelijke boekhouding die de 
staat bijhoudt In het zopas ver
schenen 140ste boek van het 
Rekenhof wordt andermaal aan
geklaagd dat de staat tientallen 
miljoenen verspild als gevolg van 
bij voorbeeld slechte afspraken 
met aannemers van openbare 
werken. 

Maar vooral klaagt het Reken
hof aan dat de rijksoverheid de 
algemene rekening van de staat 
„met aanzienlijke vertraging" 
voorlegt 

Het Rekenhof, dat de staats
uitgaven zou moeten kunnen 
kontroleren, beschikt slechts 
momenteel over de komplete 
rekening voor het jaar 77. De re
keningen van de jaren 80, 81 en 
82 ontbreken nog kompleet! 

En zo worden de staatsfinan-
ciën beheerd. 

Zonder ernstig inzicht in de 
staatsf inanciën wordt er maar op 
los gejongleerd. Duiken er na 
enige tijd ernstige tekorten op, 
dan wordt er maar weer uitge
pakt met nieuwe inleverings-
maatregelen of duurdere reke
ningen. Waarbij telkens de minst
begoede gezinnen en alleen
staanden het zwaarst getroffen 
worden. Dat wordt in de regeer
verklaring Martens V dan om
schreven als „herstelbeleid". 

(hds) 

VU-Turnhout 
bezorgd 
om Daf-
Westerlo 

De Arrondissementsraad van de 
Volksunie laesprak op zijn vergade-
nng van 10 novemtser 1983 te soci-
aal-ekonomlsche toestand van de 
Kempen, en meer kjepaald de proble
men in verband met het investerings
dossier Daf Trucks-Westerlo 
(Gevel). 

De raad kan met aanvaarden dat 
een zo belangnjk probleem, reeds 
gesteld door de Vlaamse Regenng 
op 13 juli 1983, tot op heden geen 
oplossing kreeg. 

De raad klaagt meer speciaal aan 
dat de Nationale Regering het pro
bleem op ont)egnjpelijke wijze tel
kens weer blijft uitstellen. 

De raad Is overtuigd dat een gelijk
aardig dossier reeds sedert maan
den zou zijn opgelost Indien het ging 
om een Waals bedrijf, In dit kader 
verwijst de raad naar de bereidwillig
heid van de Nationale Regenng om 
op dit ogenblik de miljardenschulden 
van Cockenll-Sambre volledig te ha
ren laste te nemen. Dit zogenaamd 
nieuwe reddingsplan kost aan de 
Staat 107 miljard. Voor Daf Trucks 
daarentegen wordt geen direkte 
overheidssteun gevraagd, maar 
slechts de gewone staatswaarborg 
voor nog geen vijftigste van dit be
drag. 

De raad veroordeelt de lakse en 
wijfelende houding van de Nationale 
Regering die blijkbaar met beseft dat 
een gewest waar één op de vier 
werknemers geplaagd wordt door 
werkloosheid, een biezondere zorg 
en een biezondere tegemoetkoming 
ten volle verdient 

De raad eist dat de Nationale 
Regenng zeer dringend instemt met 
een maximale waarborg, ter ontlas
ting van de Vlaamse Regering met 
haar zeer beperkte middelen, en ter 
beveiliging van de reeds zeer geha
vende werkgelegenheid in het arron
dissement Turnhout 
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De gezondheidszorg: 

Een rijke, maar 
verwarde mozaïek 

Het is haast een verademing om — te midden van al dat rakettengebulder en 
staalgekletter — iemand bevoegd en kommervol bezig te horen over iets wat 
bijna te alledaags gaat lijken: de gezondheidszorg. 

En toch, dagelijks raken duizenden mensen in de knoei met hun gezondheid. 
Van een etterende vingemagel of keelontsteking tot een eindeloze reeks 
relationele problemen. 

Een aantal van die klachten wordt door de betrokkenen ontkend. Voor andere 
zoekt men zelf een oplossing. Blijven de problemen waarvoor men mensen in-
schakelt die beroepshalve méér weten: huisartsen, specialisten, maatschappelijk 
werkers... Ook ziekenhuizen, telediensten... Kortom: een omvangrijk hulpverle
ningsapparaat De „verzorgingsstaat". 

DIE verzorgingsstaat heeft 
zichzelf steeds verder 
verkaveld in kleinere 

dedsektoren Het kleurrijk mo
zaïek van klachten en stoornis
sen aan de ene kant vindt een 
even njk geschakeerde hulpver
lening aan de andere kant Met
een IS het aldus Walter Peeters 
— want dat was de vreemde 
eend in de parlementaire bijt van 
raketten en staal — een hele 
opgave geworden om de juiste 
moeilijkheid op het juiste ogen
blik bij de juiste instantie te bren
gen „Tot wie moet zich bij voor
beeld een vrouw met rugklach
ten wenden'^ Tot de huisarts, 
ortopedist, reumatoloog, uro
loog, fysio-terapeut ?" 

Het IS vanuit die nood aan een 
adekwate aansluiting van voor
zieningen op problemen dat de. 
VU-senator sedert jaren intens 
pleit voor een diepgaande orga-
nizatonsche ingreep Maar om 
daar enige kijk op te knjgen 
moeten de begnppen „echelon" 
en „lijn" even verduidelijkt 

Kromme lijn 
„Echelon" omschrijft Walter 

Peeters als „het op elkaar volgen 
van soorten voorzieningen, in die 
zin dat de patient in zijn gang 
door de verzorgingsstaat door 
verschillende echelons wordt 
geleid" De „eerste lijn" is deze 
zone waann met relatief weinig 
middelen niet-gespecializeerde 
zorg op een ambulante wijze 
wordt aangeboden Een zone die 
geografisch, financieel en psy
chologisch gemakkelijk bereik
baar IS voor de hulpvrager 

In de eerste lijn horen dan ook 
alle voorzieningen thuis die wer
ken vanuit een breed, niet-ge-
specializeerd probleem-oplos

send denken, „die de gehele 
zich-ziek-voelende-mens inte
graal benaderen" 

Toetst men de gezondheids
zorg van ons land hieraan, dan is 
volgens de VU-senator de ba
lans snel gemaakt hier bestaan 

geen echelons, slechts personen 
en voorzieningen die parallel hun 
goede zorgen aanbieden Meer 
zelfs, „de volledige gezondheids
zorg op de eerste lijn wordt 
uitgehoki, de klient kan recht
streeks doorstoten naar de 

hoogst gespecializeerde voor
ziening en omgekeerd". Eigenlijk 
bestaat dus geen eerste lijn, of: 
ze is krom 

Nochtans stelt elke regenng 
dat in het gezondheidsbeleid de 
eerste lijn de pnontaire bekom
mernis moet zijn Maar het blijft 
bij goede voornemens. Nu en 
dan 18 er een ongeduldig parle
mentslid dat her en der wat wil 
bijsleutelen, maar al te fragmen
tair Het IS naar aanleiding van 
zulk voorstel dat Walter Peeters 
zijn kntische ontleding maakte 
van de eerstelijnsgezondheids-

In Limburg heeft de Volksunie alle hens aan dek geroepen Het doel is zonder meer duidelijk als sterkst ge
teisterde provincie, vooral dan op het vlak van de werkloosheid, moet Limburg dringend een prioriteitenplan 
knjgen 

Terwijl afdelingen en jongeren de aktietoer opgaan, met onder meer een speciale affiche, ontketenen de 
parlementairen een ware vloedgolf aan vragen en interpellaties Vorige week Jaak Gabriels over de bestel
ling van telexapparaten, deze week senator Mathieu Lowis En opnieuw Jaak Gabriels o\/er de Limburgse 
mijnen, waarover Willy Desaeyere nog een interpellate warm houdt Ooit moet bij de beleidsverantwoorde
lijken toch een lichtje gaan branden 

Senator Walter Peeters: „Eerste lijn, kromme lip.. 

zorg. Applaus bij minister Dehae-
ne. En 't blijft zoals het wasi 

Nochtans wordt de Belgische 
gezondheidszorg gekonfron-
teerd met zware problemen Er 
IS enerzijds het defiat van de 
ziekteverzekenng, anderzijds 
het ziektegedrag of meer be
paald de overkonsumptie. Voor
lopig houdt de overheid het bij 
een gegoochel met het „rem
geld" om deze etterbuilen af te 
binden 

Voor Walter Peeters bestaan 
er evenwel meer sluitende en 
rechtvaardige maatregelen Al
dus op het vlak van de sanenng 
van de ziekteverzekering Voor 
de verbruikers kan onder meer 
gedacht worden aan de f iskalize-
nng van de ziekteverzekenng en 
een stelsel van Differentiële bij
drage-voeten in funkte van het 
arbeidsinkomen Ook bij de aan
bieders IS er wat te doen zo bij 
voorbeeld het wegwerken van 
de konkurrentiele marktstruk-
tuur ten voordele van een ge-
kontroleerde organizatiestruk-
tuur, naast een afbouw van het 
betaling-per-prestatie-systeem 

Ook op het vlak van het ziek
tegedrag moet minder het rem
geld, dan wel de struktuur en de 
organizatie van het medisch aan
bod als sturend mekanisme be
schouwd worden Voor de VU-
senator biedt zich fundamenteel 
slechts één alternatief aan een 
globale herziening van het ge
zondheidsbeleid „Door een be-
hoeftengerichte uitbouw van de 
eerste lijn zijn in de volgende 
lijnen heel wat besparingen mo
gelijk Maar dan moet de echelo-
nering dusdanig georganizeerd 
en gekoordineerd zijn dat de 
afgeleide overkonsumptie niet in 
de eerste lijn terechtl(omt" 

Tot slot benadrukte hij het 
spijtige onderscheid dat de 
staatshervorming ingevoerd 
heeft tussen het preventief en 
kuratief gezondheidsbeleid Dat 
maakt een globale aanpak onmo
gelijk, die omwille van de ver
schillende mentaliteit en inzich
ten best vanuit de Gemeen
schappen geschiedt (ja) 
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SENAAT 
Geen 
antwoord!... 

De Senaat werd de voorbije 
week weggewalst door het ka
merdebat over de rakettenkwes-
tie. Enkel Rob Vandezande 
slaagde erin die pletrol te ontwij
ken, zij het dan vooral door de 
negatieve ingesteldheid van mi
nister Nothomb. 

Al bij al ging de interpellatie 
van de Leuvense senator over 
een nogal technisch-juridische 
aangelegenheid: de hervorming 
van de Raad van State. 

De Raad van State heeft een 
Nederlanstalige en een Franstali
ge afdeling, samen de Verenigde 
Kamers. Nu ligt het in de ministe
riële bedoeling van Nothomb om 
de bevoegdheid van die Ver
enigde Kamers uit te breiden: de 
ministerraad zal er zich recht
streeks tot kunnen wenden. 
Veel tekening is er verder niet 
nodig: geschillen over de facilitei
tengemeenten of over het taal
gebruik in de centrale admini
stratie zullen sowieso recht
streeks naar de Verenigde Ka-
rT\̂ rs gaan. Uiteindelijk, aldus de 
VU-senator, keren we daarmee 
terug naar 19de-eeuwse toe
standen toen Vlaamse rechtzoe-
kenden beoordeeld werden 
door Franstalige réöhters. Bij dat 
alles komt dan nog dat de minis
ter van Binnenlandse Zaken aan 
die uitspraken van de Verenigde 
Kamers een hogere waarde wil 
toekennen. 

Tot zover, bondig de interpel
latie van Rob Vandezande. Heel 
wat bondiger, misschien wel enig 
in de parlementaire geschiedenis 
was het antwoord van Nothomb. 
Hij weigerde gewoonweg te ant
woorden. Slechts een medede
ling kon er af: zijn wetsontwerp 
terzake is klaar, verzonden naar 
de bevoegde kommissie en daar 
kan de heer Vandezande zijn 
zegje doen! 

Even nadien ondervroeg de
zelfde senator minister De Croo 
over de taalkaders bij de NMBS. 
Ditmaal oogstte hij wel een ant

woord, maar slechts een pover: 
de personeelseffektieven in de 
plaatselijke NMBS-diensten wor
den volgens funktionele behoef
ten bepaald en dat is objektief. 

Hoe komt het echter dat 
Vlaanderen er steeds benadeeld 
uit te voorschijn kornt? Inzake 
reizigersverkeer en goederen
transport ligt het Vlaamse aan
deel immers heel wat hoger. Vol
gens Vandezande lijkt het er op 
dat „men in Wallonië meer sta
tions voorziet en in elk station 
wat meer personeel. Bovendien 
worden nutteloze stopplaatsen 
en goederenkoersen In stand 
gehouden". 

En aan cijfers heeft de Leuve-

Senator Vandezande 

naar nooit gebrek. Slechts één 
voorbeeld: per 1.000 inwoners 
heeft Limburg 1,84 treinstilstan-
den, Luxemburg 11,33! 

KIMER 
Opnieuw 
het staal 

Twee dagen lang, ruim 26 
uren, hielden de Kamerleden de 
media in hun ban met de raket-
tenkwestie. De tussenkomsten 
van de VU-woordvoerders Vic 
Anciaux, Paul Van Grembergen 

„Tekort van zeker 9 miljard". 

PARLEMENIAIRE 

SftOKKElS 
OVER het Volkshuis van Vlo-

tor Horta lijkt niemand iets 
af te weten, laat staan dat ie
mand de redding of de herop
bouw naar zich ̂ ou toe trekken. 
Eerst was er Openbare Werken 
dat beweerde er geen uitstaans 
mee te hebben. Een identiek 
antwoord kreeg Willy Kuijpers 
bij staatssekretaris mevr. Neyts. 
Die was wel zo vriendelijk te 
verwijzen naar haar kollega 
mevr. Goor, oftewel naar de mi
nisters Coens en Bertoullle. 
V O O R de statistici onder ons. 

Tijdens de zitting 1982-
1983 vergaderde de Kamer ge
durende 68 dagen, oftewel 508 
uur en 10 minuten. Die openbare 
zittingen waren goed voor wel
geteld 1.237 bladzijden „Beknopt 
Verslag". 

Nog één relevant cijfer. De 
regering diende 106 wetsont
werpen in, waarvan er 91 goed
gekeurd werden. De kamerle

den zelf dienden 219 wetsvoor
stellen in. Daarvan passeerden 
er slechts 11 de ja-stem. 

Tijdens de maand november 
zal eindelijk werk worden ge
maakt van de sedert lang beloof
de parlementaire kommissie, die 
moet trachten het Brusselse klu
wen te ontwarren. De VU zal 
daarin twee vertegenwoordigers 
tellen, een kamerlid en een sena
tor. 

B IJ een eventuele verlenging 
van de n.v. Zeekanaal zal 

aan het unitair statuut van deze 
vennootschap niet kunnen ge
sleuteld worden. En dat ondanks 
het feit dat 90 th. van haar aktivi-
teiten in Vlaanderen gelegen zijn. 
Voorzitter Geens van de Vlaam
se regering maakte zich wel 
sterk tegenover Daan Vervaet 
om met zijn kollega's te onder
zoeken hoe de Vlaamse indus
triële belangen best verdedigd 
worden. 

en Frans Baart kwamen vorige 
week reeds een bod. Ook een 
afloop werd voorspeld: meer
derheid tegen minderheid werd 
de beslissingsmacht aan de re
gering gegund, meerderheid te
gen minderheid werden alle ge
motiveerde moties en wetsvoor
stellen van tafel geveegd. 

Al bij al was het een funda
menteel en boeiend debat 
Slechts een bedenking: aan de 
bestaande reglementering van 
de „gewone motie" moet drin
gend gesleuteld worden. Hoe 
kan in godsnaam zulk debat uit
lopen op de sisser dat overge
gaan wordt tot de orde van de 
dag en dat de regering voor haar 
beleid niet één enkele richtlijn 
meekrijgt? 

Nauwelijks waren de raketten 
achter de rug of de Kamer dom
pelde zich opnieuw in de rauwe 
sociaal-ekonomische werkelijk
heid. Met onder meer tussen
komsten van Raf Declercq over 
La Brugeoise et Nivelles, van Jan 
Verniers over het faillissement 
van Nobels-Peelman en van 
Jaak Gabriels over de Limburg
se mijnen. En kan het verbazen 
dat de week uiteindelijk besloten 
werd met het staaldossier en 
alles wat daarrond hangt inzake 
de nationale sektoren en de las
ten van het verleden van de 
gewesten. 

Pijnlijk 
In dat verijand verwees Hugo 

Schiltz naar het regeringsstand
punt van 26 juli en de voorlopige 
maatregelen in de rijksmiddelen
begroting: „Daardoor is de be
groting van de Vlaamse Ge
meenschap met 11 miljard ver
hoogd aan de uitgavenzijde. In
dien niet snel een verhoging van 
de inkomsten bekomen wordt, 
zal het tekort oplopen tot 15 
miljard. Zelfs mits uitvoering van 
de regeringsinzichten zal het te
kort in 1984 moeilijk onder de 9 a 
9,5 miljard gehouden kunnen 
worden". 

Een van de oorzaken daarvan 
is de trage toename van de 
ristorno's, waardoor de begro
tingsproblemen van de Vlaamse 
regering almaar groter worden. 
Indien de centrale regering voor 
de jaarwende geen beslissing 
treft, ja... wat dient dan te gebeu
ren?... „Intussen is het wel bie-
zonder pijnlijk gehandicapten en 
kulturele werkers te zien beto
gen om hun schamele steun"! 

Blij met 
een dode 
mus! 

Na de roemloze afgang van de ACV-parlementsle-
den in het rakettendebat hebben dezelfde heren 
deze week voor de tweede maal hun heilige princi
pes ingeslikt in de kamerkommissie waar de financie-
wet besproken wordt De uitslag bij de stemmingen 
in de openbare vergadering staat meteen reeds vast 

NA de bekendmaking van 
de begrotingsvoorstel
len en na het overleg 

tussen regering en sociale part
ners, werd door het ACV in alle 
toonaarden gezongen dat het 
liberatoir (niet meer verplicht 
aangeven) maken van de roe
rende voorheffing en de fiskale 
amnestie (we moeten nu wel 
spreken over fiskale zekerheid, 
maar waar ligt het verschil?) 
echt niet kunnen. We zouden 
eens zien hoe de liberalen zou
den inbinden want het ACV zou 
deze voorstellen nooit aanvaar
den!!! 

De parlementsleden moesten 
van hun amenderingsrecht ge
bruik maken om de regerings
voorstellen om te buigen. 

Indien we de CVP-gezinde 
pers geloven zouden de CVP-
PSC-parlementsleden zelfs hun 
slag thuisgehaald hebben. 

Wat is daarvan waar? 
Inzake het liberatoir karakter 

van de roerende voorheffing 
dient gezegd dat deze door de 
regering werd beperkt tot 
1.110.000 fr. onafgezien of het 
over roerende inkomsten uit divi
denden of intresten ging. Dit 
betekent konkreet dat deze 
maatregel een fiskaal voordeel 
oplevert van 300.000 fr. wanneer 
die roerende inkomsten intres
ten zijn en 82.000 fr. wanneer het 
om dividenden gaat 

Het amendement van de 
meerderheidsfrakties voorziet 
nu dat de roerende inkomsten 
uit intresten moeten aangegeven 
worden vanaf 316.000 fr. Het ge
volg hiervan is dat de fiskale 
voordelen gelijk zijn voor roeren
de inkomsten uit intresten en 
dividenden. 

Een overwinning? Natuurlijk 
niet! Aan het principe wordt 
niets gewijzigd en het is zeker 
niet de grote massa arbeiders en 
bedienden die van deze maatre-
gei zal kunnen genieten. 

De fiskale amnestie blijft on
gewijzigd. Het amendement van 
de meerderheid is er enkel op 
gericht de toepassingsperiode 
met 6 maanden in te korten. Aan 

André Geens 

het principe werd geen letter 
gewijzigd. 

Het indexeren van de belas
tingschalen is een oude eis en is 
vooral belangrijk voor de laagste 
inkomenskategorieën. Vooral de 
PSC had zich sterk gemaakt dat 
deze indexering nu moest door
gevoerd worden. Het amende
ment hierover is helemaal lach
wekkend aangezien het bepaalt 
dat de Koning de indexering 
„kan" doorvoeren vanaf het 
ogenblik dat het overheidstekort 
op de begroting is gedaald tot 
9 th. van het BNP. Indien men 
weet dat het huidige tekort 
13 th. bedraagt kan niemand be
grijpen dat ernstige kranten der
gelijke amendementen als een 
overwinning proberen te verko
pen! 

Heel het debat in de kamer
kommissie heeft overduidelijk 
bewezen dat ook de ACV-paHe-
mentsleden zonder verpinken 
de liberale fiskale maatregelen 
zullen goedkeuren. We hebben 
eens te meer kunnen vaststellen 
dat er een grote kloof bestaat 
tussen wat het ACV zegt en 
schrijft en wat hun paHementsle-
den doen. Of is hun nieuwe 
lijfspreuk dus toch „luister naar 
onze woorden maar zie niet naar 
onze daden"? 

André Geens, 
lid van het VU-Partijbestuur 
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Turken kiezen verkeerde partij... 

Turkije blijft 
een erg „geleide'' 
demokratie 

Er zijn parlementsverkiezingen geweest in Turkije. De militaire leiders, die het 
land sinds september 1980 besturen, hebben de uitslag ervan aanvaard hoewel 
de kandidaat die hun voorkeur wegdroeg, generaal met rust Sunalp van de 
Nationalistische partij met 24 t.h. van de stemmen een beduidende nederlaag 
leed. De winnaar van de verkiezingen, de liberale ekonomist Turgut Ozal, wiens 
Moederland-partij met 45 t.h. van de stemmen de absolute meerderheid in het 
parlement won, werd door de president, generaal Evren, verzocht de nieuwe 
regering te vormen. 

Is Turkije nu goed op weg 
opnieuw een demokratie te 
worden? Dat zou op dit 

ogenblik teveel gezegd zijn. 
Vooreerst blijkt het p)olitieke pa
norama ook na de verkiezingen 
erg beperkt Alle vroegere poli
tieke leiders zijn van het politieke 
leven uitgesloten, aan alle kandi
daat-partijen die ook maar enigs
zins een linkse signatuur droe
gen werd erkenning geweigerd, 
en de partij die opkwam als 
„oppositiepartij" tegen het militair 
bewind, de Volkspartij (Haicki), 
die met 30 t.h. van de stemmen 
een mooi sukses behaalde, kan 
niet worden beschouwd als de 
opvolger van de sociaal-demo-
kratische Republikeinse Volks
partij van ex-premier Ecevit 

„Verkeerde 
ideeën" 

Daarnaast hebben de militai
ren de krijgswet na de verkiezin
gen nog eens met vier maanden 
verlengd. In de gevangenissen 
zitten nog duizenden, zoniet tien
duizenden politieke gevangenen. 
Slechts van een deel van hen 
kan worden gezegd dat ze zich 
aan politiek geweld van uiterst
links of uiterst-rechts hebben 
schuldig gemaakt Onder hen 
bevinden zich ook vakbondslei
ders en -leden, Koerdische natio
nalisten e.a. die in de eerste 
plaats wegens „verkeerde 
ideeën" gevangen zitten. Zolang 
er processen tegen „politieke 
extremisten" aan de gang zijn — 
en die processen slepen aan — 
zullen de bevelhebbers van de 
krijgswet, dus de militairen, de 
hoogste autoriteiten in de provin
cies blijven. 

Ook als de krijgswet wordt 
opgeheven behoudt president 
Evren zeer uitgebreide bevoegd
heden. Het is duidelijk dat pre
mier Ozal slechts een beperkte 
bewegingsvrijheid zal hebben, 
en zich vooral met het ekono-
misch beleid zal bezighouden, 
terwijl veiligheid en ordehandha
ving onder de rechtstreekse be
voegdheid van de president zul
len blijven. En vóór het nieuwe 
parlement bijeenkomt wil presi
dent Evren naar verluidt nog een 
dekreet uitvaardigen dat de pers 
aan banden legt En het is ook 
nog de vraag of de massale 
ontslagen aan de universiteiten 
zullen blijven voortduren. 

Geleide 
demokratie 

Dat zijn allemaal zaken waar
aan de nieuwe burgerpremier 
weinig zal kunnen doen. Ozal, die 
minister van Ekonomie was on
der de laatste burgerlijke rege
ring van de behoudsgezinde De
mirei, en die post behield onder 
het militaire regime tot hij vorig 
jaar moest aftreden wegens een 
massaal bankfaillissement dat 
volgde op zijn besluit de rente
voeten geheel vrij te laten, zal 

zich in de eerste plaats op de 
ekonomie koncentreren. En daar 
zal hij het beleid voortzetten dat 
hij voordien al voerde, met de 
steun van de Verenigde Staten 
en het Internationaal Muntfonds 
( I M n . 

Een beleid dat vooral op de 
export en vermindering van de 
interne koopkracht gericht was. 
En dat wel resultaten opleverde 
in de vorm van verlaging van de 
inflatie en verhoging van de uit
voer, maar dat ook leidde tot het 
faillissement van veel kleine be
drijven die voor de binnenlandse 

De Turken stemden vrij maar niet volgens de wens van de 
machthebbers... 

markt werken en een verhoging 
van de werkloosheid. Een derge
lijk beleid, dat steunt op een 
afbraak van de lonen, sluit op 
zichzelf al een herstel van de 
vakbondsvrijheden uit 

Een reden te meer om te 
stellen dat Turkije voorlopig wel 
een erg „geleide demokratie" zal 
blijven. 

H.0. 

Arafat als een rat in de val 

De zwakheid van 
een volk zonder land 
Wat een verschil met nog maar enkele jaren geleden. Yasser Arafat sprak de 
algemene vergadering van de Verenigde Naties toe, werd in tal van landen als 
een „staatshoofd" ontvangen, zijn Palestijnse Bevrijdingsorganizatie PLO werd 
door steeds meer landen erkend, haar financiële macht was aanzienlijk, en in Li
banon beschikte ze over zo uitgebreide basissen dat het zuiden van die staat 
„Fatahland" werd genoemd, naar El Fatah, Arafats eigen organizatie die de groot
ste vormde van de acht organizaties die samen de PLO uitmaken. 

Nu zit Arafat als een rat in 
de val bij de noordelijke 
Libanese stad Tripoli, 

wegens een, door Syrië aange
moedigde, rebellie in de gelede
ren van Fatah. En ook als hij dit 
gevaar overleeft kan zijn positie 
en die van de PLO nooit meer 
zijn wat ze geweest was. 

Arafats huidige situatie, en het 
dieptepunt waarop de Palestijn
se zaak nu verkeert, tonen hoe 
bedrieglijk de indruk van sterkte 
was die de PLO en haar leider in 
de jaren 70 konden hebben. En 
onderstrepen eens te meer de 
problemen en tragiek van een 
volk dat geen eigen land heeft 
om zijn nationale identiteit te 

beschermen, geen thuisland 
waar het zich veilig kan voelen. 

„Zwarte 
September" 

Om hun aanspraken op het ge
bied waaruit ze verdreven wer
den kracht bij te zetten hebben 
de Palestijnen basissen nodig bij 
dat gebied. Dat betekent in buur
landen van Israël waar ze echter 
altijd slechts onwelkome gasten 
zijn en nooit veilig kunnen zijn. 
Dat bleek al toen de Jordaanse 
koning Hoessein hen in de bloe
dige „zwarte september" van 
1970 verdreef, omdat hij vond 
dat de Palestijnen te veel een 
staat binnen zijn staat begonnen 

te vormen en uiteindelijk een 
bedreiging voor hem werden. 
Toen de PLO zich in Libanon 
vestigde zagen vele Libanezen, 
vooral het kristelijke bevolkings
deel, dat evenmin met een goed 
oog. En velen van hen uitten 
openlijk hun bijval toen Israël 
daar in de zomer van vorig jaar 
binnenviel en de PLO uit „Fatah-
land" en Beiroet verdreef. 

Bij die inval bleek ai dat de 
andere Arabische landen wel lip
pendienst aan de Palestijnse 
zaak bewijzen maar dat de Pa
lestijnen op geen van hen hoe
ven te rekenen. Geen enkel Ara
bisch land stuurde ook maar één 
soldaat om de Palestijnen bij te 
staan. 

Gedienstig 
instrument 

Het minst van al deed dat de Sy
rische president Assad die altijd 
al duidelijk heeft gemaakt dat hij 
slechts een PLO wil die een 
gedienstig instrument is, niet van 
de Palestijnse, maar van de Syri
sche belangen en aanspraken 
op eeh deel van Libanon. In 1966 
al had Assad, als minister van 
Oorlog, Yasser Arafat in Damas
cus laten gevangen zetten voor 
een misdaad die hij niet zou 
hebben gedaan. In 1970 was 
Assad één van de leden van de 
Syrische regering die zich ver
zetten tegen een Syrische inter
ventie in Jordanië tijdens de 
„zwarte september" ten gunste 
van de Palestijnen. Als Syrische 
president kwam Assad in de 
Libanese burgerooriog tussen 
de rechts-kristelijke falangisten 
en hun bondgenoten enerzijds 
en de „Palestijns-progressieve" 
koalitie anderzijds tussenbeide 
om de falangisten voor een ne
derlaag te behoeden. Syrische 
artillerie bombardeerde het door 
de falangisten belegerde Pales
tijnse kamp Tall-el-Zaatar waar 
de falangisten, na de val ervan, 
een duizendtal mensen zonder 
vorm van proces fusilleerden. 
Nu toont Assad eens te meer 
dat hij Arafats onverzettelijk 
streven naar onafhankelijkheid 
van zijn PLO niet vergeven 
heeft In Tripoli zit niet alleen 
Arafat in de val maar blijkt eens 
te meer hoe zwak een volk 
zonder land staat, hoezeer de 
tijd niet voor, maar tegen de 
Palestijnen speelt. 

H. Oosterhuys 

17 NOVEMBER 1983 

. ' I 



M^ 
De Vlaamse Beweging in de eerste jaren na de bevrijding 

Wat aan de 
Volksunie voor afging 

Op 10 juni 1950 was te Brussel een Vlaams Komitee voor Federalisme tot 
stand gekomen. Voorzitter van dit komitee was de Nobelprijswinnaar en oud-
strijder '14-'18 prof. dr C. Heymans, sekretaris Max Lamberty. Leden waren 
Edward Amter, Karel Bogaert, prof. dr. Vital Celen, Jozef Clottens, prof dr 
Walter Couvreur, pater De Laere, dr J. Fransen, mr Leo Lindemans, dr Jozef 
Rombouts en drs. Jozef van Overstraeten. 

Max Lamberty had kort voordien in „Dietsche Warande en Belfort" een artikel 
gepubliceerd waarin hij, nogal vaag en algemeen, een pleidooi hield voor 
federalisme. 

IK vermoed dat het initiatief 
tot oprichting van dit komi
tee van hem is uitgegaan. 

Het was bedoeld als een studie
centrum, ter bestudering van het 
federalisme. Op verzoek van en
kele vrienden ben ik lid gewor
den van dit komitee. Ik stelde 
spoedig vast dat er twee strek
kingen waren. Sommigen wilden 
bij voorrang het Europees fede
ralisme, dat toen erg aktueel 
was, bestuderen zonder zich te 
verbranden aan het probleem 
van het federalisme in België als 
oplossing voor de Vlaams-Waal-
se problemen. Een meerderheid 
echter wenste integendeel on
middellijk dit laatste probleem 
aan te pakken. 

Het gevolg was dat enkele 
leden, o.m. mr. Leo Lindemans, 
vrij vlug verdwenen en dat Max 
Lamberty, die steeds een zeer 
voorzichtig man geweest is die 
liefst achter de schermen ver
toefde, niet langer sekretaris 
wenste te blijven. Prof. Hey
mans, doch dan om andere rede
nen o.m. tijdsgebrek, wenste dat 
iemand anders het voorzitter
schap zou overnemen. 

Zo werd prof. dr. Walter Cou
vreur voorzitter en mijn vriend 
mr. J. Braeckman, advokaat te 
Brussel, sekretaris. Er kwamen 
een aantal leden bij, doch talrijk 
waren wij niet en dat was ook 
niet de bedoeling. In de loop van 
1951 hielden wij dan een aantal 
studievergaderingen in het zaal
tje van de VTB-VAB, in de 
Nieuwbrugstraat te Brussel dat 
door drs. Jozef van Overstrae
ten te onzer beschikking werd 
gesteld. 

Viaams-Waals 
akkoord 

Een ontwerp van federale 
grondwet voor België werd ern
stig voorbereid. Als jurist heb ik 
daar een groot aandeel in gehad. 
Toen wij daarmee reeds een 
eind opgeschoten waren, kwam 
Max Lamberty met het voorstel 
kontakt te nemen met Waalse 
federalisten om wellicht te ko
men tot een gezamenlijk ont
werp van grondwet Dat zou 
meer indruk maken en het be
wijs leveren dat tussen Vlaamse 
en Waalse federalisten een ak
koord mogelijk was. Het is Max 
Lamberty die het kontakt gelegd 
heeft Een eerste samenkomst 
met Waalse federalisten had 
plaats op 20 februari 1952. 

Van Waalse zijde waren toen 
aanwezig de heren Fernand 
Schreurs, Arille Carlier, Maurice 
Bologne en Vrancken. Van 
Vlaamse zijde prof. W. Cou
vreur, August Aernouts (leraar 
aan het Koninklijk Ateneum te 
Brussel), dr. Jeroom Germis, mr. 
Naudts, mr. Van Hille en ikzelf. Er 
werd na een eerste gedachten-
wisseling overeengekomen een 
gemeenschappelijk manifest 
voor federalisme op te stellen en 
onderhandelingen aan te vatten 
om te pogen tot een gezamenlijk 
ontwerp van federale grondwet 
te komen. 

Tot onderhandelaars werden 
aangeduid M. Bologne, A. Car
lier, J. van Crombrugge, J. Rrotte 
en F. Schreurs enerzijds, en A. 
Aernouts, J. Braeckmans, F. 
Brieven, W. Couvreur en ikzelf 
anderzijds. Dit was het Vlaams-
Waals Kollege waarvan ik sekre
taris werd. Wij hebben talrijke 
werkvergaderingen gehouden in 
voormeld zaaltje van de VTB-
VAB. 

In september 1952 was ons 
manifest klaar en werden hand
tekeningen van Vlaamse en 
Waalse vooraanstaanden verza
meld. De bedoeling was een 
honderdtal handtekeningen van 
gekende personen uit de Vlaam
se en de Waalse beweging te 
bekomen. Het moet gezegd dat 
de lijst van ondertekenaars, zo
wel van Vlaamse als van Waalse 
zijde, voor die tijd indrukwek
kend was. Men vindt deze lijst in 
de brochure „Het Vlaamse Fede
ralisme". Het manifest werd op 3 
december 1952 te Brussel op 
een perskonferentie bekendge
maakt 

Wat door het manifest in be
ginsel werd nagestreefd, werd in 
de loop van 1953 verder uitge
werkt In april 1953 werd een 
sub-kommissie opgericht voor 
het probleem Brussel. De leden 
waren enerzijds Charles Bec-
quet L. Debende, R. Mangain, 
A. Remain en G. Werenne; an
derzijds A. Aernouts, Wim Joris-
sen, J. van Waeg, Jozef De 
Winter en ikzelf. 

Wij bereikten een volledig ak
koord en stelden een basisdoku-
ment en een volledige federale 
grondwet voor België op. Deze 
dokumenten werden in het 
Frans en in het Nederlands aan
gemaakt en gelijktijdig van 
Vlaamse en van Waalse zijde 
bekendgemaakt op 4 oktober 
1953. Van Waalse zijde gebeur

de dit op het Waals kongres te 
Charleroi, van Vlaamse zijde op 
een perskonferentie en voorlich
tingsvergadering te Antwerpen. 
Prof. Couvreur en ikzelf voerden 
er het woord. 

Begin 1954 verscheen dan de 
brochure „Het Vlaamse Federa
lisme", uitgegeven door het 

der belang of zonder betekenis 
dat het bewijs geleverd werd dat 
Vlaamse en Waalse federalisten 
zich konden akkoord stellen niet 
alleen over een beginselverklei-
ring, maar over een volledig uit
gewerkte grondwettekst 

Ongetwijfeld was van de vele 
ontwerpen van federale grond
wet voor België die in het verle
den het licht zagen, ons ontwerp 
van 1953 het volledigst en het 
degelijkst 

Dit blijkt trouwens uit de uit
voerige studie die Rigo De Nolf 
aan dit onderwerp wijdde en die 
in boekvorm verschenen is. Wij 
beperkten ons niet tot studie-
werk, tot het opstellen van tek-
sen, doch poogden ook aan aktie 
te doen, onze overtuiging te ver
spreiden en ingang te doen vin
den, wat toen niet gemakkelijk 
was. Overigens beschikten wij 
noch over een organizatie, noch 
over financiële middelen. Toch 
zijn wij erin geslaagd aandacht 
en belangstelling te wekken. 

Grote 
belangstelling... 

In januari 1949 had ik reeds in 
„De Standaard" een reeks artike
len gepubliceerd, „Een terugblik 

Max Lamberty, 
de eerste naam achter het Vlaams komitee voor federalisme. 

Vlaams Komitee voor Federalis
me, waarin alle teksten opgeno
men werden en die door onze 
zorgen ruim verspreid werd. Dit 
was zowat het eindpunt van de 
werkzaamheden van het Vlaams 
Komitee voor Federalisme. 

De besprekingen en onder
handelingen met de Waalse fe
deralisten in de jaren 1952-'53 
zijn in een zeer goede geest 
verlopen. Er was een gemeen
schappelijke wil om tot een posi
tief resultaat te komen. Maar een 
derde partij, de Franstalige Brus
selaars, was niet vertegenwoor
digd en wij hielden er geen reke
ning mee. Daarenboven was nie
mand van ons toen partijpolitiek 
gebonden. Wij hadden de han
den vrij. Het was onze sterkte 
maar ook onze zwakte, want wij 
hadden geen vat op de politieke 
partijen of de politieke mandata
rissen. 

Toch was het beslist niet zon-

op de Vlaamse Beweging van 
1935 tot 1940", om te reageren 
tegen het unitarisme en terug 
aan te knopen bij de federalisti
sche stroming van vóór de oor
log. 

In 1953 publiceerde ik een vrij 
uitvoerige studie over „Het natio-
naliteitenprobieem in België en 
het federalisme" in „Kultuurle-
ven". Een lijvige map met pers
knipsels uit die jaren bewijst dat 
er in die periode vrij veel ge
schreven geweest is over fede
ralisme in dag- en weekbladen. 
Aanleiding hiertoe waren niet al
leen de perskonferenties, de pu-
blikaties, de moties van het 
Vlaams Komitee voor Federalis
me. 

Wij gingen ook zoveel moge
lijk voordrachten houden, schre
ven zelf artikels, poogden debat
ten te organizeren. Ik zou hier 
o.m. kunnen verwijzen naar de 
openbare vergadering op 16 no

vember 1952 door het Alge
meen Vlaams Oud-hoogstuden-
tenverbond (waarvan ik de alge
mene sekretaris was) ingericht 
te Brussel en waarop Fernand 
Schreurs en Walter Couvreur 
het woord voerden, met een 
grote weerklank in de pers. Naar 
het debat Couvreur-Kiebooms 
te Antwerpen in januari 1953 en 
het debat Kiebooms-Van der 
Eist te Gent in feboiari 1953. 

Ik ben toen in talrijke plaatsen 
als spreker in Vlaanderen opge
treden met als onderwerp het 
federalisme. 

...tot in de Kamer 
Ook in „De Vlaamse Linie" 

werd toen door (Seorges Frede-
rickx (Lode Claes) een poging 
gedaan om belangstelling te 
wekken, o.m. door een vraagge
sprek met kanunnik Jacques Le-
clercq. In het nummer van 14 
november 1952 verscheen een 
pleidooi om van het federalisme 
in de CVP een vrije kwestie te 
maken, pleidooi dat door „De 
Standaard" gesteund werd (20 
november 1952). In „De Stand
aard" verscheen in de loop van 
de maand januari 1953 een en
quête, „Voor of tegen federalis
me?" met bijdragen van staats-
minister A. De Schrijver, mr. Leo 
Lindemans, volksvertegenwoor
diger Josse Mertens, volksverte
genwoordiger Lamalle en van 
mijzelf (28 januari 1953). Deze 
opsomming zou kunnen aange
vuld en voortgezet worden. Er 
was dus wel een zekere belang
stelling gewekt maar de kwestie 
beroerde de politieke partijen 
niet 

Op 14 oktober 1953 sprak de 
Kamer zich uit over een Waals 
federalistisch voorstel tot herzie
ning van de Grondwet Het voor
stel werd verworpen met 136 
stemmen tegen 33 bij 18 onthou
dingen. In de Senaat werd een 
gelijkluidend voorstel verworpen 
met 105 stemmen tegen 39 bij 
vijf onthoudingen. De CVP stem
de in blok tegen. Bij de Vlaamse 
socialisten waren er toch nog 
twee mandatarissen om voor te 
stemmen: de senatoren Molter 
en Somers. 

Er was niets te bereiken. Wij 
stonden volslagen machteloos 
tegenover de politieke partijen 
en waren ons hiervan ook be
wust In feite as de taak van het 
Vlaams Komitee voor Federalis
me als studiecentrum beëindigd. 
Als propagandakomitee konden 
wij wel enige belangstelling ver
wekken. Als aktiekomitee iets 
verwezenlijken konden wij niet 
Indien wij het ernstig meenden, 
moesten wij konsekwent zijn en 
de moed opbrengen om in het 
politiek strijdperk te treden en 
een politieke partij te stichten die 
het federalisme in haar program
ma zou schrijven. Van de drie 
traditionele partijen was toen in 
Vlaanderen alleen tegenstand te 
verwachten, zij klampten zich 
vast aan het Belgisch unitarisme. 

Het Vlaams Komitee voor Fe
deralisme heeft gedurende en
kele jaren een niet onbeduiden
de rol gespeeld in de naoorlogse 
Vlaamse Beweging. Het heeft de 
verdienste gehad de federalisti
sche gedachte, die na de oorlog 
volledig opgegeven was en ver
loochend werd als oplossing 
voor de Vlaamse kwestie of het 
nationaliteitenkonflikt in België, 
opnieuw leven in te blazen. 

Frans Van der Eist 
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Merkwaardig toneel met nagenoeg dezelfde artiesten 

Vlaamse Raad 
voor Leefmilieu 
opgericht 

Het maatschappelijk belang van de milieuproblematiek werd in oktober 1974 
voor het eerst vertaald in de politiek door de aanstelling van Poma als staatsse-
kretaris voor Leefmilieu, weliswaar met beperkte bevoegdheden en nog minder 
middelen. Zijn bevoegdheden werden echter geleidelijk uitgebreid. Naast 
waters en bossen, met jacht en visvangst, kreeg hij ook het beheer van het 
grondwater in Vlaanderen (in 1975) en van de gesubsidieerde gemeentelijke 
werken (in 1976) onder zijn bevoegdheid. 

toonde aan hoe groot de ver
snippering van de milieumateries 
wel was: staatssekretaris De Ba
cker werd onder meer bevoegd 
voor het grondbeleid en de mo
numenten, staatssekretans Ak-
kermans voor de ruimtelijke or
dening, de ruilverkaveling, de 
landinrichting en het toezicht op 
de hinderlijke bedrijven en minis
ter Galle voor de landschappen, 
het natuurbehoud, de afvalver
werking en het waterbeleid. 

Geducht wapen? 
In 1982, bij de bevoegdheids

verdeling binnen de Vlaamse re
gering, bleef de versnippering 
van de milieumateries bestaan: 
gemeenschapsminister van Kui
tuur Poma kreeg de bevoegd
heid voor de monumenten en 
landschappen; gemeenschaps
minister van Leefmilieu, natuur
behoud en onderwijs Lenssens 
voor de milieuhygiëne en ge
meenschapsminister Akker-

mans voor de Ruimtelijke Orde
ning, de landinrichting' en... het 
natuurbehoud! 

Met op de achtergrond de 
hete herfst van minister Akker-
mans, volgens sommigen een 
natuurramp voor Vlaanderen, in
stalleerde minister Lenssens op 
27 september jongstleden, met 
bijna twee jaar vertraging de 
Vlaamse Raad voor Leefmilieu. 
Net als ruim vijf jaar geleden is 
zijn opdracht advies uit te bren
gen over de milieuproblematiek; 
alleen is zijn bevoegdheid nu 
beperkt tot het Vlaamse gewest 

Zo bekeken heeft de (Vlaamse) 
milieubeweging opnieuw een ge
ducht wapen in haar strijd voor 
een degelijk milieubeleid. Het is 
echter een mes dat langs twee 
kanten snijdt Wat zal er gebeu
ren als het omstreden dossier 
van Phillips Petroleum Tessen-
derlo na meer dan vier jaar op
nieuw ter sprake komt? Zal mi
nister Lenssens luisteren als het 
anti-natuurbeleid van zijn kollega 
Akkermans op de dagorde 
staat? 

Roeland Dirks 

BIJ de regerinsvorming in 
1977 werd het staatsse-
kretariaat voor Leefmi

lieu afgeschaft. In principe be
hoorde het milieubeleid bij de 
minister van Volksgezondheid 
en Leefmilieu Luk Dhoore, hoe
wel nog andere departementen 
milieubevoegdheid hadden. Zo 
werd in maart 1977, bij het minis
terie van Openbare Werken, een 
kommissie opgericht belast met 
de ecologische begeleiding van 
grote infrastruktuurwerken. En in 
december 1977 kwam de ad
vieskommissie voor Leefmilieu 
tot stand, onder impuls van de 
minister van Volksgezondheid 
en Leefmilieu. Deze interdepar-
tementeie kommissie verstrekte 
in 1978 en 1979 heel wat advie
zen inzake aktuele milieuproble
men en bereidde een aantal 
wetsvoorstellen voor. Op 10 ok
tober 1979 verliet de delegatie 
van de Bond Beter Leefmilieu 
echter deze kommissie, omdat 
ze in een onhoudbare positie 
was gebracht in de zaak Phillips 
Petroleum Tessenderlo. Sinds
dien vergaderde de advieskom
missie voor Leefmilieu niet meer! 
Intussen waren in de regeringen 
Martens drie ministers benoemd, 
met leefmilieubevoegdheden in 
hun gewest (Vlaanderen, Wallo
nië en Brussel). 

Versnippering 
In 1980 bleef de organizatie 

van het milieubeleid onder de 
opeenvolgende kabinetten Mar
tens 111 en IV onzeker. De koördi-
natie van de milieumateries werd 
achtereenvolgens toevertrouwd 
aan de minister van Volksge
zondheid en Leefmilieu Califice 
en de minister van Openbaar 
Ambt en Wetenschapsbeleid 
Maystadt 

In het kabinet Martens V 
werd, eind 1981, de staatssekre
taris voor Sociale Zaken Aerts 
belast met milieuzaken. Dit was 
een duidelijke achteruitgang on
der meer omdat hij geen deel uit
maakt van de centrale minister
raad. Meteen werd daardoor het 
maatschappelijk belang van de 
milieuproblematiek opnieuw op 
een erg bescheiden wijze in de 
politiek ingeschat 

Ingevolge de staatshervor
ming ontstonden nieuwe moge
lijkheden. Maar de verdeling van 
de bevoegdheden binnen de 
Vlaamse executieve in 1980 

Rekent deze Vlaamse Raad nu eens definitief af met de aanslagen op onze natuur? 

Vlaanderen 
geologisch 
bekeken 
DE Geologische Kring van 

Erps-Kwerps is niet aan 
zijn proefstuk toe en kondigt met 
terechte fierheid de vijfde didak-
tische tentoonstelling „Geologie 
als hobby" aan. 

Net als vorige jaren zullen een 
aantal geologische onderwerpen 
op een aanschouwelijke manier 
voorgesteld worden. Dit jaar 
wordt zowat de helft van de 
tentoonstellingsruimte in beslag 

genomen door de uitwerking 
van het hoofdtema „Vlaanderen, 
geologisch bekeken". Met be
hulp van maquettes en kaarten, 
maar vooral gesteenten en fos
sielen uit een aantal Vlaamse 
vindplaatsen worden miljoenen 
jaren aardgeschiedenis van 
Vlaanderen gerekonstrueerd. 

Enkele van de andere onder
werpen die ook aan bod komen, 
zijn: 

Kwartsmineralen of de vele 
verschijningsvormen van dit op 
aarde meest voorkomende mi
neraal. 

Belemnieten, in de volksmond 
donderbeitel of heksenvinger 
genoemd, in werkelijkheid fos
siele inktvissen. 

De huiscomputer als hulpin
strument bij het determineren 
van mineralen. 

Albiaanfossielen, 100 miljoen 
jaar geleden ingebedde, thans 
veelal uitgestorven zeedieren. 

Schelpen, vormenrijkdom en 
kleurenpracht uit tropisöhe 
zeeën. 

Alle tentoongestelde tema's, 
ook de „Geologie van Vlaande
ren" worden uitvoerig beschre
ven in een door de Kring uitge
geven brochure. De tentoonstel
ling is echter ook een dynamisch 
gebeuren: bij elke stand wordt 
door de exposant bereidwillig 
bijkomende uitleg verschaft en 

daarbij is er ook nog ruim
schoots gelegenheid tot ruilen 
en het leggen van kontakten met 
amateur-geologen. 

De tentoonstelling heeft 
plaats op de Kultuurzolder van 
Erps-Kwerps (Kwerpsebaan 
251) op zaterdag 19 november 
(14-20 uur) en zondag 20 no
vember (10-18 uJ. De toegang is 
gratis. 

Omdat wij weten hoe leerrijk 
de tentoonstellingen van de geo
logische kring van Erps-Kwerps 
zijn durven wij ze U aanraden. 
Wie meer inlichtingen wenst 
richt zich tot het sekretariaat: 
Vangramberenstr. 28 te 3071 
Erps-Kwerps (02-759.80.82). 

<% 
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Volgende zondag, 20 
november, heb je de ge-

I legenheid, een prettige 
naamdag te wensen aan 
de Edmond's, de Mon's, 
de Monne's, de Edmon-
da's of de Monda's. 

Ze zijn allen genaamd 
naar de Engelse koning 
en martelaar uit de 9de 
eeuw, wiens Angelsaksi
sche naam „beschermer 
van het erfgoed" bete
kent. 

Edmond's zijn er te 
kust en te keur in de 
Vlaamse Beweging, van 
alle soort en gezindheid. 
De Gentse socialist Van 
Beveren, die zich op
werkte van huisschilder 

en die met Eedje Anseele in 
1877 de Vlaamsche Socialisti
sche Partij en later de BWP en 
de krant „Vooruit" stichtte, was 
een Edmond. 

Edmond 
Als we vandaag nog zingen 

van „Annemarieke, waar gaat 
ge naar toe" of van „de reus die 
komt", dan danken we dat goed
deels aan Edmond de Cousse-
maker. Deze rechter en politi
cus uit Frans-Vlaanderen, ge
boren Bellenaar, verzamelde 
rond de helft van de vorige 
eeuw de oude Vlaamse liede
ren die in zijn streek nog gezon
gen werden en gaf ze uit in de 
„Chants populaires des Fla-
mands de France": een schat 
waaruit we vandaag nog altijd 
putten. 

De Edmond bij uitstek van 
het Vlaams-nationalisme was 
advokaat en senator Edmond 
Van Dieren (geb. Gent 1879-
overl. Brussel 1961). Hij was 
een overtuigd federalist, wars 
en extreme opvattingen. Hij ze
telde als onafhankelijke In de 
VN-senaatsfraktie van de jaren 
dertig. Hij had na '14-'18 Borms 
verdedigd. 

Hij was de man van de sym-
. bolische „kaaksmete". Op 1 juli 

1940 — kort na de achttien-
daagse veldtocht — diende hij 
in het Brusselse justitiepaleis 
een kaakslag toe aan Ganshof 
Van der Meersch, die volgens 
velen de hoofdverantwoordelij
ke was voor de aanhoudingen 
en wegvoeringen van mei '40, 
de zgn. spooktreinen. 

Hij bleef buiten de kollabora-
tie, maar de „kaaksmete" vol
stond om hem anderhalf jaar in 
de Belgische repressiegevan
genis te houden vooraleer hij 
vrijgesproken werd. 

Hij sympatizeerde met de 
jonge Volksunie en voerde op 
een van onze Brabantse land
dagen het woord. 

VUmNDEREN 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 19 nov. 
• BRT 1, 16 a 
Een spion is verdwenen, film 
• BRT 1. 19 u. 
Dit leuke land, gewestelijk 
nieuws 
• BRT 1, 20u. 15 
Millemilioni, Italiaanse show 
• BRT 1, 21 u.15 
TV-Touché 
• BRT, 21 u. 40 
Het verhaal van Beatrice, tv-film 
• Ned. 1, 12 u. 
Intocht St-Niklaas in Hoorn 
• Ned. 1. 20U.28 
De Banana Split Show 
• Ned. 1, 21 u.15 
Falcon Crest, feuilleton 
• Ned. 1. 22 u. 05 
Tros-Aktua 
• Ned. 1. 22U.45 
Harten 2, feuilleton 
• Ned. 2. igu.12 
Spop, sport en pop 
• Ned. 2. 20 u. 
Agatha Christie, tv-film 
• Lux., 22 u. 05 
Et tournant les chevaux de bols, 
film 
• RTB 1. 20U.35 
L'ultime attaque, film 
• RTB 1, 22U.25 
Inedits, onuitgegeven filmdoku-
menten 
• ARD. 22 u. 35 
The fog - Nebel des Grauens, 
film 

Zondag 20 nov. 
• BRT 1. 11 u. 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1, 15U.45 
Dorothy in het toverland van 
Oz, animatiefilm 
• BRT 1, 18u.20 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1, 20U.35 
Transport, feuilleton 
• BRT 1, 21 u.25 
John F. Kennedy, herdenking 
• Ned. 1, 20U.10 
Panoramiek 
• Ned. 1, 22 u.25 
Maarten, de jonge Luther, mini
musical 
• Ned. 2, 19U.30 
Nederland muziekland, show 
• Ned. 2, 20u. 10 
Magnum, feuilleton 
• Lux., 20 u. 
La maison sous les arbres, film 
TF 1, 20U.35 
Une bible et un fusil, western 
• ARD, 20 u.15 
Fahrt auf dem Wind, dok. over 
de pioniers van de ballonvaart 

Maandag 21 nov. 
• BRT 1, 20u.20 
Everard't serclaes, tv-spel 
• BRT 1, 21 a 40 
Benny Hill show, humor 
• BRT 2, 20 u.15 
Extra-time 
• Ned 1, 20U.29 
Farce majeure, satire 
• Ned. 1, 21 u. 
Operatie V-1, feuilleton 

Michael Ontkean en Paul Newman in de geflopte sport-
prent „Slapshot" (De Knokkers). Een ode aan het geweld 
en de schuttingwoordenkramerij. (BRT 1, op vrijdag 25 nov. 

om 20 a 30). 

m Ned. 1,22u.30 
72 koeien en 1 preek, portret 
van een lekenpreker 
• Ned. 1, 22u.55 
Hill Street blues, feuilleton 

Dinsdag 22 nov. 
• BRT 1, 20 u.15 
Zal ik es wat vragen, dokter? 
vragen over lymfoedemen 
• BRT 1, 21 u.40 
Harry's spel, feuilleton 
• BRT 2. 19 u. 
De oktopus, dok. 
• BRT 2, 20 u.15 
Amarcord, film 
• Ned. 1, 22 u. 
Sonja op dinsdag 
• ZDF, 21 u. 45 
-Aber alles ist hier doch so 
langweilig, jongeren in de DDR, 
dok. 

Woensdag 23 nov. 
• BRT 1. 20U.50 
10 jaar Urbanus: show 
• BRT 1, 21 u.40 
Drie rare kwasten, Brits kolder
programma 
• BRT 1, 22U.05 
IJsbreker over „lachen" 
• BRT 2, 20U.10 
De dame met het hondje, Tsje-
chov-verfilming 
• Ned. 1, 20U.22 
Hier is- Andriaan Van dis, 
praatprogramma 
• Ned. 1, 21 u.30 
Herenlied, over wanhoop en 
verlangen 
• Ned. 2, 20U.10 
Koos Postema in gesprek 
• Ned. 2. 21 u. 
De dood van een President, 
dok. 
• Lux., 21 u. 
Le Greco, film 
• RTB 1, 21 u. 
Planète des hommes. De Kwe-
gu's in Ethiopië, dok. 

Donderdag 24 nov. 
• BRT 1, 20 u.15 
Hoger-lager, spel ' 
• BRT 1, 20U.50 
Panorama 
• BRT 1, 21 u.40 
McKenzie, feuilleton 

• BRT 2, 20 u. 30 
Voor het voetlicht, dok. over 
gehandicapten die teater maken 
• Ned. 1, 22 u. 05 
Televizier-magazine 
• FR 3, 20U.35 
Breaker morant, film en debat 
over de Boerenoorlog 

Vrijdag 25 nov. 
• BRT 1.20U.20 
De knokkers, geweldsportfilm 
• BRT 2, 21 u. 40 
Programma van de Vlaams-na-
tionate Omroepstichting over 
o,a. rijscholen en rijbewijzen, 
streekmuseum «De zilverrei
ger" te Weert 
• Ned. 1, 20U.28 
De een-twee-drie-show 
• Ned. 1. 21 u.45 
Brandpunt 
• Ned. 2, 19u.40 
Loods op de brug, dok. over de 
loodsen van Rotterdam 
• Ned. 2. 21 u. 05 
Otto Dicke, portret van deze 
tekenaar 
• Ned. 2, 21 u. 30 
Herman Van Veen in Carré, frag
menten uit zijn shows 
• Ned. 2, 22 u. 45 
Roepend om gehoor te vinden, 
portret van de dichter Guillaume 
van der Graft 
• Ned. 2, 23 u. 30 
De hel van Noord-Afrika, film 
• RTB 1, 20 u. 
A suivre- de Russen vallen aan 
bij dageraad, reportage over het • 
Belgisch iQger in Duitsland 
• A2, 23 u. 
Le dictateur, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 19 nov. 
Above suspicion 

Amerikaanse film van Richard 
Thorpe (1943, zw./wJ, met Joan 
Crawford, Fred MacMurray, Ba
sil Rathbone, e.a. 

Wat voor de academicus Ri
chard Myles en zijn jonge bruid 
een zorgeloze wittebroodsreis 
naar het Europese vasteland 
moest worden, loopt uit op een 

turbulente spionage-affaire in 
Zuid-West-Duitsland... (BRT 1 
om 16 uJ. 

Zondag 20 nov. 
La maison sous les arbres 

Frans-Italiaanse film van René 
Clément (1971), met Faye Duna-
way. Frank Langella, Barisara 
Parkins e.a. 

In een jong huishouden in Pa
rijs gebeuren rare dingen: de 
vrouw lijdt ptotseling aan geheu
genverlies, de kinderen verdwij
nen enz. 
(RTL om 20 uJ. 

iVlaandag 21 nov. 
Les yeux des oiseaux 

Franse tv-film van Gabriel 
Auer (1982). 

Deze film is gebaseerd op 
waar gebeurde feiten. De film 
speelt in de recente geschiede
nis: 1979-1980. Een afgevaardig
de van het Internationale Rode 
Kruis voert harde besprekingen 
met de militaire machthebbers in 
Uruguay om een delegatie toe te 
laten een bezoek te brengen aan 
de „PTKxlelgevangenis" Libertad, 
waar zowat 1.200 „politieke" ge
vangenen verbRjven. De film 
wordt gevolgd door een debat 
over „Politieke gevangenen". 
(RTBF 1 om 20 u J. 

Nous maigrirons ensemble 
Franse komische satire van 

Michel Vocoret (1976), met Pe
ter Ustinov, Bemadette Laffont 
Catherine Alric e.a 

Ustinov prezenteert hierin al
les wat de „fitness"- en „weight 
contror-industrie aan te bieden 
heeft.. (RTL, om 21 uJ. 

Dinsdag 22 nov. 
Amarcord 

Italiaanse film van Federico 
Fellini (1973). 

Een vijftigjarige Italiaan kijkt 
teruö op zijn jeugd die hij door
bracht in een dopje langs de 
Noorditaliaanse kunst Het was 
de periode van het opkomende 
fascisme... (BRT 2 om 20 u. 15). 

Woensdag 23 nov. 
El Greco 
Geromanceerde biografie van 

de legendarische schilder Dho-
minikos Theotokopulos, El Greco 
(16de eeuw) geheten. Italiaanse 
film van Luciano Saice (1965), 
met Mei Ferrer, Rosanna Schiaf-
fino, Fernando Rey. (RTL om 
21 u). 

Donderdag 24 nov. 
Garde a vue 

Franse psychologische politie
film van Claude Miller (1981) met 
o.a. Lino Ventura, en Romy 
Schneider. 

Dank zij de schitterende en 
intelligente dialogen en een uit-
zonderiijke bezetting stijgt deze 
prent ver uit boven de meeste 
politiefilms die uit de filmfabrie
ken rollen. Notari»- Martinaud 
wordt door inspekteur Gallien 
(Ventura) op het politiekantoor 
ontboden. (RTBF 1 om 20 u. 25). 

Vrijdag 25 nov. 
Slapshot 

Amerikaanse film van George 
Roy Hill (1977). 

Speler-coach Reggie (Paul 
Newman) is het beu dat zijn 
ijshockeyteam geen resultaten 
haalt en slechts tot spot van de 
toeschouwers dient Hij werft de 
drie broers Hansen aan. Dat 
blijkt een goeie stap te zijn. De 
ploeg maakt vorderingen en het 
publiek is entoesiast ondanks 
het brutale spel waarvoor de 
Hansens in de gevangenis te
rechtkomen. 
(BRT 1 om 20 u. 20). 

Nieuw op 
het scherm 

Het verhaal 
van Beatrice 

Carol Burnett bekend van 
haar suksesvolle komische 
reeks, speelt een pakkende dra
matische rol in deze film waarin 
het probleem van verslaafhekJ 
aan drank en drugs wordt aan
gepakt De BRT zet deze film op 
het programma n.av. de Week 
der bestrijding van de alkohol. 

(Zaterdag 19 novr, BRT 1, om 
21 u. 40). 

Moord op 
J.F. Kennedy 

Twintig jaar geleden werd 
John Fitzgerald Kennedy in Dal
las verrtHXjrd. 

Die historische gebeurtenis 
krijgt op de verschillende zen
ders uitgebreid de aandacht Wij 
halen o.a. aan: zondag 20 nov. 
BRT 1, 21 u. 25 en Ned. 2, 21 u.; 
maandag 21 nov., ZDF, 21 u. 20; 
woensdag 23 nov. A 2, 21 u. 55 
•en Ned. 2, 21 u. 

Wat na Geneve? 
Duitsland 2 (ZDR koppelt een 

debat aan de rakettenbesprekin-
gen in Geneve onder de titel 
„Wat na Geneve".- M.m.v. promi
nente gasten uit Amerika, Rus
land en Duitsland. 

(ZDF, zondag 20 nov., 
22 u. 20). 

Zal ik es wat 
vragen, dokter? 

De aflevering van het popu
lair-medisch magazine van deze 
week (dinsdag 22 nov., BRT 1, 
20 u. 45) handelt over de ziekte 
„Lymfoedeem", wat zoveel bete
kent als de verzameling van ziek
ten die voortspruiten uit de ver
stopping van de iymfekanalen, 
het drainagesysteem van vocht 
in het lichaam. Hieronder vallen 
o.a. spataders. 

Tape-TV 
VPRO doet mee met de laat

ste trend: het vertonen van pro-
motie-videoclips van popgroe
pen, lanceringsfilmpjes van films 
en TV-programma's enz. Dat al
les wordt verzameld in een 
maandelijks magazine dat de 
naam meekreeg van „Tape-TV" 
en woensdag 23 nov. voor 
't eerst op het scherm komt via 
Ned. 1 om 22u. 10. 
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^/\/èten 
Zin in een avondje uit? 
Deze maand wordt in Taipei, de hoofdstad van het 

betoverende Taiwan, een nieuw hotel geopend dat 
nu al een myte is. 

DAT is Ret .Asiaworid Ra-
za Hotel", waarmee vol
gens een trotse adver

tentie een investering is gemoeid 
van om en bij de 13 miljard frank. 
Dat geld moet er kennelijk snel 
uitkomen, want de prijzen zijn de 
hoogste ter wereld. 

Men schaamt zich niet om uit 
te pakken met „The Best chinese 
Food in the World" en een „kei
zerlijk feest" voor 65.000 fr. per 
persoon. Dat dient u te betalen in 
het duurste van de 57 restau
rants, de „Gold Manhan", maar 
het kan goedkoper in de „Silver 
Manhan", waar gegeten wordt 
voor zo'n 13.000 fr. per persoon. 

Het hotel kan 30.000 „cou-

verts" per dag verwerken. De 
prijzen van de hotelkamers en 
suites zijn navenant 

In totaal zijn er 1.057 kamers, 
waarbij twee „presidentiële sui
tes": de „Djenghis Khan" en de 
„Alexander de Grote". De eerste 
kost 175.000 fr. per nacht en de 
tweede 260.000 fr. per overnach
ting. 

U hebt dan wel de beschik
king over zeven grote kamers 
met een eigen bar en een tuin. 

De prijs voor het nuttigen van 
dat andere „toeristische pro-
dukt", waarvoor ook Taiwan ge
ducht en geliefd wordt, werd niet 
nri6GQGCI6GIO • 

Enkele weken geleden schreven we hier al over 
de typische vormen van de wijnfles. Wel, al behoeft 
de heerlijkheid van een goed „glas wijn" geen krans, 
deze van een goed „wijnglas" vergt wel enige 
kommentaar, al mogen we ons niet al te zeer laten in 
de war brengen door de verschillende regionale 
vormv^rianten (die kunnen wel eens een eigen, 
meestal folkloristische charme hebben, maar doen 
soms ook afbreuk aan de wezenlijke vereisten van 
een goed wijnglas). 

LATEN we het'dus voorlopig 
even algemeen houden. 
Eén gulden regel: nooit 

gekleurde of te nadrukkelijk ge
slepen glazen (wijn wil gewoon 
kompromisloze eerlijkheid). Een 
wijnglas met te veel aan franjes 
verhindert doorgaans het genie
ten van de volmaakte wijnkleur 
én van de volmaakte wijnsmaak 
die daar mee samengaat. 

Het perfekte wijnglas is kleur
loos en heeft een steel die groot 
genoeg is om de wijn even te la
ten „walsen", zonder met de te 

Trouw in ieder geval; als 
ge een goede vrouw 
krijgt wordt ge geluk
kig; als ge een slechte 
vrouw krijgt, wordt ge 
een wijsgeer. 

Socrates 

warme hand de ballon aan te 
raken. 

De ballon (hoe slank die ook 
kan zijn) zelf, loopt aan de bo
venkant iets naar binnen toe... zo 
wordt het boeket vastgehouden 
en bij het drinken meteen naar 
de neus geleid (wat nog een 
genot méér betekent). Een wijn
glas mag nooit te dik zijn en is, 
als het kan, liefst van Baccarat-
kristal, dat — zo wordt beweerd 
— zelfs lichtelijk meegeeft onder 
de druk van de vingers, terwijl te-, 
vens de ballon kan wiegen op de 
steel. 

Gebruik ook nooit te grote 
glazen, deze schaden de gaaf
heid van het boeket (een glas 
van 230 tot 280 cc biedt een 
royale maat, en mag dan respek-
tievelijk slechts voor tweederde 
en de helft gevuld worden). 

Laatste glas-tip nog: gebruik 
bij het reinigen van uw wijngla
zen nooit (maar dan ook nooit) 
detergenten, tijdig en overvloe
dig spoelen met water is de 
enige goede metode. En de ge
zondste. Gezondheid. 

^nÉAoaden 
Vreemd eigenlijk, nu de retro-golven voor goed 

voorbij leken, is daar plots de tango weer in volle glo
rie. Ja, met voor één keer 'n goed oog in de toekomst 
publiceerde de BRT er enkele jaren geleden al 'n 
boekje over („Het verdriet waarop je kan dansen" 
van Elie Saegeman) en zopas wijdde Der Stern er 
een reportage van liefst 6 volle pagina's aan. 

DE tango is dan ook niet zo
maar 'n dansje, hij ont
stond rond de eeuwwis

seling uit een aantal tragische 
roerselen in het Argentijnse 
volksleven en werd oorspronke
lijk niet voor dames geschikt 
geacht weshalve hij enige tijd 
uitsluitend door heren gedanst 
werd. Niet voor lang echter... 
want in 1916 vaardigde de bur
gemeester van Buenos Aires 
een vert)od uit tegen dat obsce
ne knieëngewrijf. Maar de tango 
werd — nu door de gegoede 
burgerij — verder gedanst in de 
mondaine gelegenheden aan het 
strand Mar del Rata. En de da
mes hadden al ruimschoots hun 
plaats veroverd. 

Zowat rond 1925 waaide de 
rage naar Parijs en Beriijn over, 
waar de danszalen ervoor vol
stroomden en waar vooreerst 
nog gedanst werd in Argentijnse 
klederdracht op muziek van ge-
importeerde orkesten. Zo was 
rond 1928 de meest bejubelde 
tango-vedette hier Nina Alexi, die 
met haar stem en bandoneon de 
zinnen in vervoering bracht 

Met Rudolf Valentino bereikte 
de tango een hoogtepunt aan 
populariteit maar die glitterroem 
droeg meteen een kiem van de
generatie in zich. De tango ver
loor aan zijn oorspronkelijke dra
matiek ten voordele van een 
aantal filmische effekten. En 
eens de holywoodiaanse mode-

piek voorbij taande ook zijn im
pact al bleef hij onuitroeibaar 
aanwezig. Aldoor en nog steeds 
werden en worden in Buenos 
Aires dagelijks bloemen neerge
legd bij het monument van Car
los Gardel, de beroemdste tan
gozanger en komponist uit de 
geschiedenis, door de melancho
lische Argentijnen ook wel 
geëerd als „de man met tranen in 
zijn stem". 

En ja, daar is hij dus weer, on
gelooflijk in de dansende gunst 
van heel Duitsland en Parijs 
waar (o.a. in het drukke muziek
café Trottoirs de Buenos Aires) 
de „Last Tango in Paris" beslist 
nog niet van de vloer gevaagd is. 
Bij ons kunt u voor uw branden
de tango-noden terecht in het 
Gentse Middenstandshuis (Lan
ge Kruisstraat 4), elke zaterdag 
van 14.30 tot 17 uur. Iedereen is 
er welkom, zowel ervaren adep
ten als schuchtere beginners 
(voor wie een leraar aanwezig 
is). En wees maar niet be
schroomd, de tango is ook muzi
kaal geen kleinigheid: langzame 
dans in 2/4-maat met specifiek 
begeleidingsritme van een zes
tiende, een achtste, een zestien
de, twee achtsten. 

Het typische tango-orkest be
staat uit viool, gitaar, akkordeon, 
piano en kontrabaa En in de 
klassieke muziek vergeten we 
natuuriijk nooit Kurt Weills duet 
„In einer Zeit die jetzt vergangen 
ist" uit de Drie Stuivers Opera. 

Anguüla 

Den paelynck Leo p&ckt men matter fuycken 
oock mag men wel den wurmenpoer gebruycken, 

maar packen metier bant en sal niet gaen: 
den ael te seer met snotsel is belaen. 

^MeebpelBtt 
Hier de uitslag van Meespelen 5 

die rond de Boekenbeurs draaide. 
De BB liep in de Sinjorenstad en 
niet in de Floraliënstad. /?. de Belser 
(Ward Ruyslinck) behoorde niet tot 
de oprichters van de VBVB en 
Cees Buddingh is geen kabaretier 
maar een schrijver. 

Het boekenpakket gaat deze 
week naar mevr. Maria Leysen, in 
de V. de Saedeleerstraat 27 te 9300 
Aalst Proficiat! 

Dan nu Meespelen 7. 

VOLGENDE week 21 no
vember is het twintig 
jaar geleden dat té Dal

las in Texas de VS-president J.F. 

Kennedy vermoord werd. Het 
nieuws van de aanslag kwam als 
een donderslag bij heldere he
mel. De nieuwsmedia seinden de 
mare naar alle hoeken van de 
wereld die een ogenblik de adem 
inhield. 

John Kennedy werd in 1952 
voor het eerst tot senator geko
zen en versloeg bij de presi
dentsverkiezingen van 1960 zijn 
tegenstrever Mc Govern met 
een nipte meerderheid. 

De mogelijke moordenaar van 
Kennedy, Lee Harvey (Dswald, 
werd enige dagen later zelf neer
geschoten. Geleerde en andere 

studies hebben geen klaarheid 
kunnen brengen over de motie
ven van de moord. Sommigen 
zeggen dat het streven van Ken
nedy om het lot van de Ameri
kaanse negers te verbeteren dé 
reden zou zijn. Anderen maak
ten er ee.n vrouwenhistorie van. 

Twintig jaar later kan men ge
rust stellen dat de aanslag van 
Dallas een van de meest duiste
re politieke moorden kan ge
noemd worden. 

Het noodlot bleef de Kenne
dy's achtervolgen. In 1968 werd 
de jongste broer, de ex-minister 
Bob Kennedy, eveneens neerge
schoten... 

Vraag blijft: waar zitten de drie 
fouten verscholen? Meespelen is: 
deze zoeken en laten weten aan 
WIJ (Meespelen), Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel Ten laatste op 
maandag 28 nov. Een boekenpak
ket ligt voor de winnaar klaar. 
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67.000 hektare natuurgebied 

Wildwandelen 
in de Hoge Venen 

Niet zo heel ver van bij ons. En toch een enorm rijk 
natuurgebied dat we nog onvoldoende, of zelfs 
helemaal niet, bezocht hebben. Er lopen daar wel 
veel wandelaars, gans het jaar door Maar de echte 
ontdekking van het uitgestrekte natuurpark, dat niet 
minder dan 67.000 hektare omvat, blijkt volgens de 
boswachters toch nog een bedoening van een 
minieme schare te zijn. Het natuurpark van de Luikse 
Hoge Venen bedoelen we. Dat bovendien ook nog 
een merkwaardig natuurreservaat van 4.000 hektare 
bevat Het is jammer dat de Botrange en de Baraque 
Fraiture — gans de streek van Reuland tot Eupen — 
voor veel Vlamingen slechts een vage herinnering 
betekent aan de aardrijkskundelessen op school 

Het natuurreservaat (4.000 
hektare en opgericht in '57) 
werd in '66 bekroond met het 
„Europees Diploma voor Natuur
behoud". 

Verrassend 
Het natuurreservaat bestaat 

voor de helft uit bos Oorspron
kelijk waren het beukenwouden 
op rijke leemgronden. De hoog-
veenplateau's waren beplant 
met eiken- en berkebossen. Van 

de 15de tot de 1 !)de eeuw werd 
dit gebied evenwel in mootjes 
gehakt. Vandaar de grote open 
heldeplekken en vooral sparre-
bossen die we hier vandaag aan
treffen. 

De hoogveenvlaktes herber
gen diersoorten die elders alleen 
nog maar in Noord-Europa voor
komen. Ook de plantenrijkdom is 
merkwaardig. Orchideeën, wol-
verlei, e.d.m. werden bij wet be
schermd, en mogen niet geplukt 
worden. 

DE Hoge Venen vormen, 
samen met het Duits Ei-
felgebied, een verade-

mend natuurgebied dat precies 
op de breuklijn ligt van twee 
gigantische aardkorsten die zo
pas voor een aardbeving heb
ben gezorgd. 

Professor Kesteloot, geoloog, 
schreef ooit: „De Ardense sok
kel behoort tot de oudste in ons 
land bekende geologische for
matie, namelijk het Cambrium, 
waarvan de gesteentelagen bij
na 500 miljoen jaren geleden 
werden afgezet". 

De Ardennen ontstonden 
destijds op de bodem van de 
Cambrische zee. In tegenstelling 
tot andere Europese bergmas-
sieven bevatten de Ardennen 
geen stollingsgesteenten, behal
ve enkele dunne rhyoliet-, dia-
baas en zelfs granietaders, on
der andere in het prachtige dal 
van de Helle, dit grillige bijrivier
tje van de Vesder dat zijn oor
sprong heeft op het Hoogveen-
plateau. 

De „Hoge Venen" zelf, tussen 
Eupen, Monschau, Malmedy, 
Schönberg, Sankt-Vith en Reu
land, zijn een vrucht van de 
ijstijd. Vijftienduizend jaar gele
den was dit een toendragebied. 
Enorme ijsstollen die stilaan 
wegsmolten maakten grote put
ten waar nadien veenmos begon 
te gedijen. 

Deze uitgestrekte hoogvlak
ten werden dan ook produktie-
centra bij uitstek voor turf. Van
daag kan men turflagen aantref
fen die wel acht meter dik zijn. 
De hoge vlakten van het natuur
reservaat zijn ook nog in droge 
perioden een reusachtige spons. 

stuwmeren van de Gileppe en 
van Eupen. Maar er is ook het 
Hertogenwald, de streek van de 
Warche, de bosrijke hoogvlak
ten van Losheimergraben en 
Ommerwald, die zich uitstrekken 
tot de faunarijke vallei van de 
Our. Een verbaasd ogend hert is er altijd in de buurt 

Diploma 

Het natuurpark „Hoge Venen" 
werd in '71 door het Bestuur van 
Waters en Bossen „opgericht". 
Samen met het Duitse natuur
park „Nordeifel" beslaat het een 
voor mens en dier uniek wandel
gebied waarin men dagenlang 
lekker verloren kan lopen. Be
kend in deze streek zijn zeker de 

Vanaf mijn tweede levensjaar woon ik aan zee. 
Wij verhuisden in '45 van Avelgem naar Middelker
ke, vlakbij de duinen, op amper 200 meter van de 
vloedlijn. 

Daar waar nu appartementsgebouwen de hemel 
tarten, stond vroeger bijna niets. Tenzij zoals je op 
de foto kunt merken, enkele villa's en, sporadisch, 
een flatgebouwtje. 

De ware toeristische explosie is pas gekomen tij
dens de jaren zestig. In het begin van de jaren vijftig 
was er in Middelkerke slechts 1 camping, tussen 
veel landbouwgrond. Het strand en het zeewater 
waren toen nog veel properder 

Tijdens de zomermaanden was de dijk a.h.w. 
voorbehouden aan de (vooral franstalige) toeristen. 
De Middelkerkenaars zelf voelden zich er toen niet 
thuis. Middelkerke en Westende waren vooral de 
trekpleisters voor Brusselaars en Luikenaars. Van 
zodra het seizoen begon veranderden de eucharis

tievieringen. De missen van 7, 8 en 9 u. waren nog 
tweetalig, de dienst van 10 u. bevatte een voorname
lijk franstalige preek en de mis van 11 u. was volledig 
in het Frans. 

Zelfs de neringdoenden langsheen de dijk waren 
meestal slechts tijdelijke bewoners die tijdens het 
hoogseizoen een zaakje openhielden-. Dit is mij 
trouwens zeer sterk bijgebleven: de plotse volkstoe
loop in juli en het biezonder abrupte einde op 
1 september „Middelkerke is weer van ons", zegden 
de mensen dan. 

Er bestonden immers twee mentaliteiten. De 
mensen en t)ewoners van ons dorp aan de kust, 
verkleefd aan hun volkse leven, tegenover de „men
sen van de dijk", de toeristen, die een totaal ander le
ven leidden en een geheel verschillende wereld 
vormden. 

Nochtans woonden wij vlak naast elkaar Wij, 
dorpelingen, lachten met de toeristen en hun zotte 
gewoonten. Ons minderwaardigheidsgevoel kom-
penseerden wij door schalkse humor aan hun adres. 

Als kinderen speelden wij vooral in de duinen en 
op het strand. Eén van onze zomerse bezigheden 
bestond in het begeleiden van ezeltjes waarop 
kinderen van badgasten werden vervoerd, van de 
ene naar de andere golfbreker Wij deden dit niet 
voor 't geld, maar omdat wij dan, op 't einde van zo'n 
dag, zelf eens ruiter mochten zijn. 

Er stonden nog veel bunkers overeind. Het onder
zoeken van zo'n betonnen mastodont was een heel 
avontuur In veel van die bunkers lagen toen nog 
oorlogsrestanten. Er liep zelfs vanuit één van die 
bunkers een heuse onderaardse gang naar het 
vliegplein van Oostende. 

Wat ik mij ook nog biezonder goed herinner is de 
zeer strenge winter in 't begin van de jaren vijftig. 
Zelfs de zee lag toen dichtgevroren, met metersho
ge golven die ijs geworden waren. Wij kregen toen 
drie dagen extra-vakantie, omdat dit zo uitzonderlijk 
was. 

Het kindje op de foto, anno 1946, is Jaak 
Vandemeulebroucke (° Avelgem, 1943), licentiaat 
geschiedenis en thans VU-Europees parlements
lid. 

Men moet natuurlijk de druk-
belopen wandelpaden verlateri 
om een glimp op te vangen van 
de enorme dierenwereld die zich 
hier verschuilt: klapeksters, geel-
halsmuis, soorten herten, de gro
te bonte specht, de ruigpootuil, 
de rosse kikvors, de havik, de 
zwaluwstaart.. 

En wat de flora betreft: bor
stelgras bij kilometers, veenbies, 
bosbessen in soorten, lavendel
heide, struikheide, dopheide, je
neverbes, adderwortel, been-

J
^ Wie bij zijn 

wandelingen 

\%0 Venen een de-

B ^ ^ gelijke gids 

\ wil hebben 
kan terecht 
bij zijn boek

handelaar. Bij Lannoo publiceerde 
Jullen Van Remoortere Immers een 
„Gids voor dertig wandelingen 
door veen, bos en veendorpjes'. 
Met een aantal algemene wenken, 
maar ook konkrete beschrijving 
van 30 uitstappen. 

breek, ook brem in soorten uiter
aard, en nog veel meer. 

Zelfs wie een getrouw bezoe
ker IS van de Hoge Venen ge
raakt er na jaren niet op uitgeke
ken, en vindt telkens nog nieuwe 
verrassende wandelwegen. Ze
ker als men de grote paden 
verlaat en het aandurft met staf
kaart en kompas er op uit te 
trekken. 

Maar het zal wel geen betoog 
behoeven dat waterdicht schoei
sel bij de wild-wandelkledij hoort. 
Zeker in herfst, lente en winter. 
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Een drama met drie strafschoppen 

Een onvergankelijk 
monument 

Standard—Anderlecht is een onvergankelijk (voetbal)monument. Het vol
staat dat beide ploegen dezelfde groene rechthoek betreden opdat de 
animositeit tot ver daarbuiten voelbaar wordt Anderlecht en Standard, de klubs 
die na de Tweede Wereldoorlog diepe stempels op ons voetbal sloegen, zijn 
aartsrivalen die zonder elkaar gewoon niet kunnen leven. Hoe vaak hebben zij 
niet tegenover elkaar gestaan in uitpuilende stadions? Hoe vaak hebben pech 
en fortuin of een scheidsrechterlijke beslissing niet over winst en verlies beslist? 
Vaker wellicht dan de som aan individueel kunnen of het kollektieve taktische 
overwicht 

DE jongste Standard-An-
derlecht met de rang
schikking in de hand am

per meer dan een wedstrijd in de 
subtop, was weer zo'n klapstuk 
dat de supportersgesprekken 
nog maandenlang van debatstof 
zal voorzien. 

Zwijgplicht 
Scheidsrechter Van Langen-

hove, een kruidenier uit het Brus
selse, besliste mee over het re
sultaat De man floot drie straf
schoppen. Twee ervan werden 
benut Door Anderlecht Eén 
werd gemist Door Standard. De 
som is bijgevolg vlug gemaakt 
Luik, in deze dagen toch een 
beproefde stad, werd er door 
geschokt Het alziende televi
sieoog ondersteunde evenwel 
de beslissingen van de referee. 
Van Langenhove, zoveel was 
duidelijk, had zich niet vergist 
Driemaal wees hij terecht naar 
de witte stip. Hij had dit zelfs nog 
een paar keer vaker kunnen 
doen maar de uitleg die hij voor 
Jan Wauters' mikro verstrekte 
klonk overtuigend en aanvaard
baar. Waarmee onze scheids
rechters eindelijk nog eens een 
goede beurt maakten. Naar ons 
gevoel zou de bond zich overi
gens soepeler mogen opstellen 
wanneer de wedstrijdleiders 
naar een verklaring wordt ge
vraagd. Een betichte — want dat 
zijn zij toch vaak — moet zich nu 
eenmaal kunnen verdedigen. De 
zwijgplicht weegt nog te zwaar 
op de arbiters. 

Van Langenhove is evenwel 
in het vak vergrijsd en de man 
staat dan ook een stuk sterker 
op zijn benen dat de meeste van 
zijn jongere kollega's die in deze 
dagen toch vaak onder het kruis-
vuur van de kritiek liggen. 

Onverstoorbaar 
Beveren 

Door deze in gelukkige om
standigheden tot stand geko
men overwinning behoudt An
derlecht nog enigszins voeling 

met de top. Standard daarente
gen schijnt nu al definitief uitge
schakeld in de titelstrijd. Een flink 
stuk voor halfweg liggen de kam
pioenen acht punten achter op 
het onverstoorbare SK Beveren. 
Indien de Waaslanders van pech 
worden gespaard vieren zij in de 
komende lente hun tweede 
landstitel. Zoveel staat vast De 
ploeg van lepe trainer Braems 
voetbalt een stuk beter en soe

peler dan de konkurrentie. Zij 
bezit bovendien sterkere per
soonlijkheden die in moeilijke 
momenten het elftal overeind 
kunnen houden. Enigszins in de 
schaduw van het kompetitiege-
beuren liep de nationale ploeg in 
Bern tegen een eerste neder
laag sinds vele maanden. In een 
wedstrijd zonder inzet konden 
de koel redenerende Rode Dui
vels andermaal niet overtuigen. 

Nico Claesen, toch nog hoop.^ 

In de dichte mist ondergingen zij 
grotendeels het spelgebeuren 
en wij kunnen ons ondanks alle 
geruststellingen toch maar moei
lijk van de indruk ontdoen dat er 
Guy Thijs in juni '84 enkele slape
loze nachten zullen wachten... 

Toch hoop? 
Hoopvol is natuurlijk wel dat 

de jonge Nico Claesen almaar 
sterker op de voorgrond treedt 

Hij is een specinnen van een 
zeldzamer wordende soort: die 
van de geboren aanvallers die 
maar rust vinden nadat ze doel
punten hebben gemaakt Clae
sen is overigens de ziel van het 
nog steeds goed meedraaiende 
Seraing dat vorige zaterdag op 
zijn beurt slachtoffer werd van 
de grillen van scheidsrechter 
Goris. Een ref die te vaak kritiek 
slikt om goed te kunnen zijn! 

Het tennis is volkomen bijkomstig 

Tweede jaarbeurs 
In Antwerpen is de tennisjaarbeurs dezer dagen aan zijn tweede uitgave toe. 

Wij zullen niet langer beschouwingen verkopen rond het commercieel karakter 
van dit gebeuren. Het tennis zelf is nagenoeg bijkomstig geworden en eigenlijk 
niet meer dan een magneet om de televisiecamera 's naar het publiciteitscircus te 
voeren. Met sport heeft het gewoon niets meer te maken. 

ZEL van het hele gebeuren 
is ene Donald Dell, een 
Amerikaan die zich in wei

nig jaren een ware machtsposi
tie heeft weten op te bouwen 
binnen de tenniswereld. Hij heeft 
de meeste tennisvedetten aan 
zich gebonden en voor veel dol
lars zijn deze wel bereid naar zijn 
pijpen te dansen. De eigenlijke 
Grand Prix, waarin de A.T.P.-
punten te verdienen vallen, wer
den door een en ander gedeva
lueerd. De Internationale tennis-
federatie voelt haar eigen positie 
eveneens ondermijnd. 

Daaruit zullen in de komende 
maanden fataal spanningen 
voortvloeien. Het is overigens 
niet de eerste keer dat de tennis-
federatie uit zelfbescherming de 
stijd moet aanbinden met der
den. 

Karel Demuynck, onverwacht naar de top? 

Het gebeuren binnen de ten
niswereld verdient evenwel 
meer aandacht vanwege de an
dere sportbonden. Vroeg of laat 
worden die immers met dezelfde 
verschijnselen gekonfronteerd. 

De managers rukken op aan 
alle kanten en ondergraven met 
geld de betrouwbaarste struktu-
ren. Eerst binden zij de sportlui 
aan zich. Dit is des te gemakkelij
ker omdat deze zich toch onbe
schermd in een jungle bevinden 
en de veiligheid van een rijkelijk 

betaald kontrakt boven alles ver
kiezen. 

Vervolgens worden de kandi-
daat-organizatoren bewerkt. Wil
len die de vedetten aantrekken 
dan moeten zij fataal langs de 
managers passeren. Donald Dell 
IS op die ontwikkelingen vooruit 
gelopen en heeft zichzelf via 
alleHei nevenorganizaties in de 
plaats gesteld van die organiza-
toren. Hij verenigt alle fukties in 
zich en kan zich daardoor naar 
buiten toe ijzersterk opstellen. 

Met geld strijkt hij bovendien de 
laatste plooien glad. Het is met 
verwonderiijk dat de zakenwe
reld de Dells boven de sportbon
den verkiest De man is met hun 
ideeën bezield en is bereid de 
laatste princiepen aan de com
mercie op te offeren. Van sport 
op zichzelf blijft niets meer over. 

Waar het in de gegeven om
standigheden met het toptennis 
naar toe moet is een open vraag. 
De kalender steekt overvol. Het 
is voor de spelers gewoon on
mogelijk overal hun beste krach
ten aan te spreken. Dat wordt 
van ze overigens niet meer ver
wacht Dell verlangt enkel dat zij 
„zijn spel" meespelen opdat de 
dollarbron voor niemand zou op
drogen. Van de sportpers heeft 
Dell evenmin veel weerwerk te 
vrezen. 

Met de eigentijdse middelen 
zet hij ze naar zijn hand. Of ze 
dat nu graag horen of niet: het 
staat als een paal boven water. 
De manier waarop het ECC-
tomooi bij ons begeleid wordt is 
lachwekkend. Eigenlijk is ieder
een het erover eens dat het 
gebeuren sportief niets voor
stelt 

Maar het wordt desondanks 
opgeblazen tot een evenement 
met internationale allures. Wij 
kunnen kort zijn: de sportieve 
krachtsverhoudingen binnen de 
tenniswereld worden vastgelegd 
op Roland Garros, op Wimble
don en op Flushing Meadow. 

Zelfs de roemruchte Masters 
van New York wegen niet op te
gen de drie grote kampioen
schappen. He ECC is dan ook 
niet meer dan een rijk betaald 
„critenum na de Tour de France". 
Een vergelijking die bij onze 
sportliefhebbers wellicht nog het 
best aanslaat Al zal een en 
ander niet beletten dat iedereen 
in het Antwerpse Sportpaleis 
toch wel eens „wil gezien wor
den" door de buren en de ken
nissen. 
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Ê Ê „Mijn land in de kering 2, de enge ruimte 

Geen heimwee, 
wel verontwaardiging 
Bij de Nederlandsche Boekhandel verscheen zopas het tweede deel van „Mijn 
land in de kering". Het is de visie van Karel van Isacker op de geschiedenis van 
België, meer bepaald die geschiedenis die het dagelijkse bestaan van de 
gewone man en vrouw heeft beïnvloed. 
De uitgever heeft ook dit tweede deel met biezonder veel liefde omringd. Het is, 
net als het eerste deel, een pareltje van boekdrukkunst geworden: stijlvolle 
groene linnen band met goudopdruk, ca. 300 bladzijden zwaar glanzend papier 
met heldere, grote letter, 275 grote illustraties, deels in kleur, met zorg gekozen, 
zelden gepubliceerd en integrerend deel uitmakend van de inhoud. Achter in het 
boek de 750 voetnoten, een uitgebreide bronnenlijst en ikonografie en een han
dig personen- en zaakregister 

MIJN land in de kering 1 
(Een ouderwetse we
reld) behandelde de 

periode 1830-1914. Deel 2 (De 
enge ruimte) behandelt de perio
de van 1914 tot nu. 

De eerste vijf hoofdstukken, 
onder de algemene titel „De 
Idealisten 1914-1940", handelen 
over „De grote oorlog", „Het na
oorlogs land", „De mens in de 
stroming", „De tijd van de idealis
ten" en „In het teken van de 
massa". 

De laatste zeven hoofdstuk
ken, onder de titel „Leven op het 
braakland 1940-1980" beschrij
ven „De wereldoorlog", „Het 
feest van de haat", „Adempau
ze", „Op de drempel", „Het braak
land", „De eenzame mens" en 
„De einder". 

Spiegel van 
de toekomst 

Het was helemaal niet de be
doeling van Karel van Isacker 
aan objektieve, akademisch-we-
tenschappelijke geschiedschrij
ving te doen Het was, zoals 
reeds gezegd, evenmin zijn be
doeling een volledige geschiede
nis van België te schrijven. Niet 
omdat hij, historicus, deze ma
nier van geschiedschrijving zou 
misprijzen — hij zong er bij de 
voorstelling van zijn boek de lof 
van en maakte er bij zijn eigen 
werk ook dankbaar gebruik van 
—, maar omdat hij een boek wou 
brengen waarin, naar het woord 
van F. Gerretson, het verleden 
de spiegel Is van de toekomst. 

Van Isacker is dus in de ge
schiedenis van ons land op zoek 
gegaan naar feiten en evoluties 
die ons heden bezwaren en 
onze toekomst bedreigen. Zijn 
boek is niet de uitdrukking van 
nostalgie naar een soort pastora
le maatschappij van vrome boe-
renmensen, zoals wel eens be
weerd wordt, maar het verbeten 
delven naar de wortels van het 
onrecht dat de kleine man (want 
over hem gaat het) altijd werd 
aangedaan en heden ten dage 
meer dan ooit „Mijn land in de 
kering" is niet ontstaan uit heim
wee, maar uit heftige veront
waardiging en ergernis. 

In de ouderwetse wereld van 
de 19de eeuw werd de gewone 
man groot onrecht aangedaan. 
Door de bezittende klasse, met 
de kerk aan haar zijde, werd hij 
uitgebuit en verknecht. Afgezien 
van het materiële was er echter 

veel dat hem restte. Nu wordt 
diezelfde kleine man veel groter 
onrecht aangedaan. Nu wordt 
hem in ruil voor enige welvaart 
en sociale zekerheid — hoe be
perkt en kwetsbaar deze zijn 
wordt met de dag duidelijker — 
en ten voordele van de macht en 
het bezit van het internationale 
groot-kapitaal alles ontnomen. 
Het goede water en de goede 
lucht de leefbaarheid van zijn 
stad en de gemoedelijkheid van 
zijn dorp, zijn veiligheid en zijn 
zekerheid, zijn kerk en zijn ge
bed, de geborgenheid van zijn 
gezin en de steun van zijn mede
mens, zijn rust en zijn stilte, zijn 
werk en zijn arbeidsvreugde, zijn 
idealen en dromen, de schoon
heid van zijn land, zijn tijd, zijn 
vrije wil, zijn vrijheid van denken. 
Alles. En met de dag groeit de 
dreiging dat hij ook nog het 
allerlaatste zal verliezen, zijn le
ven, in de apocalyptische finale 

van de nucleaire oorlog, waar
voor de tuigen klaar staan. 

Gebrek aan 
weerbaarheid? 

Erger dan dat alles is nog dat 
men de mens zo ver heeft ge
bracht dat hij zich niet eens 
bewust is van het onrecht dat 
hem wordt aangedaan en dat hij 
niet meer de weerbaarheid, de 
moed of de kracht bezit om zich 
te verzetten. 

Dat is de boodschap van Ka
rel van Isacker in „Mijn land in de 
kering". In deze tijd een wel 
biezonder indringende bood
schap. 

Iedereen zal de boodschap op 
zijn manier begrijpen. Niemand 
zal het eens zijn met alle ziens
wijzen van de auteur. Maar nie
mand zal na het lezen van het 

..niet uit heimwee, maar uit verontwaardiging... 

boek onverschillig blijven. Nie
mand zal ontsnappen aan de 
behoefte om op een of andere 
wijze mee te doen aan de ach zo 
zwakke tekens van verzet en 
opstandigheid, die volgens de 
auteur onze hoop zijn e'n het licht 
aan de einder. 

Het boek kost 1.950 frank. Het 
is niet weinig in deze tijd. Maar 
het is niet veel in vergelijking met 
sommige andere boeken, waar
aan men mets heeft Het is eigen
lijk ook niet veel voor een werk 
dat men in een ruk uitlezen wil en 

dan weer moet herlezen en nog 
herlezen. Dat men leest met heel 
het gezin en waarover men niet 
uitgepraat raakt Het is een boek 
dat een werkelijke verrijking 
biedt 

Wie het spijt onze onvolpre
zen welvaart, niet kopen kan — 
en dat worden er meer met de 
dag —, moet het toch maar 
lezen. 

Karel van Isacker, „Mijn land in 
de kering 2", De Nederlandsche 
Boekhandel, Antwerpen/Amster
dam, 1983. 278blz„ 1.950 fr. 

„Brussels by night", 
ook goede muziek 
ZOALS Wannes van de Vel

de zijn artistieke horizon 
verruimde met eerst een 

flamencogitaar programma, en 
nu uitpakt met zijn poppenteater 
„Water en wijn" zijn ook Ray
mond van het Groenewoud en 
Mare Didden andere mogelijkhe
den gaan uitproberen. Met begin 
tachtig een reeks hitsingels op 
een rijtje en dan de suksesvolle 
optredens op de topfestivals van 
Geleen (Ni.) en Torhout-Werch-

ter had Raymond zowat bereikt 
wat voor een Vlaamse artiest 
mogelijk is. Hij kapte er mee op 
het hoogtepunt van zijn loop
baan toen doorgaan oavermijde-
lijk het begin van sleur en afgang 
moest betekenen. Het vertalen 
van werk van de Canadees Ro
bert Charlebois „Je veux de l'a-
mour" was een eerste teken aan 
de wand, even later pakte Ray
mond uit met zijn eerste lang
speelfilm „Na de liefde". Een voor 

Raymond van liet Groenewoud en Mare Didden, gelukte 
kombinatie. 

hem geknipte hoofdrol, die zeer 
uiteenlopende recensies ople
verde. 

Voor de nieuwe Vlaamse 
prent „Brussels by night", wat 
stijl en aanpak betreft bijna een 
vervolg op voornoemde, werd 
Raymond ingehuurd als kompo-
nist van de „soundtrack" of 
klankbeeld dat vakkundig en 
sfeervol met Mare Diddens sce
nario en regie klikt. Het draai
boek behaalde trouwens de 
Staatsprijs 1980. 

Raymond van het Groene
woud heeft elk van de filmsitua-
ties met passende klankbeelden 
omlijnd. Het strekt hem dan ook 
tot eer dat deze muziek die hij 
met hulp van het kruim van onze 
muzikanten opnam ook zelf in-
zong. 

De meest voor de hand lig
gende vraag is wel of voor der
gelijke Vlaamse „soundtrack" 
een groot publiek is, en het niet 
beter was ter attentie van fans 
en dj.'s (of platenruiters) een 
(goedkopere) mini-elpee uit te 
brengen met de vijf of zes beste 
nummers erop. Zoals bij voor

beeld het drieluik op de omme-
kant waaronder een steengoeie 
versie van „La Bamba", het bijna 
hard-rockende „Afscheid", en 
„Hallo" met een funky swingende 
blazersektie. Zeer geslaagd is 
het titellied „Brussels by night", 
dat Van het Groenewoud met 
zijn groep „de Centimeters" 
waarmaakte, en dat naast het 
instrumentale „Sandy" bijna typi
sche filmmuziek te noemen is. 

Het beste van de plaat en 
wellicht zijn volgende singelhit is 
Raymonds aangrijpend gezon
gen cover „Piece of my heart", 
een nummer dat de grauwe kilte 
en neonkleurige somberheid van 
de nachtelijke stad beeldrijk 
schetst (Plaat uit bij E.M.I., film in 
produktie van Real Reel Films uit 
bij „Multimedia", Erwin Provoost 
1040 Brussel, boek uit bij Kritak 
te Leuven.) 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en DIchtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 03-888M68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 
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Vic Anciaux over aanstaande kultuurstudiedag: 

„Kunst ereplaats in 
internationale 
betrekkingen geven" 

Gisteren werd op een perskonferentie de studie
dag over het „Kunstbeleid in Vlaanderen" van vrijdag 
25 november a.s. voorgesteld. Deze studiedag is een 
organizatie van het Vlaams Nationaal Studiecentrum, 
o.l.v. VU-kamerlid Raf Declercq. VU-voorzitter Vic 
Anciaux lichtte.één en ander toe. Het kunstbeleid in 
Vlaanderen is tot op heden inderdaad al te zeer in de 
schaduw blijven staan. 

B (INNEN de zogeheten kul-
turele enveloppe nemen 
de Schone Kunsten een 

bescheiden plaats in, vooral dan 
de kreatieve kunsten. En het 
geheel van de voor kulturele 
materies beschikbare gelden is 
reeds op zichzelf al te beschei
den. Daar komt bij dat juist in kri-
sistijd de kv»/etsbare kulturele 
sektor alle aandacht verdient 

De kunst staat er stil bij en 
roept vragen op over de manier 
waarop onze samenleving funk-
tioneert, welke waarden zij voor
opstelt, hoe de mensen zijn die in 
die maatschappij leven, kortom 
de kunst biedt een bezinning 
over onzelf als mens in deze 
wereld. 

Herwaardering 
kreativiteit 

De kunst is een uiting van 
onze kreatieve vermogens. In 
deze tijd, waar iedereen de 
mond vol heeft over het stimule
ren van de kreativiteit, dient de 
kunst op haar juiste waarde ge
schat te worden, dient m.a.w. 
meer kansen te krijgen. 

De kunst is een zinvolle scha
kel in de menselijke aktiviteit De 
westerse mens slaagt er steeds 
meer in om een industrieel pro-
duktieproces op gang te houden 
met meer machines en minder 
mensen. Gevolgen hiervan zijn 
o.m. de stijgende werkloosheid 
en kortere werktijden. Deze 
meer-tijd die vrijkomt, moet zin
vol aangewend kunnen worden. 

De kunst is een arbeidsinten
sieve bezigheid. Meer mogelijk
heden scheppen voor de kunst
beoefening impliceert de opslor
ping van een stuk werkloosheid. 

„Flanders' 
culture" 

De kunst heeft In het rijke 
verleden van ons volk een be
langrijke rol gespeeld op interna
tionaal niveau. De meest frap
pante getuigen hiervan zijn wel
licht onze vermaarde schilders 
geweest Vlaanderen heeft daar
door, ondanks de politieke ver
drukking, steeds respekt weten 
af te dwingen. De vraag mag 
gesteld worden of de kunst in 
onze tijd niet opnieuw een ere
plaats verdient in onze interna
tionale betrekkingen. 

Vlaanderen dient niet alleen 
een imago van „Flanders' Tech

nology" uit te dragen maar dient 
evenzeer „Flanders' Culture" in
ternationale verspreiding te ge
ven. Misschien kan de kunst op 
die wijze ook bijdragen tot het 
vormen en Instandhouden van 

stabiele relaties, ten bate van de 
wereldvrede. 

Bescherming 
zachte 
kultuursektor 

Een tweede hoofdreden om 
een studiedag over het kunstbe
leid te organizeren, is dat sedert 
de invoering van de Kulturele 
Autonomie niemand ernstig 
werk gemaakt heeft van een 
grondige analyse en een evalua
tie van dat kunstbeleid. Noch
tans heeft de CVP tien jaar lang 
haar stempel op dit beleid ge
drukt Bij de vorming van het 
kabinet Martens V werd de por

tefeuille van Onderwijs, traditio
neel in handen van een vrijzinni
ge, geruild voor kuituur dat 
steeds in CVP-handen zat 

Zo is kuituur voor het eerst in 
liberale handen gekomen, wat 
onvermijdelijk een aantal aksent-
verschuivingen voor gevolg 
heeft Gelet op de sanerings
koorts en de eenzijdige aan
dacht voor de heropleving van 
het industrieel leven. Is de vrees 
niet ongegrond dat de zachte 
kultuursektor één van de slacht
offers wordt De overheid be
steedt slechts 0,7 % van het 
BNP aan kuituur. Nu sommige 
landen, zoals Franknjk, dubbel 
zoveel middelen ter beschikking 
van kuituur stellen, overweegt 
onze overheid drastische be
snoeiingen voor zogenaamde 
niet-produktieve aktivitelten. 

identiteit 
van ons volk 

Elektoraal gezien zijn de 
Schone Kunsten een oninteres
sante bron van politieke aktivi
teit Daarom zijn de meeste tak
ken van het kunstbeleid ver-
waarioosd. 

Dat het initiatief om hieraan te 
verhelpen vanuit de VU-rangen 
komt meer bepaald van volks
vertegenwoordiger Raf De 

Vic Anciaux: „Kreativiteit moet 
meer l<ansen krijgen!" 

Clercq, is een verheugende vast
stelling. Anderzijds mag het 
geenszins verwondenng wek
ken. De VU IS immers een partij 
met een daadwerkelijke pluralis
tische instelling. Wij achten ons 
in het Vlaamse p)olitieke bestel 
het best geplaatst om in een 
geest van wederzijds respjekt 
onbevangen op de problemen 
van het kunstbeleid in te gaan. 

Wij wenden de identiteit van 
ons volk in al zijn aspekten, ook 
de kulturele, tot bloei te helpen 
brengen. 

Geuze en Humanisme 
van een onsterfelijke 

De dichter Hubert van Herreweghen behoort als 
bewuste Brabander ongetwijfeld tot de al te zeldza
me levenskunstenaars. Hij werd dit jaar opgenomen 
als lid aan de Koninklijke Akademie voor Taal en 
Letterkunde en is dus „onsterfelijk". In juni van het 
jaar 1955 schreef hij de zeer kurieuze tekst van een 
lezing die hij toen hield voor de Vlaamse Club te 
Brussel 

Deze tekst werd in de laatste week van datzelfde 
jaar gedrukt in een oplage van slechts 400 eksempla-
ren en is getiteld „Geuze en Humanisme". 

DIT merkwaardig boekje — 
waarvan de ondertitel 
luidt: ..Zelfgenoegzame 

beschouwingen over de voor-
treffelijkheid van het bier van 
Brussel en Brabant en van de 
mensen die het drinken", ver
lucht met tekeningen van Mau-
rits van Saene — werd echter 
nooit herdrukt 

En dit blijft een dubbel (op 
pagina 14 staat toch het volgen
de: „en ze noemden hun veldfles 
met het dubbelgegist bier daarin 
hun geuze-el ambiguo, en hun 
geuze-veldflesdrank, hun geu-

Hubert Van Herreweghen en Mana Flosseeis, de nieuwe onsterfelijken van de Koninklijke 
Akademie... 

zenlambiek"J betreurenswaar
dig feit voor zowel de ervarer 
bierproevers als ervaren biblio
fielen onder ons. 

De katolieke Hubert van Her
reweghen was de vr ien i van 
notoire drinkers en dichters als 
bij voorbeeld Anton van Duin
kerken en Jos de Haes (nog 
twee beroemde Brabanders!) en 
schreef in dit boekje van 39 
pagina's op een soms badineren
de dan weer lyrische toon een 
heeriijke verheeriijking van deze 
geestrijke gisting die de echte 
ambachtelijk gebrouwen „geu
ze" is. 

Zo begint Hubert van Herre
weghen zijn wonderiijke boekje 
met een verwijzing naar Eras
mus „de grote Anderlechtenaar, 
de grote Europeaan, de grote 
humanist" en eindigt hij bij nie
mand minder dan meneer Char
les Baudelaire „die in een zure 
bui zulke lelijke dingen heeft ge
zegd over de faro, niet over de 
geuze" en bij Isidoor Teiriinck, 
August Vermeylen, Jan Grauls 
en Herman Teiriinck. 

Ook de onvermijdelijke West
vlaming André Demedts daagt 
even op in dit zeer beiegen 
boekje (want Hubert van Herre
weghen zegt het zelf; „Goede 
geuze moet, als hij bij u thuis ge
leverd wordt of als gij hem in de 
herberg drinkt, tenminste een 
jaar fles hebben! en hoewel 
Hubert van Herreweghen een 
dichter is die met beide benen 
stevig op de Brabantse grond 
blijft staan wil ik hier besluiten 
met een prachtige zin waarin 
deze autentieke bevlogene ons 
duidelijk maakt wat zijn zo gelief
de drank voor hem betekent: 

„De geuze zelf is door de djd 
en de innerlijke berusting gelou
terd en uitgeklaard, zijn meest 
troebele krachten zijn gekristali-
zeerd tot de helderste, parelen
de, tintelende en schuimende 
poézie." 

Hendrik Carette 
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VU-Projektwerking 

Temse klaar met 
projekt „Hoogpoort 

f f 

Als tweede deel van de aktie „U en de VU - omdat we 't samen 
kunnen" loopt de projektwerking. In tal van gemeenten is men druk 
bezig de laatste hand te leggen aan deze afdelingsakties.Wij kregen 
reeds verslag van een aantal VU-besturen. Graag zouden wij er nog 
meer ontvangen. U kunt deze steeds doorsturen aan de WlJ-redak-
tie. Deze week liep de tweede faze af van het prachtige projekt van 
de VU-Temse. Wij houden eraan deze dynamische afdeling te felici
teren en wensen hen alle sukses bij de definitieve uitwerking van 
hun voorstellen. 

^m 

De „Hoogpoort" op de Temse markt, zoals de VU dit ziet 

Het vroegere café „De Belgische 
Leeuw" en de huidige nevenstaande 
fietswinkel, eens het aloude „Gasthof 
Oud-Vlaanderen", in de Kamiel Wau-
tersstraat zullen samen met enkele 
aanpalende panden in de Akker
straat binnen afzienbare tijd worden 
gesloopt 

Vraag is; wat gaan we met deze 
vrijgekomen gronden verrichten of 
wat stellen we in de plaats? Stede
bouwkundig hebben de twee voor
noemde gebouwen steeds deel uit

gemaakt van het marktgeheel en wel 
in een ruim en zeer opvallend per-
spektief Daarom zou het aangewe
zen zijn, na afbraak van deze huizen, 
de ontstane opening in het marktka-
der terug te dichten door middel van 
nieuwe panden die de uitmonding 
van de Scheldestraat mede over
spannen en aansluiten bij het be
staande café-restaurant „Cambri-
nus". 

De toegang naar Markt en Schel-

h rh 

TOP 30 
1. Jan Caudron, Aalst 504 
2. Paul Cresens, Diest .-. 264 
3. Wllly Kuijpers, Herent 240 
4. Anny Lenaerts, Wilrijk 204 
5. Guido Sijs, Herent 144 
6. VU-Antwerpen-Stad 120 
7. Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 96 

VU-ZwIjndrecht-Burcht 96 
9. Georges Raes, Ledegem 84 

Hugo Roggeman, Gentbrugge 84 
Erik Vandewalle, Izegem 84 

12. Marcel Sergooris, St-UIrlks-Kapelle 72 
13. Ward De Schrijver, Gent 60 

Maurice Passchijn, Melse 60 
VU-Assebroek 60 
VU-Zedelgem „ 60 

17. Lutgart Decoster, Machelen 48 
Annie Kindt, Roeselare 48 
Johan Van Coppenolle, St-Trulden 48 
Lode Van Dessel, Nijlen 48 
VU-Kruibeke 48 

22. Geolfried Baeten, Lier 36 
Peter Bax, Lonnmel 36 
Clem De Ranter, Hoboken 36 
Albert Huyghe, Veurne 36 
Etienne Patteeuw, Harelbeke 36 
Walter Van den Brande, Desselgem 36 
Cyriel Van de Voorde, Lovendegem 36 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 36 
VU-Diepenbeek 36 
VU-Lennik 36 
vu-Torhout 36 

destraat en vice versa zou alléén 
voor voetgangers behouden blijven 
door middel van een overdekte 
poort; de doorgang open laten voor 
het verkeer is niet opportuun omwille 
van de zeer gevaarlijke hoek Schel-
destraat-Kasteelstraat 

De nieuwe panden zouden we 
optrekken in Vlaamse Renaissance
stijl, vermits ons mooi gemeentehuis 
bij dit projekt sterk betrokken is 
evenals de Vlaamse Renaissancege-
vel van het Volkshuis De nieuwe 
panden zullen prachtig met voor
noemde bestaande gebouwen één 
harmonisch geheel vormen en ont
trekken mede, en dat is wel belang
rijk, de onestetische uitmonding van 
de Scheldestraat aan het zicht, vanaf 
de Markt gezien. 

De nieuwe gebouwen zullen aan 
de achterzijde vrijstaand zijn, daar 
WIJ hier een binnenpleintje hebben 
gecreëerd dat deels ten behoeve 
van de nering voorzien is van 25 
parkeerplaatsen 

De Scheldestraat willen we afzet
ten ter hoogte van de vroeger goed 
bekende winkel „Het Klaverblad" en 
wij zouden op die plaats een door
steek maken naar de Akkerstraat 

Ruimte en groen 
Het verkeer komend uit de Schel

destraat leiden we daarlangs af naar 
de Akkerstraat om via deze straat de 
Markt te bereiken. Op dit samen-
vloeiingspunt kunnen we veiligheids
halve verkeerslichten plaatsen De 
Akkerstraat zelf laten we open voor 
doorgaand verkeer nchting Markt en 
voorzien een parkeerverbod vanaf 
de Broedersschool tot de Markt 
waardoor wij het verkeer aan deze 
samenvloeiing meer ruimte en zicht
baarheid bieden. 

De open wonde ontstaan door 
deze doorsteek kunnen we langs het 
winkelhuis De Clercq afboorden 
door middel van een aangepast ge
bouw ofwel gedeeltelijk door plant
soen, wat ook met te versmaden is. 
Wat de funkties van de nieuwe ge
bouwen aan de marktzijde betreft, 
zijn er verschillende mogelijkheden. 

Het huis aanleunend tegen het 
café-restaurant „Cambrinus" kan, 
eventueel, door deze eigenaar in 
eigendom worden verworven om 
zijn bestaande instelling te verruimen 
daar er immers op het gelijkvloers 
een overdekt terras is voorzien. 

Het andere gebouw dat hoek 
vormt met de Akkerstraat biedt o.a. 
mogelijkheden voor winkeluitbating, 
hotel-restaurant en zo meer. Ook 
kan het steeds in zijn geheel of 
gedeeltelijk een gemeentelijk ge
bouw worden met kantoorakkom-
modatie. 

N.a.v. het besluit van de Vlaamse 
Executieve tot regeling van de tege
moetkoming van het Vlaamse Ge
west voor de uitvoering van stads
en dorpsherwaarderingsoperaties, 
kunnen we bogen op ruime steun die 
wij met belde handen moeten aan
grijpen. Er zijn beslist reële kansen 
voorhanden om dit projekt Hoog
poort bij de bevoegde instanties gun
stig te lajen advizeren en tevens 
waar te maken. 

Hoogpoort? 
Toen we op het idee kwamen de 

toegang naar de Scheldestraat te 
vervangen door een overdekte door
gang hebben we ons aanvankelijk 
met laten inspireren door de bena
ming „Hoogpoort" 

Wèl wisten we dat deze plaats, 
gelegen tussen café „Gulden Cop" 
en ons huidig gemeentehuis, in de 
vorige eeuwen tot in 1827 de bena
ming droeg van „Hoogpoort", een 
benaming die men nu nog in verschil
lende oude stadskernen tegenkomt 
en het is deze plaatsnaam die won
derwel past in de studie van dit 
projekt 

En waarorri zouden we bij verwe
zenlijking ervan dit pleintje niet op
nieuw Hoogpoort noemen? Het is 
funktioneel, attraktief en toeristisch 
aantrekkelijk. Het zou voor onze 
dorpskern een prachtige aanwinst 
zijn en samen met ons eerste voor
stel, over het eindelijk vrijmaken van 
ons gemeentehuis, kunnen we er 
iets moois van maken waarvoor de 
Temsenaren en hun komende gene
raties ons blijvend dankbaar zullen 
zijn! 

Alarm voor 
Limburgse 
werkloosheid! 

Op zaterdag 12 november jl. heeft de Volksunie-partijraad de 
scherpe en bij wijlen bittere stellingname gehoord van de Limburg
se VU-vertegenwoordigers in verband met de alarmerende socio-
ekonomische toestand te Limburg. 

Het hoogste partij-orgaan heeft deze noodkreet trouwens una
niem onderschreven en van alle betrokken instanties voor Limburg 
prioriteit geëist bij het uitvaardigen van maatregelen die de 
tewerkstelling kunnen behouden of bevorderen. 

In de marge van deze explosieve 
situatie lijkt het nuttig een moment
opname te doen van werkloosheids
cijfers. 

Top 5 
Aan de hand van het jongst ver

schenen bulletin van de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening (augustus 
1983) kunnen we het volgende over
zicht maken van de streken die het 
ergst door de werkloosheid zijn 
getroffen (de percentages hebben 
betrekking op de „aktieve" bevol
king). 

Uitkeringsgerechtigde mannelijke 
werklozen: 
1. Arr. Bergen 20,7% 
2. Arr. Brussel 18,9% 
3. An-. Oostende 18,5 % 
4. Arr. Doornik 18,3% 
5. An-. Aalst 17,9% 

Uitkeringsgerechtigde vrouwelij
ke werklozen: 
1. Umburg (2 arrJ 47,1 % 
2. An-. Turnhout 44,3 % 
3. Arr. Bergen 39,4 % 
4. An-. Luik 33,9% 
5. Arr. Charleroi 317 % 

Totaal van de uitkeringsgerechtig
de werklozen: 
1 Arr. Bergen 28,2 % 
2. Limburg (2 an-J 262 % 
3. Arr. Turnhout 25,8 % 
4. Arr. Luik 23,8 % 
5. Arr. Aalst 23 % 

(Het landelijk gemiddelde lag in 
aug. '83 op 18,6%). 

Omdat de leefBjdsstruktuur en de 
samenstelling van de bevolking van 
provincie tot provincie grondig ver
schilt hebben we voor 4 provincies 
de vergelijking gemaakt tussen het 
totaal aantal gerechtigde werklozen 
per provincie (cijfers van augustus 
1983) en het aantal stembiljetten per 
provincie teruggevonden bij de se
naatsverkiezingen van 8 nov. 1981. 
De uitslag van deze vergelijking 

geeft een totaal ander inzicht op de 
toestand in Limburg: 
— werklozen Limburg/kiezers Lim
burg: 11,30/0 
— werklozen Henegouwen/kiezers 
dito: 9,4 % 
— werklozen Oost-Vlaanderen/kie
zers dito: 7,3 % 
— weri<lozen West-Vlaanderen/kie
zers dito: 5,9 %. 

Alarm! 
Voor dezelfde provincies hebben 

we op dezelfde manier gepoogd om 
na te gaan hoe de verhouding ligt 
tussen de kiezers en de werklozen 
die eind augustus 1983 waren toege
laten op basis van studies. Deze 
vergelijking, bedoeld om.de graad 
van de jongeren-werkloosheid 
evenwichtiger terug te vinden, gaf 
voor de betrokken provincies vol
gend resultaat: 
— toegelaten werklozen op basis 
van studies in Limburg/kiezers Lim
burg: 1,30/0 
— toegelaten werklozen op basis 
van studies in Henegouwen/kiezers 
Henegouwen: 0,9 % 
— toegelaten werklozen op basis 
van studies in Oost- en West-Vlaan
deren/kiezers (voor beide provJ: 
0,4 0/0. 

Ten slotte kon, nog steeds voor de 
maand augustus '83, even nagegaan 
hoe de maatregelen inzake Biezon-
der Tijdelijk Kader, Jongerenstages 
en Derde Arbeidscircuit verliepen in 
elk van de betrokken provincies; de 
optelsom gaf voor Oost-Vlaanderen 
260, voor West-Vlaanderen 251, 
voor Henegouwen 245, voor Um
burg 98. 

Dergelijke momentopname zou~^ 
ongetwijfeld nog meer uit te splitsen 
•of te verfijnen zijn. Het behoeft ech
ter geen verder betoog dat het VU-
alarm voor Limburg op z'n tijd komt 

G. Van In, senator 

Het kunstbeleid 
in Vlaanderen 
Brugge vri jdag 25 november 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Dit kan door schrijven of bellen naar 
het „Vlaams-Nationaal Studiecen
trum", Jozef Suvéestraat 2, 8000 
Brugge (tel 050-33.59.63). Dit moet 
echter dringend gebeuren! Deelna
meprijs: 950 fr. per persoon (refera-
tenboek inbegrepen); 1.500 fr. per 
persoon (referatenboek én lunch in
begrepen). Overschrijvingen op het 
nummer 435-0269001-03 met ver
melding „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 gelegeh vlakbij- het Zand 
waar ruime parkeergelegenheid be
staat 

Organizatie van het 
Vlaams-Nationaal 
studiecentrum 
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Antwerpen schrijft weer 
in wat minister schrapte 

Op 3 november keurde de Ant
werpse gemeenteraad de begro
tingswijziging goed, meerderheid te
gen oppositie VU-fraktieleider 
G Bergers vertolkte de bezwaren 
die de VU had 

Hierbij verwees hij naar een zeer 
merkwaardige uitspraak die minister 
Galle neerschreef in zijn dokument 
nl „dat op de buitengewone begro
ting kredieten worden uitgetrokken 
die, door hun weerslag op de gewo
ne begroting niet stroken met een 
voorzichtg financieel beleid en met 
de financienngsmogelijkheden van 
de stad" alsook „dat de kredieten 
inzake fakultatieve uitgaven het toe
gelaten maximum te boven gaan" 

G Bergers vroeg dan ook of de 
minister er mee akkoord zal gaan dat 
een belangnjk deel van de posten die 
hij schrapte opnieuw worden inge
schreven Verder wees de VU-
woordvoerder erop dat de begroting 
nog albjd met aanvaard werd door 
de centrale regenng Deze ganse 
begrotingswijziging noemde Bergers 
dan ook „kunst- en vliegwerk" 

Seefhoek verwaarloosd 
Bart Vandermoere vroeg samen 

met raadslid Van Dyck van Agaiev 
de aandacht voor de totaal verwaar
loosde straten en de verkrotting in 
de Seeftioek Bart schetste de ge
schiedenis van beloften en toezeg
gingen die nu reeds precies 45 jaar 
aan de bewoners van deze buurt 
werden gedaan 

HIJ verwees naar de belofte in 
1949 dat de straten zouden geher-
profileerd worden Bart haalde de 
schnftelijke betofte van het vong 
bestuur aan om een aanbesteding uit 
te schnjven voor het uitvoeren van 
nolenngs- en bestratingswerken 

Verkeerssituatie 
In een tweede interpellatie sneed 

Bart Vandermoere de levensgevaar
lijke verkeerssitu^ibe aan in het dis-
tnkt Ekeren In een sterk gedoku-
menteerd betoog pleitte Bart voor 
de bek>fte dat eerstdaags werk zou 
gemaakt worden van het herdenken 
en herwerken van de vele onverant
woorde verkeersproblemen die zich 
voordoen en waarvoor de VU-afde-
ling Ekeren een reeks toekomstge-
nchte voorstellen doet voor diverse 
projekten zowel op korte als op 
lange termijn 

Bart Vandermoere wees erop dat 
in de voormalige gemeente Ekeren 
door het gemeentebestuur een ver-
keersstudie werd opgemaakt en hij 
vroeg dan ook dat men, wanneer het 
stadsbestuur de situatie in het dis-
tnkt Ekeren zou bestuderen, deze 
studie zou gebruiken en ze met 
ongebruikt in de tweede schuif van 

de derde kast rechts in de hoek 
ongebruikt zou laten liggen 

Ons raadslid besloot „Wij zullen 
de eersten zijn om samen met U mee 
te werken en aan onze kleinste 
deelgemeente te tonen dat wij haar 
met links laten liggen" 

En om te bewijzen dat hij van alle 
markten thuis is sneed Bart Vander
moere ook nog even de voor hem 
onverantwoorde verkeersreglemen-
tenng op de Leien aan waar gepar
keerde auto's bij het terug wegnjden 
wel zeer gevaarlijke maneuvers die
nen uit te voeren 

Elsdonk 
Fonne Cnck pikte vervolgens in 

op een tussenkomst van Agaiev in 
verband met de overheveling van de 
wijk Elsdonk te Wilnjk naar de ge
meente Edegem Reeds in 1977 had 
een VU-gemeenteraadslid te WiInjk 
nl Tom Verhoeven deze overheve
ling bepleit daar de bewoners van 
Elsdonk in feite sociologisch en kul-
tureel volledig aangewezen zijn op 
Edegem Tot deze vaststelling kwam 
een studie o I v prof Van Rompu van 
het RUCA. Voor deze overheveling 
werd een wetsvoorstel ingediend 
door Swaelen, De Beul en Bergers 
en de nationale voorzitters van de 
CVP, SP, VU, P W en Agaiev ver
klaarden zich allen solidair met de 
vraag naar overheveling 

Fonne vestigde dan ook de aan-

Ic 
drukkerij copy-sarvice 

maakt fotokopieën 
op gewoon papier 
(xerox-procédé) 

tegen 1.25 Fr. en 2 Fr. 

NIEUW 
XEROX 9500 

1,5 i 1 Fr. par kopie 

Koningstraat 13, Antwerpen 

Tel.: 03/233.22.11 

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. 

dacht van het Antwerps schepenkol-
lege op deze problematiek Hij vroeg 
dan ook de steun vanuit Antwerpen 
opdat het ingediende voorstel zo 
snel mogelijk in het parlement zou 
worden behandeld „Wanneer men 
voor deze problematiek slechts een 
onvoorwaardelijk njet over heeft 
dan worden, verkiezingsslogans als 
„omdat mensen belangnjk zijn" en 
„WIJ maken er werk van" holle frazen" 
besloot Fonne zijn tussenkomst 

Om deze raad te eindigen vroeg 
Fonne Cnck ten slotte aandacht 
voor PoWerstad in het distnkt Hobo
ken HIJ wees erop dat deze mensen 
destijds bij hun kontakten met de 
bouwpromotoren alleriei voordelen 
kregen voorgespiegeld, die onder
tussen nog steeds met gerealizeerd 
werden en wat erger is, dat sommige 
dreigen te verdwijnen 

De VU-man protesteerde dan in 
de eerste plaats tegen de beslissing 
van de NMBS om het station te 
Hoboken te doen verdwijnen en 
vroeg aan het stadsbestuur om bij 
de NMBS te pleiten voor het behoud 
van het station 

Verder bepleitte hij de verlenging 
van de buslijn 1 opdat de bewoners 
een betere dienstverlening vanwege 
het openbaar vervoer zouden onder
vinden Ook stipte hij het gevaar aan, 
dat bestaat wegens het verkeer in 
deze jonge en kindemjke buurt Hij 
drong er dan ook op aan opdat deze 
verkeerssituatie eens ernstig zou be
keken worden door de büévoegde 
diensten 

Tenslotte vroeg Fonne Cnck wan
neer de verbinding tussen de 
Schroeilaan en de verlengde E 
Vkx)rstraat tot stand zal komen want 
de toestand die men daar beleeft op 
een steenweg, de naam heirljaan 
zelfs met waardig, tart alle beschnj-
ving 

De VU-man pleitte dat de mensen 
die in dit gedeelte van het distnkt Ho
boken wonen de nodige aandacht 
verdienen te knjgen opdat hun pro
blemen ernstig zouden genomen 
worden ^^ Loele 

• 49-jange man, vader van gezin 
met 3 kinderen, vleesbewerker van 
beroep, zoekt dnngend.werk Hij is 
bereid om het even welk werk te 
aanvaarden Voor inlichtingen zich 
wenden 
O Van Ooteghem - senator 
A Lonquestraat 31 -9219 Gentbrug
ge 
Tel 091-307287 

Eerste 
VU-overwinning 
te Groot-Putte 

Het IS de eerste maar zeker niet 
de laatste Volksunie-overwinning 
Sinds geruime tijd heeft onze VU-af-
deling van Groot-Putte een campa
gne ingezet om haar bestuurslid 
Jozef De Peuter uit Groot-Putte, als 
pnns karnaval naar de overwinning 
te halen Zijn naam luidt nu Jozef I, 
en zal ons nu in de meeste Vlaamse 
gemeenten vertegenwoordigen, ge
durende het ganse jaar 1984 

Langs deze weg, nogmaals profi
ciat aan Jozef I en zijn dame Hilda, 
van iedere Volksunie-afdeling uit 
Vlaanderen! 

En nog veel sukses met de „Gilde 
der Verbrande Puttenaars" 

Dit alles gebeurde op zaterdag 
12 nov. II. om 11 u. 11 

Uitslag: Jozef I met 249 stem
men, een verschil van 101 stemmen 
tegen René (148 stemmen). 

Yoke Huyienbroack 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 
18 MOL- Spreekbeurt „Het Europa der volkeren" door kamerlid 

Willy Kuijpers Om 20 u in zaal Malpertuus, Tumhoutsebaan 15 
TONGERLO: R Tollenaere-huUe ingencht door het Sint-Maar-
tensfonds en V W G Zuiderkempen Gastspreker O Van Oote
ghem Tema Dr R Tollenaere en zijn Vlaan^ legioen - De weg
werking van de sociale en humane gevolgen van de repressie 
Om 20 uur in Kapellekeshoef te Tongerio 
LAAKDAL: debatavond over „Is er nog een soaaal-ekonomische 
toekomst weggelegd voor Vlaanderen?" door Gilbert Vanover-
scheWe, direkteur VU-Studiedienst Om 20 a 30 in zaal Het 
Bieke, Eindhout-Laakdal, Ham 29 Org Vlaamse Knng Laakdal 
HERENTALS spreekbeurt door prof Jef Maton over JEkonomi-
sche mogelijkheden voor Vlaanderen" om 20 u. 15 in De Boskan-
tien. Wijngaard (Toenstentoren) Gratis inkom 
AARTSELAAR: Vernissage Pierre Van Eester, beeldhouwer. 
Tuur Roggen, schilder Gelegenheidsspreker dhr H Thya Voor
dracht door mevr Nora De Decker, Patrick Denecker, fluibst, 
Walter Van der Ven, gitanst Om 20 uur in k>kaal Rodenbach 
DESSEL. filmvertoning over kindermishandeling „Voor een glinn-
lach van een kind" Om 20 uur in het Parochiehuis 
KASTERLEE: Voordracht „Fiskale fraude, een populaire sport" 
om 20 uur in hotel Zomerlust Inr VI knng Kastertee 
HOVE, etentje en gezellig samenzijn in Chalet Hove Sport om 
19u 30 COnderwijsstraaO Voor 400 fr een fijne breugeltafél 
EDEGEM: Fototentoonstelling Fons Delbaen van 16 tot 18 uur in 
Dne Eiken Ook op zondag 20/11 van 14 tot 18 uur 
AARTSELAAR: tentoonstelling Pierre Van Eester, beekJhouwer, 
Tuur Roggen, schikler Lokaal Rodenbach van 14 tot 19 uur Ook 
op zondag 20 nov van 10 tot 19 uur 
BOOISCHOT-SCHRIEK: VU-tedenfeest in zaal „De Ware Een
dracht" om 20 upr te Schnek. 
KONTICH: Jagerstaf el in kikaal Ateazar ten gunste van het TAK-
boetenfonds 300 fr Inschr bij Erwin Breyntjens, tel 4577240 
Ook op 20 nov 
KASTERLEE. Stadswandeling door het oude Mechelen ingericht 
door Vlaamse Knng Kasterlee Samenkomst in Mecfielen om 
14u 15 aan het stadhuis, toenstische dienst Niet-leden lOOfr 
Leden 75 fr 
KONTICH: wandeltocht in de Hoge Venen mot Vlaamse Knng. 
Vertrek om 8 u, St-Marönuskerk Konbch-Centrum Meebren
gen knapzak en drank voor 's middags, gummilaarzen bij slecht 
weer 
RANST: VUJO-volksvergadenng met Bart Vandermoere om 
20 uur in de wachtzaal Lievevrouwstraat 
BORGERHOUT: VUJO-arrondissementsraad om 20 u 30 in zaal 
De Passer, Tumhoutsebaan 34 Agenda 't PaHieterke Sprekers 
Herman Geerts en Arthur De Bruyne 
MERKSEM: spreekbeurt door Joos Somers over „Vlaanderen 
tussen bron en werkelijkheid", om 20 u 30 in Vlamat Bredabaan 
360 (tok. toegankelijk vanaf 20 uJ Inr Vlaamse Krmg Groening-
he 
ANTWERPEN. Coremansknng reatal Jozef De Beenhouwer om 
20 u 30 m het Ostemethhuis, Meir Kaarten 350 fr„ tel 23882.08 
EKEREN Evaluatie van het politieke jaar 1983 en de toekomst
verwachtingen voor 1984 door algemeen VU-voorzitter Vic 
Anciaux. Om 20 u 30 in zaal „Den Boterham", Veltwijcklaan 23 
MORTSEL: Het Mechels Mimatuurteater speelt „Rita_ op school" 
in het Mark üebrechtcentrum om 20 u Kaarten tel 03-4493213 
DESSEL. Panelbespreking over de film „Voor een glimlach van 
een kind" in het Parochiehuis te Dessel Om 20 u 
HOMBEEK' Leden- en sympatizantenfeest in zaal „De Leeuw 
van Vlaanderen", Fr Reyniersstraat 1 
SCHILDE-'s GRAVENWEZEL Algemene ledenvergadenng en 
bestuursverkiezing met gastspreker P Van Grembergen Dien
stencentrum (kleine zaaD om 20 u 
WOMMELGEM Topbiljartwedstnjd voor bekende en onbeken
de cracks vanaf 20 u in Den Klauwaert Inleg KX) fr 
HULSHOUT: VU-mosselsouper in cafe J Vranckx 
BORGERHOUT: VUJO-verjaardagsfuif in de Nieuwe Lange 
Wapper, Karel de Preterlei Inkom 50 fr 
EKEREN: Dia-vertoning „Er speelt een orgel in de straat" om 16 u 
in lokaal Daarna koffietafel, 150 fr voor vier belegde broodjes en 
een gratis konsumptie 
WIJNEGEM Gespreksavond 4de deel „Vlaamse beweging" 
door Walter Luyten „Nieuwe Vlaamse opgang van 1960 - waar 
staan wij nu'' - mogelijke toekomstperspektieven" 
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DECEMBER 
2 KAPELLEN- kaas- en wijnavond met gezellig samenzijn om 

20 uur in zaal Muysbroeck, Binnenweg 350 fr Inschnjven bij" be
stuursleden Inr VU 

2 KASTERLEE- dia-avond over Zuid-Afnka om 20 u in hotel 
Zomerlust Leden gratis, met-leden 50 fr Org Vlaamse Knng 
Kasterlee 

2 M A L L E . groot afdelingsbal om 20 u 30 in Brouwerhuis, C^trum 
van Oostmalle 

2 KONTICH - VU-bestuursverkiezingen van 20 u 30 tot 23 uur in lo
kaal Alcazar 

3 EKEREN: sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere in zaal 
„Den Boterham", Veltwijcklaan 23 van 13 u 30 tot 14 u 30 

4 BOOISCHOT-SCHRIEK: Sinterklaasfeest in de parochiezaal te 
Rjpelheide om 14 uur 

Conscience- zoektocht 
deelt prijzen uit 

De Vlaamse Aktie- en Kultuurge-
meenschap, innchters van de'C^n-
science-zoektocht nodigen het pu
bliek en de winnaars in het bijzonder 
uit op de pnjsuitreiking die plaats 
heeft op vrijdagavond 18 november 
as om 20 u 30 in de zaal van „Den 
Coraelberg", Kleine Coraelberg 8-12 
te Antwerpen (buurt Hofstraat-Zirk-
straaO Na de voorstelling van de 

Antwerpse revue „Met heel Antwer
pen" door Rene Herman zal in aan
wezigheid van dr E Willekens, HF 
Jespers en P De Mameffe (juryle
den) de uitslag bekend gemaakt wor
den van de zoektocht die een groot 
sukses kende De prijzen' zullen 
eveneens overhandigd worden In
kom gratia 
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20 m 
Werkgroep Leefmilieu voor Groot-Ninove: 

„Rijksweg 80, zinloze onderneming!" 
In het B e l g i s c h S t a a t s b l a d van 28 ju l i 1983, d u s in vo l l e 

v a k a n t i e p e r i o d e , v e r s c h e e n het K B van 2 jun i en 24 jun i 1983 t o t in 
s te l l i ng van de s p o e d p r o c e d u r e v o o r de aan leg van de R W 80, 
g r o n d g e b i e d Idegem, S m e e r e b b e - V l o e r z e g e m , Z a n d b e r g e n , Voo r 
de , Appe l t e r re -E rchem en O u t e r ( sek t i e t u s s e n R W 60 en de RW 9). 
Reeds e i nde a u g u s t u s w e r d de e igenaa rs de pap ie ren t o t rege l i ng 
van de o n t e i g e n i n g s v e r g o e d i n g e n t o e g e s t u u r d V o o r ve le e igenaars 
w a s d i t de ee rs te keer da t ze van de R W 80 h o o r d e n . 

De beroering in landbouwmiddens 
IS dan ook groot Vele landbouwers 
zien de exploitatie van hun bednjf op 
de helling gezet Ook de Werkgroep 
Leefmilieu van Groot-Ninove is door 
deze gang van zaken volledig verrast 
geworden Zij achtte het onwaar
schijnlijk dat in een tijd van inleveren 
en overheidsdeficit een zo grote 
investenng met zo weinig sociaal-
ekonomisch rendement en met zo
veel landschaps- en lar.dbouwscha-
de, overhaast zou werden ingezet 
Te meer daar zij in haar „Verkeers-
studie Regio Ninove" had gepleit om 
de problematiek van de RW 80 nog 
te laten rusten, totdat het effekt 
duidelijk zou zijn van andere infra-
struktuurwerken in de streek, zoals 
de RW 731 Aalst-Ninove en de 
rechttrekking en verbreding van de 
RW 56 Bergen-Geraardsbergen-
Gent 

Ter herinnenng nog even deze 
feiten en cijfers De RW 80 is ge
pland in de eufone van de jaren 
zeventig ter vervanging van de eer
der opgezette A9 Het trajekt door
heen Groot-N nove is in 1978 direkt 
op het definitieve gewestplan gezet 
dus zonder openbaar onderzoek, dit 
ter vervanging van een trace op de 
rechteroever waartegen protest 
was gerezen De Werkgroep Leefmi
lieu heeft zich van in het begin tegen 
dit nieuwe trajekt verzet en gesteld 
dat beide oplossingen even slecht 
zijn Alleen onwetendheid bij de be

volking heeft gemaakt dat er tegen 
dit nieuwe trajekt geen massaal pro
test IS gerezen Pas nu gaan de ogen 
open 

Volgens de kosten-batenanalyse, 
gemaakt door Openbare Werken in 
1981, IS de kostprijs van de totale 
RW 80, hetzij 33 7 km van Ronse 
over Brakel en Geraardsbergen naar 
Ninove, 1 846000000 fr De kostprijs 
van de sektie Schendelbeke-Ninove 
(waarvoor thans de onteigeningen 
lopen), hetzij 12 7 km is 
787 000 000 fr Deze sektie loopt 
kwasi volledig door ongerepte na
tuurgebieden en landbouwkouters 
Terwijl het gemiddelde voor gans 
België van de rentabiliteit van geplan
de wègenwerken 7,58 bedraagt bij 
de hypotese van groeiend verkeer 
scoort de totale RW 80 slechts 5,9 
en de afzonderlijke aanleg van de 
sektie Schendelbeke-Ninove 3,6 

BIJ de veronderstelling van stagne
rend verkeer haalt bij een landsge-
middelde van 4,68 de RW 80 amper 
27 en het stuk Schendelbeke-Nino
ve 2,6 Zeggen dat de RW 80 een 
pnontair projekt is, is ongetwijfeld 
onjuist Te meer daar het verkeer 
stagneert In 1975 telde men op de 
RW 56 te Voorde 5481 voertuigen, 
in 1980 waren dit er 3981 In 1975 
telde men op de RW 9 te Outer 
11 237 voertuigen, in 1980 nog 
10193 

De RW 80 wordt vooral door Ge-

O p zondag 25 september stapten honderden wandelaars op in een in-
formatiewandeling tegen de RW 80 

Vlaamse Mutualiteit Antwerpen-Turnhout 

VLAMAT 
viert op 24 en 26 november 

Vijfjarig bestaan en 
vijfduizend aangeslotenen 

Programma 
24 november, 20 u 30, Osternethuis, Meir 85, 2000 Antwerpen 
In samenwerking met de Coremansknng 

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 
10 u akademische zitting 
— Welkomstwoord door voorzitter Hugo Coveliers. 
— „Gezondheidszorg is Gemeenschapszorg door Frank Kuijpers. 
— Feestreden door Gemeenschapsminister Hugo Schi l tL 
— 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 
12 u 30 Feestlunch met tafelrede door kamerlid 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 41, 2000 Antwerpen met aanduiding van aantal perso
nen en aktiviteit(en) waaraan wordt deelgenomen 
Gratis toegang tot akademische zitting en receptie 

raardsbergen gewenst hierin aktief 
gesteund door het invloedrijke 
AOW Er wordt gewezen op de 
slechte ontsluiting van de streek en 
de hoge werkloosheid Welnu, op 30 
juni 1983 telde Groot-Geraardsber-
gen 1 622 werklozen op 30 500 inwo
ners, hetzij 5,31 % van de totale 
bevolking Op dezelfde datum telde 
Groot-Ninove 2146 werklozen op 
33400 inwoners, hetzij 6,42 % van 
de totale bevolking Ook Aalst scoort 
hoger dan Geraardsbergen Herzele 
en Zottegem scoren relatief laag 
Met andere woorden de beter ont
sloten gebieden hebben hogere 
werkloosheidscijfers dan de zoge
naamd minder ontsloten gemeenten 

Dat de bevolking in Zuidoost-
Vlaanderen terugloopt is een feit 
Maar dit is een probleem van natali-
teit op landsvlak De gemeenteraad 
van Ninove treft een grote blaam Op 
9 sept 1982 stemde men unaniem 
een motie tegen de RW 80 Als ant
woord op een parlementaire vraag 
antwoordde minister Olivier nog „De 
werken van de RW 80 zijn nog met 
begonnen Van een eventuele wis-
seloplossing vanwege het stadsbe
stuur van Ninove is mij mets bekend 
Zo deze voorgelegd wordt zal ik met 
nalaten deze welwillend te laten on
derzoeken " 

Op 9 juni 1983 liet echter de 
gemeenteraad verstek gaan en acht
te plots het trace van de RW 80 wel 
aanvaardbaar Daarom dat de plotse 
inzet van de spoedprocedure de 
Werkgroep Leefmilieu als een onver
antwoorde beslissing overkomt 

De Werkgroep Leefmilieu stelt 
vast dat de werken ter elektrifikatie 
van de spoorlijn Denderleeuw-Ge-
raardsbergen wegens geldgebrek 
zijn uitgesteld Deze lijn telt 8000 
gebruikers De potentiële klienteel 
van de RW 80 schatten wij op een 
3 000 a 4 000 voertuigen Ook Open
bare Werken verwacht met meer 
trafiek, gezien in een eerste faze 
slechts een tweebaansweg is ge
pland De 4000 fietsers van Groot-
Ninove zijn zelfs nog geen voetbrug
je waard over de Dender Welke 
pnoriteit legt men in deze tijd van kri-
sis en inlevenng' is de vraag die 
men zich in en rond Ninove terecht 
stelt 

1ste Vlaams-
nationale 
boekenbeurs 
VNJ-Hamme 

Het VNJ van Hamme nodigt uit op 
zijn boekenbeurs die door gaat op 
25, 26 en 27 november 1983 in zijn 
recent geopend meisjesheem, Den-
dermondsesteenweg 2 te Hamme 
Samen met de opening op vnjdag 25 
november 1983 om 20 u is er een 
doorlopende diamontage over het 
V N J en de mogelijkheid om eens 
gezellig samen te zitten De boeken
beurs is zaterdag open van 9 u 30 
tot 20 u en zondag van 9 u 30 tot 
20 u 

Sint-Maarten bij 
FVV-Lede 

De FVV-afdeling van Lede haalde 
Sint-Maarten naar het Kloosterzaal-
tje in Impe Ruim vijftig kinderen met 
hun ouders waren van de partij om 
Sint-Maarten te begroeten In af
wachting dat de Sint arriveerde wer
den de kinderen getrakteerd op cho
colademelk, suikerwafels, fruitsap, 
enz Allerlei spelletjes werden geor-
ganizeerd en wie liever tekende, kon 
best z'n hartje ophalen, terwijl een 
massale stapel verkleed-klederen 
geplunderd werd voor een dolle ver
kleedpartij Wie het binnen te eng 
had, kon armen en benen uitslaan op 
de speelkoer van de school Toen de 
Sint dan arnveerde in gezelschap 
van zijn twee prettige zwarte pieten, 
waren de kleintjes door het dolle 
heen Beslist een initatief dat her
haald moet worden 

OOST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

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

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

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

19 LOCHRISTI: „Gent die fiere. Vroeger en Nu" Onder t}egeleiding 
van gediplomeerde gids verkennen van de histonsche binnen
stad Verzamelen aan de dekanale kerk van Lochristi Om 
13 u 30 Deelname gratis Inr Goossenaertsknng 

25 BEVEREN: Voer-avond in lokaal „De Jonge Leeuwen", Rijksweg, 
met dia-voorstelling Voerstreek en toespraken door Guido 
Moons (TAK), sen dr Walter Peeters en Huub Broers (fraktielei-
der Vlaamse gemeenteraadsleden) Org^ Wase Jonge Leeuwen, 
Verbond VOS-Land van Beveren en TAK Waasland 

26 LEBBEKE: VU-bal in zaal Wiezehof te Wieze, om 21 uur Orkest 
Darling & The Outlines 

26 TEMSE: Vlaamse Zangavond Org Gemeentebestuur Temse 
met Davidsfonds, VOS, Gebr Van Raemdonckknng en de A 
Verbruggenknng Om 20 u in de Gemeentelijke Schouwburg In
kom 50 fr 

26 GENT-MUIDE Kaas-en wijnavond om 20 u in zaal St-Salvator-
straat 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 19 u 30 in feestzaal Vervaet Walderdonk Prijs 
500 fr 

26 SCHELLEBELLE Groots familiebal in zaal „De Drie Koningen" op 
het Dorp om 21 u „Ludwig's discoteek" met D J Harry Roels 

28 ZOMERGEM Gespreksavond over de politieke aktualiteit door 
VU-voorzitter Vic Anciaux om 19 u 30 Zaal Uilenspiegel 

30 EEKLO: VU-algemene ledenvergadenng om 20 ur Toespraak 
door André Geens, over „De uitweg - Het sociaal en ekonomisch 
profiel van de VU" Daarna VU-bestuursverkiezingen met gezellig 
samenzijn 

DECEMBER 
1 DESTELBERBEN: voordracht- en dia-avond door Jaak Vande-

meulebroucke, lid Europees Parlement „Het Europa der Volke
ren, de Vlaams-nationalistische visie" Om 20 u in ex-gemeente
raadszaal, Dendermondsesteenweg 460 Inr Dr J Goosse
naertsknng 

2 TEMSE- det>atavond over de „Nieuwe Orde" met als sprekers 
Maurits De Wilde en Arthur De Bruyne Inkom 70 fr Om 20 uur 
in feestzaal Gemeentehuis Temse 

3 SINAAI : van 10 tot 12 u ontvangen Sinterklaas en Zwarte Ret 
alle kleintjes bij Fons Van Hoydonck, Leestraat 26a 

3 GROOT-BERLARE: bal VU-gemeenteraadsleden om 20 u in zaal 
„Donks Zwembad" met DR Disco-show Inkom 50 fr 

3 TEMSE: VU-Sinterklaasfeest met poppenkast smulpartj en 
geschenken Gratis voor alle kinderen van VLMeden Om 14 uur 
in zaal Reinaert Markt 29 

4 OUDENAARDE: groot Sinterklaasfeest om 15 u in Sakins 
Mantovam. Gratis koffie en gebak aangeboden door bestuursle
den van het FVV Inschr voor 1 dec Mana-Paule Van Heddeg-
hem-Roos, Dijkstraat 3 te Oudenaarde, tel 
055-317209 

7 LATEM-DEURLE: spreekbeurt door Oswald Van Ooteghem 
over „Het sociaal-ekonomisch profiel van de Volksunie" Om 
20 uur in de gemeenschapslokalen X 
De Cocklaan 5 (achter het oud gemeentehuis) 

„Zuilce moeders gaan maar sterven niet" 

In Memoriam Mia Stoffels 
Op zaterdag 12 november 1983 

namen we ingetogen en diep be
droefd afscheid van Mia Stoffels, 
echtgenote van René Jaeken, ge
wezen OCMW-voorzi t ter en mo
menteel VU-gemeenteraadslid. De 
St-Mart inuskerk van Kontich was 
te klein om aan de nagenoeg dui
zend mensen plaats te bieden De 
geli jkt i jdigheid van dit overli jden 
met de viering van St-Maarten op 
11 november heeft ons getroffen 

Sint-Maarten deelde zijn mantel 
bij de stadspoort met een bedelaar 
Mia, die zich helemaal in dienst van 
de anderen stelde en zich liefdevol 
gaf aan haar mooi en groot gezin, 
ging door de poort naar een geluk 
van een andere orde 

In de kringloop van het jaar is de 
novembermaand uitgerekend de 
maand om de grens naar het schou
wend beleven te overschnjden 

Misschien, Gerd, Karin, Guido, 
Els, Riet en An, is het daarom dat 
uw lieve moeder die zondagavond 
eenzaam in de nevel en de avond
mist vertrok. Haar stille kracht, haar 
deemoed, haar tedere bekommer
nis voor U en voor ons had zij al die 
jaren mateloos laten opwellen uit 
de bron van haar liefdevol hart 

Reeds in de zomer begaf haar 

gezondheid en konden wij lezen dat 
achter die afwezige blik van Mia de 
levensenergie langzaam vermin
derde. 

Nu de aarde ook haar energie en 
groeikracht heeft verloren om tot 
rust te komen in de hertstt i jd, heb
ben wij het lichaam van Mia weer 
terug aan de aarde toevertrouwd; 
maar haar liefde, haar geest zal 
verder leven in René, in de kinde
ren, in de familie en ook een beetje 
in ons, vrienden van de Vlaamse 
beweging. 

Wanneer het dan weer lente zal 
worden, zal blijken dat dezelfde 
liefdevolle geest uitgedeind is in 
zoveel Vlaamse gezinnen, die de 
hoop en het geloof in een schoner 
en mooier Vlaanderen innerlijk 
krachtig en uiterlijk vastberaden 
zullen uitdragen in houwe t rouwe-

Frank Van Oorschot 

Uitbater gevraagd 
Gevraagd zelfstandige uitbater 

voor herberg „Vlaamse Knng Pajot-
tenland" (VU-lokaal), centrum bede-
kerke Inl na 19u 053-666485 of 
053-665710 

Adv 143 
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De VU-Vossem vierde andermaal feest 
In Vossem vierde de grote VU-fa-

milie naar jaarlijkse traditie feest Op 
7 oktober was het weer zover Zaal 
Edelweiss herbergde ruim 150 leden 
voor de jaarlijkse feestmaaltijd Een 
nieuw rekordi Om 19 u 30 liepen de 
eerste gasten binnen voor het aperi-
tiefje Rond 20u 15 werd een volle 
zaal toegesproken door Alex Vander 
Hulst die daarbij zijn ontslag als 
voorzitter aan de leden bekend 
maakte en aankondigde dat Fons 
Van den Abbeele de fakkel over
neemt Dan kon het gezellig feest 
beginnen, begeleid door sfeervolle 
muziek verzorgd door DJ Eddy 

Dan nam Fons, als kersverse 

Aankondiging 
De VZW Trefcentra 
Etterbeek werft een 
staffunktionaris aan 
Infunktietreding 
april 1984 
Voorwaarden 
- de bepalingen opgeno
men in het K B van 26 okto
ber 1976 betreffende de 
aanwerving, het statuut en 
de weddetoelagen van staf-
funktionanssen van de er
kende Nederlandstalige 
kulturele centra, 
- bi) voorkeur in de Brussel
se agglomeratie wonen 
Barema 
- overeenkomstig de bare
ma's opgenomen in hoger-
vermeld KB 

Personen die voor deze 
betrekking wensen te solli
citeren kunnen hiertoe een 
inschrijvingsformulier aan
vragen bi] de VZW Trefcen
tra Etterbeek, t a v de heer 
R Van Rysselberghe, Ou-
dergemselaan 90,1040 Brus
sel 

Het ingevulde inschrij
vingsformulier wordt vóór 
18 december 1983 inge
wacht op hetzelfde adres 

(Adv. 140) 

voorzitter het woord Voornamelijk 
om te danken Alex voor zijn jaren
lange, onverdroten en totale inzet 
(met dat hij ons verlaat want hij blijft 
in ons bestuur, zoals hij ook fraktie-
voorzitter van de VU in de gemeen
teraad blijfO, Eva Van Grambeeren 
en Andre Laes, die in het afgelopen 

Mooie VOS 
11 -november-
viering 
te Leuven 

In de stemmige Franciskanerkapel 
aan de Vlamingenstraat vonden op 
uitnodiging van VOS en V W G heel 
wat Leuvense Vlamingen mekaar 
om zich te bezinnen rond de vrede 
en alle Vlaamse gesneuvelden te 
herdenken 

Pater Juul Janssen, redemptonst 
ging voor in de bezinningsrijke eu-
chanstevienng samengesteld op 
teksten van Jan Vermulst en Vik 
Devijver 

Het Vlaams Gemengd Koor o lv 
Maunts Fannes en begeleid door 
pater Jan Van Campenhout hield de 
koor- en kerkzang en Paul Clijsters 
sprak de voorbeden uit 

Rond het altaar geschaard, merk
ten we prof Herman Verduyn, zoon 
van Jozef Verduyn — de stichter in 
1916 van Heldenhulde —, oud-am-
bassadeur Manen, bijna het ganse 
VWG-bestuur met o a voorzitter 
Jos Goossens, Rik Maes en Norbert 
Van Opstal, de VOS-voorzitter Lode 
Vandersypen met verscheidene le
den Verschillende VU-mandatans-
sen senator Rob Vandezande. ka
merlid Willy Kuijpers, schepen Ar
mand Van Laer en mevr Therese 
Geelen, OCMW-raadslid Fons No|> 
pen, woonden de vienng bij 

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

jaar het bestuur verlieten, werden 
om zelfde reden hartelijk bedankt 
Eva en de beide ega's van Alex en 
Andre werden hierbij met een mooie 
plaat bedacht Fons dankte verder 
allen die de VU op de lange weg heb
ben begeleid zoals Willy De Backer, 
Willy Puttemans en Herman Goos
sens, maar vnl alle leden die de VU-
Vossem groot hebben gemaakt 

Nadien werd verder genoten van 
spijs en drank En of er gesmuld 
werdi Na de lekkere maaltijd werden 
de beentjes uitgegooid tot in de 
vroege uurtjes 

Voor de zoveelste maal een gezel
lig Vü-familiefeest zoals men er al
leen in VoSserri houdt 

AVDA 

Open 
VUJO-raad 

Op zaterdag 19 november nodigt 
het dagelijks bestuur van de Volks-
uniejongeren alle leden uit op een uit
gebreide algemene Vujo-raad 

Zaal „Graaf van Egmont", Van 
Praetstraat te Brussel (Beurs) 

Programma - 14 u diamontage 
„Vredesfietseling" 1983 

14u 30 de werking van VUJO 
voor de jaren '80 1 VUJO inhoude
lijk naar een integraal-federaal 
Vlaanderen! Bart Staes, nationaal 
raadslid, 2 VUJO struktureel naar 
een integraal-federalistische wer
king' Jan Voet penningmeester, 3 
De rol van een politieke jongerenor-
ganizatie Johan Sauwens, ex-voor-
zitter 

Slotrede door nationaal voorzitter 
Jons Roets 

18 u receptie 
De onderwerpen „VUJO inhoude

lijk" en „VUJO struktureel" zullen 
toegelicht worden met een ontwerp
tekst die aan alle kaderleden be
zorgd werd Niet-kaderieden kunnen 
deze tekst aanvragen op het nato
naal sekretanaat 

We vragen iedereen deze teksten 
grondig te lezen en te t)espreken en 
met op- of aanmerkingen naar de 
nationale raad te komen 

BRABANT 
NOVEMBER 
19 STROMBEEK-BEVER 10 jaar Jef Eibers, galaoptreden om 20 u 

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 Brouwerij Artois, Vaartstraat 
19 KOEKELBERG Zuurkool-weekend in het Trefcentrum, Pan

theonlaan Ook op zondagmiddag 
20 GRIMBERGEN VU-herfstetentje in parochiezaal te Beigem om 

11 u 30 tot 15 u 
22 VILVOORDE-PEUTIE- informatieavond rond de VU-uitweg door 

Kameriid Daan Vervaet Begin 20 u Ondertussen, van 20 u tot 
22 u„ bestuursverkiezingen Deze avond gaat door in het stedelijk 
auditonum, Bergstraat te Vilvoorde 

23 BRUSSEL Bestuursverkiezingen VUJO-VUB om 19 u, om 20 u 
spreekt de algemene voorzitter over de 4de stroming 

24 GROOT-DILBEEK. VU-ledenvergadenng voor alle leden van de 
6 afdelingen Om 20 u in de kleine zaal Collegium, Brusselstraat 
253A te Groot-Bijgaarden In aanwezigheid van beleidsverant
woordelijken wordt het gemeentebeleid besproken 

25 Dl EST Kantonnaal VU-bal in zaal Luro te Schaffen Palermo 
Dnve-in-show Eerste dans om 21 u 

26 KESSEL-LO 20 jaar VU-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 

26 KAPELLE eerste VU-lustrumetentje om 18 uur in het „Tijlenberg" 
chirolokalen aan de kerk. 

28 LEUVEN: spreekbeurt door Andre Geens over „Staal" Om 
20 uur in de kleine Aula Org Politiek kollege en VUJO-KUL 

29 ETTERBEEK Voordrachtavond mmv sen Robert Vandezande 
over „De ontwikkeling en de toepassingen van de taalwetgeving 
in Brussel" Om 20 u in de Maalt)eek. Hoomstraat O g VU 

DECEMBER 
3 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE- groot VLHustrumbal 

om 20 u 30 in chalet FC Leefdaal, Dorpsstraat (naast watenvin-
ning) Discobar Leo en Guido Inkom 70 fr, voorverkoop 50 fr 

6 DIEST. dienstbetoon van mandatarissen in café „Lamme Goed
zak", Grote Markt Diest vanaf 20 uur Voor leden een gelegen
heid om eens gezellig met mekaar te praten 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

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

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
(speciale voorwaarden voor trouwersl 

Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 tol I t u . 30 
Do., zat. van 10 tot I t u . 30 
Zondar van 14 tot I t u . 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 • I740 TERNAT - 02-5*2.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

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

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerlo 

Tol. 014-54.4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.4176 

W I J verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-512148 

Sede 
JAN PAUWEU 

Oude Brugstraat 16, 9328 £ 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterd 
De familieza 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel 056-412922 
056-4181 68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verk(X)p 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67 5712 

rt 1910 
3-DE BRAUWER 
Jchoonaarde Tel 052-423246 

ag 18 uur — Jaarlijks verlof decemt)er 

ak met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emlel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-6345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-23745.72 

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

Tower Bridge 
o p 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
piest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef t spijskaart 
Open alle dagen maalti|dchecks 

Banketbakkerij 

n^L ANTWE 
^ 1 ^ ^ MAURITS GO 
. ^ « i n l i u n i i p ^ Geraardsbergses 
V V ^ M ^ ^ 9300 Aalst 
*- ^ F Tel 053-213533 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
traat 38 Dr Van De Perrelei 51 

Borgerhout 
Tel 03-23656.54 
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Geanimeerd debat te Kortrijk: 

„Waarheen met Vlaamse Beweging?" 
Zaterdag 5 november had in het 

Sociaal Centrum West-Flandria in de 
Gwijde van Namenstraat in Kortrijk 
de nationale kaderdag plaats van de 
vzw De Zuid-Vlaamse en van de 
Federatie van Vlaamse Kringen. De 
hele dag door gonsde het als een bij
enkorf in het centrum. Naast VU-
parlementairen, -gemeenteraadsle
den en -OCMW-leden, waren ook 
heel wat geïnteresseerden van bui
ten de Kortrijkse regio prezent De 
„dienstenbeurs" was de grote aan
trekkingspool Een twintigtal Vlaam
se en Vlaams- nationale verenigin
gen hadden voor kleurrijke stands 
gezorgd. Maar het hoogtepunt lag na 
de middag, met het debat 

Vcx)raf werd het publiek vergast 
op een perfekte dia-montage van het 
Vlaamse Klank- en Beeldsenter voor 
Europa „Boodschap voor Vlaande
ren". Het debat zelf zou elementen 
aanvoeren rond de vraagstelling 
„Waarheen met de Vlaamse Bewe
ging?" 

Het was Johan Beke, direkteur 
van het Vormingsinstituut Lodewijk 
Dosfel, die als moderator optrad en 
enkele stekelige bedenkingen naar
voren schoof. Daar brachten Koen 
Baert sekretaris van het IJzertsede-
vaartkomitee. en Joris Dedeurwaer-
der, ambtenaar bij de Vlaamse Raad, 
hun opinies tegenover. 

Zo voerde Johan Beke o.m. aan; 
het dilemma van het vasthouden aan 
verworvenheden uit het verleden en 
het zich resoluut naar de toekomst 
keren, zijn stelling dat de Vlaamse 

Beweging nog altijd geen massabe
weging Is, de afzwakkende rol van 
de middengroepen als traditionele 
trekpaarden van de beweging, het 
tekort aan aflossing van de wacht en 
het gevaar voor een breuk met de 
jeugd, de toenemende verzuiling, 
enz. 

Koen Baert 
De jonge IJzerbedevaartsekreta-

ris toonde zich optimistischer. Hij zei 
niet blind te zijn voor de toenemende 
verzuiling, voor het gevaar dat de 
jongste generatie zich aangetrokken 
gaat voelen door autoritaire richtin
gen of voor de dreigende apatie to.v. 
de technische en al te cijfermatige 
wirwar waar de Vlaamse Beweging 
mee gekonfronteerd wordt 

Voor de jeugd van nu is een en an
der te technisch geworden. De eis 
voor zelfbestuur zou zonder het ver
stikkend gegoochel met grondwets
artikelen geformuleerd moeten wor
den. We hoeven ook niet bang te zijn 
voor een vleugje romantiek. Als er 
dan ook nog wat meer verdraag
zaamheid was en wat meer stand
vastigheid bij de politici van de 
Vlaamse Regering die tot de drie 
traditionele partijen behoren, dan 
zou de Vlaamse Beweging er toch 
beter voor staan bij de jongste gene
ratie. 

Joris Dedeurwaerder 
Joris Dedeurwaerder aarzelde 

niet om wat autokritiek te spuien, wat 
er ook voor zorgde dat het publiek 

Schiltz 
te Kortrijk 

Dinsdag 22 november om 20 u. 
spreekt minister Schiltz in de grote 
aula van de KULAK. Hij spreekt er 
over „Jeugdwerkloosheid, krisis en 
Vlaamse Beweging". De avond 
wordt georganizeerd door de Vlaam
se Universiteit Jongeren. 

De koningskwestie 
te Aardooie-
Koolskamp 

Jong en oud zullen wel de nodige 
aandacht willen besteden voor het 
veelvuldig weerkerende en duistere 
onderwerp De koningskwestie. 

De VVB vindt het noodzakelijk na 
de tv-uitzendingen De Nieuwe Orde 
van M. Dewilde en het recente over
lijden van koning Leopold III te zoe
ken naar de ware toedracht over 
deze zaak. Waarom moest de koning 
aftreden of ontslag nemen, het refe
rendum was toch gunstig voor hem? 
Voor antwoorden op dergelijke vra
gen deden wij beroep op ere-rechter 
Michiel Vandekerkhove die daar 
meer kan over vertellen. 

In 1945 was hij medestichter van 
de CVP, hij was voorzitter van de on-
derzoekskommissie aangaande de 
koningskwestie ingesteld door die 
partij. Een van zijn bekende uitspra
ken is: „België is gebouwd op het ge
duld van de Vlamingen". 

Deze boeiende avond gaat door 
op vrijdag 18 november 1983 om 
19 u. 30 in de bovenzaal van De 
Eendracht Marktplein 26 te Ardooie, 
inkom gratis. 

Wij hopen U daar te ontmoeten. 

Rouw te Koekelare 
Op 26 oktober overleed te Koeke

lare de h. Maunce Lachat vader van 
ons bestuurslid Daniel. Deze stille 
man die vele jaren lang aan een 
slepende ziekte leed, werd onder 
grote belangstelling van vnenden en 
medevoelenden op 31 oktober be
graven. Langs deze weg biedt de 
VU-Koekelare aan Daniel en de gan
se familie haar gevoelens van innige 
deelneming aan. 

Jef Hendryckx 

Vormingssessie 
in het 
arr. Kortrijk 

Op 19 november as. om 14 u. 30 
organizeert de VVM van fiet arron
dissement Kortrijk opnieuw een vor
mingssessie. „De Uitweg", zijnde de 
recent uitgegeven brochure van de 
Volksunie met het sociaal-ekono-
misch profiel van de partij, wordt 
nader toegelicht 

Terwijl André Geens het uitgangs
punt en het Volksunie-alternatief zal 
bespreken, zal Franz Van Steenkiste 
het sociaal luik behandelen en zal 
Michel Capoen het ekonomisch luik 
toelichten. Na deze inleidende uit
eenzetting zal er ruime mogelijkheid 
bestaan tot vraagstelling aan de 
sprekers. 

Wij zijn ervan overtuigd dat U 
allen het nut zult inzien van deze 
leerrijke sessie en iedereen is dan 
ook van harte welkom op zaterdag 
19 november as. om 14 u. 30 in het 
Sociaal Centrum West-Flandria, 
Graaf Gewijde van Namenstraat 
nr. 7 te Kortrijk. 

Feest 
in St.-Michiels 

Zaterdag 19 november organi
zeert de VU- en de vz.w. Trefpunt-af
delingen St-Michiels (Brugge) een 
gezellig samenzijn met een lekkere 
hutsepotmaaltijd. Er wordt gestart 
om 20 u. en nadien kan men een 
danspasje plaatsen op de tonen van 
studio Portatief. 

Vooraf inschrijven is wel noodza
kelijk. Deelneming in de kosten be
draagt 225 fr. U kunt dit bedrag 
overschrijven op het rekeningnum
mer van Lieven Paternoster, Jozef 
Wauterstraat 3,8200 St-Michiels, PR 
063-0216990-36, of bij voorzitter Her
man Gevaert Park de Rode Poort 
21. 

Vermelden wij nog dat dit hutse-
potfestijn, samen met een voorstel-' 
ling van de plaatselijke VU-afdeling, 
op ruim vijfduizend tweehonderd ek-
semplaren in deze Brugse deelge
meente werd aangekondigd met be
hulp van een keurige publiciteits-
folder. 

achteraf heel wat tegenbedenkingen 
formuleerde. 

Ik ben een niet-gefrustreerd 
Vlaams-nationalist aldus de spreker. 
Heel wat redenen tot frustraties zijn 
weg. De ergste frustraties worden 
nu ervaren aan de top, waar de grote 
beslissingen vallen. 

Bovendien hebben we nu, sedert 
1980, voor het eerst een Vlaamse 
staat zij het dan zonder voldoende 
macht en financiële arfrislag. 

Een Vlaams bewustzijn zoals in de 
19de eeuw zal er straks niet meer 
zijn, omdat de Vlamingen voor een 
deel wereldburgers zullen zijn. 

Toch zag de spreker een blijvende 
behoefte aan een Vlaams-nationale 
partij. Een partij die door haar pro
gramma (zelfbestuur) anders is als 
de andere, maar tevens gelijk aan de 
andere omdat ze ook politieke macht 
moet veroveren en gebruiken om 
mee te beslissen. 

Die Vlaams-nationale partij zal nog 
verder groeien als ze vokioende 
vernieuwingsgezind en tolerant is en 
het streven naar meer rechtvaardig-
hekj blijft beleven. 

Een geanimeerd debat met het 
FHibliek sloot dit panelgesprek af. Het 
was meteen het einde van een 
boelende kaderdag, waar nog lang 
over nagepraat werd. 

E Vandewalle 

WEST-VLMNDEREN 
NOVEMBER 
18 BRUGGE: Informatieavond op de eigenlijke Baskenavond om 

20 u. in Huize Witteryck, Hoefijzeriaan 20. Dia-reeks door e.h. Luk 
Vranckx. 

18 lEPER; Spreekbeurt door Daan Vervaet „Hoe groen is het 
volksnationalisme?", om 20 u. in kafee „Boerenhol", V.D. Peere-
boomplaats 21. Toegang gratis. 

19 BRU(JGE-NOORD: Filmavond ter herinnering aan de barbecue 
van 17/9, om 20 u. in ons lokaal. 

19 IZEGEM: wandeling te Meulebeke o.l.v. Victor Steelant vertrek 
om 13 u. 30 aan het Vlaams Huis. Org.: Wandelklub Vlaams Huis. 

20 IZEGEM: jaarlijks Sinterklaasfeest om 15 uur in de zaal Nieuw 
Gemeentehuis, Kachtem. Koffietafel voor jong en oud en ge
schenken voor de kinderen van O tot en met 12 jaar. Inschrijvin
gen (125 fr. voor volwassenen en 150 fr. voor kinderen) bij Rena-
ta Blondeel, Krekelstraat 33 of Annemie Willaert E. Neirynck-
straat 49, of Frieda Ck)ene, E Dierickstraat 1, of in het Vlaams 
Huis. Organizaties: F W en VU. 

21 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, 
Koonnmarkt 16. Org.: W V G . 

25 IZEGEM: vanaf 18 uur tot 21 uur: bestuursverkiezingen in de bo
venzaal van het Vlaams Huia 

25 IZEGEM: senator Michel (kapoen spreekt over het sociaal-
ekonomisch profiel van de VU. Om 21 uur, in de bovenzaal van 
het Vlaams Huis Organizatie: VUJO, VU en VNS. 

28 KORTRIJK: Wijn- en kaasavond ingericht door de Vlaamse Kring 
Kortrijk om 19 u. 30 in West Flandria. Gastspreker is Pol Herman, 
bekende wijnhandelaar uit Wevelgem. 

DECEMBER 
3 WAREGEM: 7de Groot VU-bal in het Ontmoetingscentrum van 

de Biest Inkom: 80 fr. 
3 MENEN-LAUWE-REKKEM: bezoek van Sinterklaas en Zwarte 

Piet om 15 uur in kjkaal „Pallieter". 

GEVAFAX X31. 

elke 2 sekonden 
een perfekte kopie 

^ AGFA-GEVAERT 
Afd. 2395, Septestraat 27, 2510 Mortsel, tel.: (031) 40.59.00 tst. 132. 
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Vijfde Baskenavond 
te Antwerpen en te Brugge 

Weet jij waar „Euzkadi" ligt? Nee, 
het Is geen eiland In de Stille Zuidzee, 
maar wel de oude naam van een land 
zonder erkenning, gelegen rond de 
Pyreneeën: Baskenland. Ooit over 
„Ikastolas" horen spreken? Ooit de 
klank gehoord van de „Txistu", de 
Baskische fluit? Of hebt U al eens 
het „Potjok", het zeldzaam Pyre-
neeënpaardje, gezien? Misschien 
hebt Ü wel eens „Izarra" gedron
ken...? 

Voor de vijfde maal krijgt U de 
kans te proeven van de Baskische 
muziek en kunt U kennis maken met 
deze oer-Europese kuituur. Trou
wens, de Basken spreken een taal, 
zonder verwantschap met andere 
Europese talen. Als speerpunt van 
de hele kuituur is deze taal voor de 
Basken van onschatbare waarde; 

een middel om als volk te overleven. 
Daarom het belang van onderwijs 

in de eigen taal. Dit geschiedt, nood
gedwongen, via eigen en zelfbeheer-
de schooltjes. Uw aanwezigheid is 
een vorm van steun aan deze kuituur 
en aan dit verdrukte volk. 

Het duo Ospital en Carrere beho
ren tot de meest aktieve vertolkers 
van de Baskische volksmuziek. 
Daarnaast is er Martikorena, een 
herder en volkszanger. 

„Ongi Etorri", dit betekent „Wel
kom"! 

Op zaterdag 26 november zijn zij 
te gast in de Aula Maior, Universi
teitsplein te Wilrijk. De dag nadien, 
zondag 27 november, kunt U hen 
aan het werk zien in het Brugse 
koncertgebouw, St-Jakobstraat tel
kens om 20 u. 

De voorproef 
vantroef. 

Het dubbelkansbiljet 
I van de Nationale Loterij. 

OCMW-Brugge 
Te koop ongeveer 5.000 

kerstsparren tussen 0,7 me
ter en 1,5 meter hoogte. 
Schriftelijk aanbod ten laat
ste op vrijdag 18.11.1983. 

Te bevragen bij OCMW-
Brugge, Kartuizerinnen-
straat 4, 8000 Brugge, tel. 
050/33.98.54-55-56-57-58-59. 
Kantooruren maandag tot 
vrijdag van 8 tot 12 u. 15 en 
van 13u. 30 tot 17u. 30. Uw 
aanbod dient gezonden 
naar het OCMW Brugge, 
Dienst Eigendommen en 
Gebouwen, Kartuizerinnen-
straat 4, 8000 Brugge. 

LAdv. 142) 

VUJO-
Roeselare is 
er opnieuw 

Het is een hele tijd stil gebleven 
rond VUJO-Roeselare. Na de ge
meenteraadsverkiezingen van okto
ber verleden jaar werd er echter van 
vele zijden op aangedrongen op
nieuw met een aktieve jongerenwer
king van start te gaan. 

Begin oktober dit jaar ten slotte 
werd de koe bij de horens gevat en 
werd door een kern van 9 jongeren 
beslist zich achter dit lang verwachte 
initiatief te plaatsen. 

Onmiddellijk werd ingegaan op de 
rondvraag van milieuverenigingen 
om mee te werken aan de akties te
gen de toekomstige gifbelt in Roese-
lare in de oude kleiputten van Ostyn. 

Op 26 november a.s. is trouwens 
een betoging gepland in de Roese-
laarse binnenstad waarvoor de VU 
en VUJO er bij haar leden op aan
dringt in groot aantal aanwezig te 
zijn. 

Inlichtingen over VUJO-Roeselare 
kunnen altijd worden verkregen bij: 
Geert Vandenweghe, p.a arr. Volks-
unie-sekretariaat Nieuwstraat 25, 
8700 Izegem, tel. 051-30.96.61 of 
Koen Viane, Consciencestraat 21, 
8800 Roeselare, tel. 051-20.79.20. 

LIMBURG 
NOVEMBER 

18 HASSELT: VUJO-vergadering om 20 u. 30. 

20 GENK: Provinciale VUJO-raad in de Slagmolen om 10 uur. 

19 HEUSDEN-ZOLDER: Vlaams herfstbal om 20 uur met het orkest 
„Rubens" 

25 TESSENDERLO: Proeven van Hongaarse wijnen en hapjes. 

25 TESSENDERLO: Hongaarse wijnavond om 20 u. te Hulst in het 
„Honden- en Schutterslokaal". Organizatie: F W . 

DECEMBER 
2 GENK: VU-infoavond m.m.v. Vic Anciaux, Miei Cools, Armand 

Schreurs, BRT-Limburg e.a. in zaal Aide. 

Bestuursverkiezingen 
te Meeuwen-Gruitrode 
achter de rug 

Op 20 oktober werd een nieuw 
bestuur gekozen. Dit onder het wa
kend oog van provincieraadslid Jan 
Bomans, die deze taak gedeeltelijk 
overnam van provincieraadslid Ge
rard Vossen, die onmogelijk tijdig 
aanwezig kon zijn op deze algemene 
vergadering. 

Volgende personen werden ver
kozen met algehele instemming van 
de vergadenng: Raymond Vande-
vorst, werd herkozen als voorzitter; 
Miei Wellens, penningmeester; Pier
re Hindnckx, sekretpris. 
Bestuursleden: 

Tony Donne, Jan Bomans, Gilbert 
Aerts, Jean Brebels, Rik Thys, Jan 
Vaesen, Jan Van Dormael, Fons 

Noel en Paul Kooien. 

Aan enkele bestuursleden werd 
een bijkomende taak toevertrouwd 
ca. zorgt J. Brebels voor de organi
zatie van de festiviteiten, G. Aerts 
zorgt voor de afdelingspropaganda, 
R. Thys voor de persartikelen. 

Na deze verkiezingen werden nog 
enkele punten op de agenda afge
handeld. Zo werd besloten in decem
ber een Sinterklaasfeest te organize-
ren. Nadien werd door voorzitter 
R. Vandevorst de werking van onze 
afdeling toegelicht 

Deze vergadenng werd afgeslo
ten met dank aan Gerard Vossen en 
Jan Bosmans en een hartelijk profi
ciat aan alle verkozenen. 

Aanbevolen huizen 

in maatwerk 
ZO'VEEL BETER 

meesterklecrmaker 

STEENHOUWERSVEST 52 
ANTWERPEN 1.-231.35.83 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.14.41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 

VIjfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tel. 014-21.1i07 
Frajkinstraat 20, 

Herentals 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmel 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

lustrerje 

mare 
de vriese 
bar. r u i f c l l e i j j n 56c brugge 
0 5 0 / 3 S / 4 04 
baan brugge koft f i jh 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mo l 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-58i13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- enVinderkleding. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[MM 
Littoral 

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

LEOPOLD I I - I A & N ; 205 
(«SiOOSTOUINKERKE 
TEL 0SI/t1 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19u. 30 Zondag en maandag gesloten. 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.3636 
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„Geen tijd voor 
zottigheid'' 

WORTEGEM-PETEGEM - Ze heeft er duizenden kilometer opzitten. Altijd 's 
nachts. Ergens tussen Oudenaarde en het Zwitserse Bazel. Als bijzit, maar ook 
om beurten aan het stuur van de zware truck. Een jonge vrouw met een 
baanreus onderweg... 

En zeker niet ingenomen met de TV-serie Transport; ook al was dit een 
fiktieverhaal over het wel en wee van de „zware jongens" op de baan. 

Zeker, ook in dit beroep wordt wel eens ge-godverdomd. Maar voor veel 
geflikflooi is er geen tijd. Het is almaar rennen om tijdig met de lading aan te ko
men. Het jachtig gedoe is door de krisis nog toegenomen. --

\ lEKE VANDEN 
BROECK, gewezen 
VUJO-sekretareeee, 

Ie 26 jaar. Zou ze vandaag geen 
routier zijn, ze zou allicht alt 
air-hoateaa rondreizen. En het 
zou er ooit ook nog kunnen van 
komen. 

Een jonge vrouw, werkzaam 
aia routier. Zelfe haar mannelij
ke kollega'e kijken er nog van 
op alt ze haar aalueren voorbij 
de tunnel onder de Col du Bon-
homme. 

MIeke Vanden Broeck: „Als 
je niet gebeten bent van de 
relsmikrobe, dan hou je dit be
roep geen half jaar vol. Maar, 
anderzijds Is het ook zo dat een 
routier geen stilzittend beroep 
meer aankan. Ik ben ertoe geko
men omdat de jeugddroom van 
Jan, mijn man, op mij aanstekelijk 
begon te v\/erken. En ik heb ook 
vooral willen afrekenen met de 
eenzaamheid die zoveel vrou-
vi&n van routiers teistert Dagen
lang thuis alleen zitten en slechts 
af en toe een faktuurke tippen. 
Dat kon zo niet blijven duren. 
Mijn eerste vrark had ik opge
zegd om toch nog af en toe Jan 
te zien als hij thuiskwam. Maar 
met mijn verdienste gingen de 
belastingen k>pen. En alle dagen 
van Oudenaarde naar Brumel 
was ook een lastige karwei. 
Toen Ik half time bij een dokteres 
in de streek kon werken, bleek 
na een poos dat ons gezinsinko
men zeÜFs verlies boekte na beta
ling van de fiskua Dus bleef Ik 
'H9W thuia 

Maar dat stilzitten Is niets voor 
mij. Ik ben dan maar beginnen 
studeren om een rijvergunning 
voor internationaal transport te 
bekomen. 

Jan was, zoals aMe mannen, 
zeer skeptlsch. Een vrouw op de 
baan met een miljoenenkapitaal 
In handen... Zo'n trekker met 
oplegger of remorque kost al 
g«uw drie tot vijf miljoen. Dat kan 
je niet toevertrouwen aan een 
zondagschauffeur. Maar ik heb 
menige vuurproef doorstaan. En 
nu is die truck ook mijn getrouw 
beestje. 

— Over die ruwe mannenwe
reld van de routiers werd al 
menig woest avontuurlijk ver
haal verteld. Kan een jonge 
vrouw In het transport haar 
mannetje wel staan? 

MIeke Vanden Broeck: .Het 

is een zwaar beroep. Als Ik 
's nachts het stuur overneem, 
dan krimpt mijn maag wel eens 
pijnlijk samen. En in het begin 
werd ik natuurlijk aangekeken 
door de routiers. Zo van: ,^ljt ge 
ook ne keer mogen meeko
men?" 

Als ze dan zagen dat ik zelf 
met de truck wegreed dan volg
de bij een zoveelste ontmoeting 
kommentaar vol bewondering. 
Maar het blijft nog velen verras
sen natuurlijk. Als ik zo in de las
tigste uurtjes van de nacht een 
vermoeide chauffeur achter 
onze kamion meesleep en die 
dan enkele uren later met her
wonnen krachten ons voorbij
steekt en merkt dat het MIeke is 
die aan het stuur zit.. Dan krijg ik 
een extra dankbaar saluut 

Stoeipoes 
Waar veel routiers eerst 

schampere opmerkingen maak
ten — zo van: zijt gij al twee 
jaar bijzit? — geniet ik nu meer 
respekt voor mijn emancipatie
drang. 

Maar, als vrouw blijf je het wel 
extra-lastig hebben. Bij voor
beeld bij weg- en doeanekontro-
le& Agenten en kontroleurs 
staan nog argwanend tegerK>ver 
een vrouwelijke routier. Maar, als 
ik ze de tachygraaf, onze „bab
belaar" overhandig vraartiij ze 
het gereden transporttrajekt 
kunnen kontroleren, dan volgt 
het (meestal onuitgesproken) 
respekt 

— Toch moet het routier
beroep voor een vrouw extra-
lastig zijn.? 

MIeke Vanden Broeck: 
„Waarom toch? Er zijn natuurlijk 

karweien die Ik aan Jan overlaat 
Het lossen en laden bij voor
beeld. Ik doe dan meer de admi
nistratieve karweien. Wél geef Ik 
toe dat het met de jaren zwaar 
kan beginnen wegen. Maar dat 
geldt voor alle routiera 

Dit vak is zeer veeleisend. De 
chauffeurs moeten hard preste
ren. De krisis doet er een schep 
bovenop. 

Over de prijs voor transport 
van een vracht moet niet veel 
onderhandeld worden, 't Is van: 
neemt ge het aan of niet. En de 
chauffeurs zijn niet meer die 
grote vrijbuiters van vroeger. 
Met de moderne kommunikatie-
middelen kan een baas zijn rou
tiers haast uur na uur op de voet 
volgen. Het is één van de rede
nen waarom ik de „teneur" van 
de TV-reeks „Transport" niet wil 
slikken. De slechte naam die de 
routiers reeds eerder hadden, 
wordt nog aangedikt; de mensen 
„veronderstellen maar". Een rou
tier moet ergens wet een liefje 
op zijn route lopen hebben. En 
zo van die dingen. 

Ik maak het nu zelf toch al een 
geruime tijd mee. Er zijn er na
tuurlijk, zoals in elk beroep, in elk 
milieu, die ergens een stoeipoes 
oppikken. 

Ik v«/eet ook, maar alleen van 
horen zeggea dat op intematk>-
nale trajekten er ergens vral een 
parking is waar chauffeurs 
's nachts gewekt vrarden met 
een kk>pje op het raam. Vanwe
ge een hoertje die wat warmte 
en géki zoekt Of een homo. Het 
bestaat altemaaL Maar de mees
te routiers hebben daar tijdens 
hun haastige trarraporten geen 
tijd en ook geen oog voor." 

"«ONS 

Kerstkoeken 
— Het avontuur is ervan af, 

ook bij Internationale transpor
ten? 

MIeke Vanden Broeck: „Gro
tendeels wel. Nochtans blijft elke 
nieuwe opdracht een ongekend 
avontuur. In ons geval bijvoor
beeld kennen we wel de gevaar
lijke en moeilijke plaatsen van 
het trajekt Maar elke keer v̂ eer 
is er natuurlijk, zoete voor elke 
chauffeur, het gevaar van ge
wenning. Er kan van alles gebeu
ren. Kijk, deze week hebben we 
tvrae transporten op Zv îtser-
land. Dat betekent elke dag van 
de week laden en k>ssen. We 
voeren vracht naar ginds en we 
komen volgeladen weer terug. 
De ritten gebeuren 's nachts 
omdat de ladingen slechts kun
nen verhandeU worden als de 
fabrieken open zija Wij preste
ren dus zo'n 3.500 klkMneter op 
één v̂ eek. Dat is niet elke keer 
zo. Maar, ais jong transporteur 
hebben we bijvooïbeeW dit jaar 
ons slechts tvrae v«Mken congé 
kunnen veroorioven. Weet je, 
behalve het goed gewin door 
hard vrarken in de leeftijd dat ge 
dit kunt presteren, vervuHen we 
ook nog een biezorvdere maat
schappelijke opdracht 

CB-hulp 
Wij zijn het de routiers, die er 

dezer dagen bijvoorbeeld voor 
KX'aen dat de gegeerde kerst-
koekskes uit Zwitserland tegen 
de najaarsfeesten tijdig bij de 
mensen konnen. Of dat elemen
ten om een produktaf te werken 
tijdig in onze fabrieken geraken, 
zodat er geen tijdelijke wwk-
loosheid opduikt Leg het rou-
twrtransport een haKre maand 
stil; je zou eens wfflit zien. Ook en 
vooral in de lege uitstalramen 
van onze vwnkeb." • 

— Hoe Is het met de solidari
teit tussen de routiers? 

MIeke Vanden Broeck: „Ik 
hoef allicht niet te onthullen dat 
er net zoals in veel andere be
roepen vandaag er vooral het 
bikkelharde gevecht is om vol-
doerKJe vrark te hebben. Wat dat 
betreft dus is die solidariteit ver
leden tijd. Maar eens de chauf
feur op de baan is, verandert dat 
wel, Alhoewel, ook onderweg is 
er meer om meer terughouderKl-
hekl De chauffeurs hollen naar 
huis; de klanten kunrwn immers 
niet wachten. Maar er is ook de 
schrik voor kriminaliteit Het is al 
meer gebeurt dat een routier die 
op de baan mensen ter hulp 
kwam, narigheden orKlervond of 
zelfs werd doodgeschoten. 

Staat er een truck met lekke 
band of ander defékt naast de 
baan dan wil na een tijd wel een 
kollega even stopper̂  maar het 
wordt gebruikelijk dat de trucker 
de pechvogel tot aan zijn gesto
ten kabine laat komen en alleen 
maar het raampje neerdraait tot 
hij precies vraet met wie hij te 
doen heeft Maar gebeurt er een 
verkeersor>geluk, dan is het toch 
meestal zo dat de routier als 
eerste de beste hulp geeft Al 
v)«s het nog maar met een CB-
bericht of oproepen van de hulp
diensten. 

Ik virKJ dit een prachtig be
roep. Routiers vi/erken rK>g met 
volle inzet Anders vallen ze er 
trouwens in de kortste keren 
tussenuit 

Ik heb in het wegtransport een 
fantastische maar ook zeer ver
moeiende wereki ontdekt" 

— Deze week is wereldrei-
zigster Patricia, een Mexicaan
se, mot routier Mieke, van Ou
denaarde naar Zwitseriand 
meegereden. Voor een volgen
de avontuuriijke tocht Ze be
keek de jongste TV-aflevering 
van „Transport". En ze was for
meel: met deze TV-serie wordt 
een volkomen verkeerd beeld 
van de routiers opgepept 

Hugo DE SCHUYTENEER 
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