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M/eekblad

NIaams Nationaal

„De Vlaamse identiteit moet een tot ver buiten de grenzen reikende
realiteit worden, herkenbaar en erkenbaar door de wereld. (...)
Het buitenland is voor Vlaanderen de enige toekomst, de handel met het
buitenland onze enige bron van inkomsten. Daar moet dus alles op gezet!"
(VU-fraktieleider

Paul Van Grembergen in de Vlaamse Raad. 30 oktober

Foto van de w e e k

Vlaamse betaal-tv
Zopas is de BRT aan de klaagmuur gaan staan omwille van
de karige geldmiddelen die h a a r door de Vlaamse regering
toegekend worden. De BRT zal het in 1985 moeten stellen met
5.034,5 miljoen, wat weer 35,5 miljoen minder is dan wat zij in
1984 beurde en wat zo'n dikke 600 miljoen beneden h a a r geraamde behoeften ligt. De Raad van Beheer van de BRT acht
het in die omstandigheden onmogelijk dat de BRT verder opdraait voor een aantal taken die niet tot h a a r wezenlijke opdracht behoren en die zij sinds jaren vervult: de schoolradio
en -tv, het mecenaat voor het Festival van Vlaanderen enz.
Op het kabinet van Kuituur wordt onschuldig gepleit. Het
heet d a a r dat Kuituur buitensporig heeft moeten inleveren
bij het opstellen van de Vlaamse begroting, dat de spoeling
voor iedereen dun geworden is, dat andere instanties nog
méér moeten inleveren dan de BRT.
De rel zal de publieke opinie wel niet erg beroeren. In
brede lagen van de bevolking staat de BRT, terecht of ten
onrechte (dat blijve even in het midden) niet in geur van
heiligheid. Zelfs het vermoeden dat de omroep op een politiek
hongerregime wordt gezet om straks de operaties met de lukratieve privé-omroep te bevorderen, zal het grote publiek
niet buitenmate verontrusten.
Ten onrechtel In West-Europa is de BRT van oudsher één
van de omroepen met de karigste geldmiddelen. Een aantal
van de feilen die h a a r toegeschreven worden — de carenties
in de nieuwsdienst bijv. — zijn weliswaar slechts voor een
deel, m a a r toch voor dat deel, toe te schrijven aan het gebrek
aan middelen en mankracht. Daarnaast staat dat hoogstaande produkties van eigen bodem, zoals de impozante reeks
films „made in Flanders", verwezenlijkt worden met budgetten die driemaal kleiner zijn dan wat overal elders in het
buitenland wordt uitgetrokken.
De diskussie over het al dan niet doorbreken van het BRTmonopolie is hier niet terzake. Voor zover dit monopolie nog
bestaat, zal het in de nabije en verdere toekomst volkomen
opgeheven worden door de onontkoombare explosie van de
elektronische media. Maar ook in deze toekomst zal er nog
een openbare omroep zijn, waarschijnlijk zelfs noodzakelijker dan ooit ter korrektie van de elektronische negocie. Deze
openbare omroep, van en voor de hele gemeenschap zal moeten kunnen beschikken over de middelen om zijn opdracht
met fatsoen te vervullen. Dat is nu duidelijk niet het geval.
De BRT-leiding heeft er in het verleden al vaak op gewezen
dat zij volledig en definitief uit de financiële knel zou zijn, indien zij een vast percentage van 90 th. op de in Vlaanderen
geheven kijk- en luistergelden zou ontvangen. In dat geval
zou zijn ook geen nood hebben aan reklame op het scherm.
In dit verband is het verbijsterend vast te stellen dat de
centrale regering van de in Vlaanderen geheven kijk- en luistergelden minder ristourneert dan wat de Vlaamse regering
ter beschikking van de BRT stelt. De openbare omroep in
Vlaanderen moet het stellen met praktisch de helft van wat
in zijn opdrachtgebied aan kijk- en luistergelden wordt
geheven. Het grootste deel verdwijnt in de anonieme Belgische pot van de centrale regering.
Een karikatuur van autonomie: radio en tv behoren tot de
exclusieve bevoegdheid van de gemeenschappen, m a a r de
daarvoor geheven belasting gaat n a a r de centrale regering
die er het grootste deel van achterover drukt. Om wat mee te
doen? Om bijvoorbeeld de geschenken aan Cockerill-Sambre
te betalen?
Bij de staatshervorming van 1980 beloofde Martens uitdrukkelijk dat het aandeel van de ristorno's in de Vlaamse
begroting n a een vijftal jaren dat van de dotaties zou
benaderen en overtreffen. De vijf jaar zijn om. Minder dan
10 % van de Vlaamse begroting 1985 komt van ristorno's.
Het schandaal van de wurging van de BRT is d a a r een
schoolvoorbeeld van: het kijk- en luistergeld van de Vlamingen wordt voor het grootste deel in de bodemloze put van de
centrale regering gestort.
De betaal-tv zal straks in Vlaanderen geen nieuwigheid
zijn. Hij bestaat al: op iedere kijk- en luisterminuut heft de
centrale regering h a a r volle pond. (tvo)
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Gisteren won de uittredende president Ronald Reagan op overtuigende wijze de verkiezingen in zijn land
Zijn uitdager, Walter Mondale, kon slechts in zijn eigen staat Reagan achter zich houden Hopelijk komen er
nu toch spoedig ontwapeningsgesprekken
met de Sovjetunie Zoniet wordt de dreiging van een komplete
apokalyps alleen maar groter (Lees ook biz 8)

Vlaanderen en
de wereld
Er was een tijd dat Vlaanderen mee het middelpunt van de wereld vormde. Thans lijkt ons land een
onooglijk en onbetekenend stipje op die grote
aardbol. Hebben wij zes miljoen Vlamingen, nog een
toekomst?

T

JDENS de voorbije dagen
domineerden de internationale
ontwikkelingen
het nieuws Er was de moord op
de Poolse pnester Popieluszko,
op de Indiase premier Gandhi,
met de daaropvolgende slachtpartijen Verder werd ons beeldscherm dagelijks gevuld met de
gruwelijke beelden van een uitgehongerde massa in Ethiopië
En uiteraard ging onze aandacht
uit naar de verkiezingen op het
Amerikaanse kontinent Zondag
won de juntaleider de Nicaraguaanse stembusslag en eergisteren behaalde de zittende president Reagan een klinkende overwinning in de Verenigde Staten
Gisteren vierde de Sovjetunie
de verjaardag van haar revolutie
Het razendsnel evoluerende
wereldgebeuren doet onvermijdelijk de vraag rijzen naar de rol
van Vlaanderen in dit grote geheel Zes miljoen Vlamingen in
een wereld die bijna het duizendvoudige aantal mensen telt Het
IS natuurlijk utopisch te dromen
van een eersterangsrol voor
onze gemeenschap Dit bete-

II -flf-

kent echter met dat wij onszelf
bijgevolg moeten verloochenen
of opsluiten De ideale maritieme
ligging en de industrieel-ekonomische situatie van Vlaanderen
-Lijn biezonder waardevolle troeven De geschiedenis bewijst dat
talrijke volkeren zijn verdwenen,
weggekwijnd omdat zij met tijdig
hadden ingespeeld op ekonomische of politieke verschuivingen
van internationale aard Vooral
kleine volkeren, zoals het onze,
moeten goed beseffen dat zij
slechts door zich aktief in te
schakelen in de internationale
dimensies kunnen ontkomen
aan dit fatale verdwijnen, aan het
terugvallen in een derderangsrol
Vlaanderen heeft overlevingskansen wanneer het gedurfd
naar de wereld toetreedt Met
een eigen gelaat
Vandaag worden onze Vlaamse belangen op een ronduit
slechte manier „behartigd" door
de officiële Belgische instanties
De schuchtere pogingen van enkele leden van de Vlaamse regering — waaronder deze van V U mimster Schiltz — om de Vlaam-
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se identiteit herkenbaar en erkenbaar te maken aan de internationale gemeenschap, worden
telkens weer geboycot door de
centrale regering Deze Belgische regering aarzelt zelfs met
om de opstelling van de Vlaamse
Gemeenschap in het buitenland
belachelijk te maken De leidinggevende ambtenaren en politici
op de „Quatre Bras" blijven elk
Vlaams initiatief als een blaam
beschouwen voor het opgefokte
Belgisch unionistisch imago
Bovendien worden de noodzakelijke financiële middelen om
daadwerkelijk aan Vlaamse belangenbehartiging in het buitenland te doen ons eenvoudigweg
ontnomen
Ten slotte is daar nog die
andere noodzaak Wat helpt het
te mijmeren over de onvergankelijkheid van de volkeren als
ook Vlaanderen het gevaar blijft
lopen in zijn bestaan zelf vernietigd te worden in een alles verwoestende nucleaire botsing
tussen de Grootmachen'? Hebben WIJ met de plicht als volk een
aktief pleidooi voor vrede te houden, dat aan de Russische en
Amerikaanse wapenmaniakken
een halt toeroept"? Want ook
deze opdracht wordt met vervuld door de Belgische instanties'
(pvdd)
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ONAANVAARDBAAR

ALLEMAAL
NEDERLANDERS

... en W I J
Wq ontvangen graag bneven van
onze lezers, als ze ondertekend zip
Naamloze bneven gaan de scheurmand in, evenals scheld- en smaadbneven De andere publiceren wij, naargelang er plaats beschikbaar is Wij
behouden ons dan ook het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud
te veranderen
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
Het redaktiekomitee

POLITIEKE BIDDERS
W I J vernemen dat n a v het pausbezoek bij koordinatie van CVPkamerlid Manu Desutter en PSCsenator Hancquet o l v
kardinaal
Danneels een gebedsontmoeting belegd wordt in „La Retraite" te Sint
Genesius-Rode voor al de parlementsleden die dit wensen
Deze gebedsontmoeting zou handelen rond „het politieke engagement" van de parlementsleden
Dat parlementsleden - liefst dan
nog aan de taalgrens - bij deze
gelegenheid bidden rondom hun politiek engagement kan - bij nader
doordenken - moeilijk anders dan
zeer artificieel ervaren worden - zelfs
neo-klenkaal
Dat de koordinators-initiatiefnemers uitsluitend in het CVP-PSCmidden gezocht werden, vermindert
in deze de geloofwaardigheid van de
kardinaal
Dat bovendien iemand - die ook
de Miss Belgie-Belgique-verkiezing
mede patroneert nl de heer De
Sutter - daartussen zit wijst zeker in
de klassieke politieke propagandarichting waarvan de CVP-PSC nooit
vies IS
Z o u het met beter zijn het bidden
tot de pnve-sfeer van dezen te la-

t e n ' En indien de parlementsleden
dit zo sterk wensen te doen biedt de
parochie - als eerste plaats - hiertoe
de juiste gelegenheid
RB^ Haacht

EEN ANDERE
„VLAAMSE LEEUW"
Z e kunnen hem met temmen,
de echte Vlaamse leeuw,
zijn stnjd voor vnjheid remmen,
na anderhalve eeuw
HIJ werd in al die jaren
geminacht en verknecht
nu moet hij nog ervaren,
miskenning van z'n recht
D e leeuwen-renegaten
zijn er vandoor gegaan,
hun broedervolk verlaten,
gaan heulen met de haan
Te Brussel, 't is geweten,
de haan speelt er de baas,
de leeuw is er tevreden
met 't kleinste stukje kaas
Nu heeft hij na die tijden
een stam uit eigen bloed,
die zich met laat verleiden
door ander Vlaams gebroed
De jonge leeuwen, krachtig,
zijn dat verknechten moe,
hun voorgeslacht indachtig,
verjagen 't vreemd gedoe
D'oude leeuwen, vert)onden
door 't strijden hand in hand.

kunnen alom verkonden
„Vnjheid en vree in 't land"
Dan gaat van op zijn schansen
het leeuwenvolk dansen,
er heerst vreugde 't allenkant
in Vlaandren, ons Vaderland
J. D.D„ Erembodegem

BENOEMINGEN
Sedert jaren klaag ik de Belgische
benoemingspolibek bij de magistratuur aan
Bijna nergens in Europa gebeuren
de benoemingen zoals bij ons louter
op grond van de partijkaart
Men zou nu een „evenredige" benoemingspolitiek voeren
Iedereen weet toch dat de „gouden jaren" van de benoemingen achter de rug zijn
Als men nu zou benoemen in
evenredigheid van het aantal zetels
blijven de dne traditionele partijen
nog voor tientallen jaren baas van
ons gerecht
Vic Anciaux heeft gelijk eerst
uitsluitend VU-kandidaten benoemen tot er evenwicht is en dan pas
het systeem herzien
(M.D.B„ Noorderwijk)

Met biezondere belangstelling en
genoegen las ik in W i j ' van 18 oktober de lezersbrief , Allemaal Nederlanders van F V d H uit Drunen Nederland Eindelijk stelt een lezer dui
delijk dat wij allemaal Nederlanders
zijn

Ook mij zit het dwars dat men hel
Nederlandssprekend gedeelte van
België Vlaanderen noemt Dit ge
deelte wordt immers met alleen b e
woond door Vlamingen maar ool<
door Brabanders en Limburgers
In het rampenjaar 1830 werden de
Vlamingen gescheiden van Zeeuws
en Frans-Vlaanderen de Brabanders
van de Noordbrabanders in Neder
land en de Limburgers van de Lim
burgers in Nederland

BANKETBAKKERIJ -

LASAT -

DOOPSUIKER

Tel. 521.14.40

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht
DortmunderThier Braü-hoven
Tervuursevest 60, LEUVEN
Tel 016-22 86 72
Kon Astndlaan 85, KONTICH
Tel 03-457 30 32
Brugse Baan 1, HULSTE
Tel 056-7115 36
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL
Tel 02-218 74 89

KOFFIEBRANDERIJ
SANO
Emiel Witmansstraat 36
Schaarbeek
Tel. 02-734.56.09
Levert kwaliteitskoffie bij u thuis'

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel 014-544007

Industnele
brood- en banketbakkenj
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel 091-67 57 12

Verdere kommentaar laat ik aan
uw deskundigheid over Voor mij is
in deze geen enkel argument ter
verontschuldiging aanvaardbaar
PD.B„ Aalst

M^
Uitgave van het Vlaams Pers-,
Radio- en TV-mstituut v z w
Opstel en èamenstelling
het komitee van redakteurs
(H De Schuyteneer Johan Artois Pol Van Den Dnessche M
Van Liedekerke en Toon van
Overstraeten)

Men heeft de begnppen Neder
land, Vlaanderen, Holland totaal ver
ward en vervalst wat goed past ir
het kraam van de verdedigers var
de Belgische eenheidsstaat Dat d«
onwetende Spanjaarden de Neder
landse staat Holanda noemen, kar
men hen met de glimlach vergeven

Alle stortingen voor abonnemen
ten publiciteit en redaktie op prk
000 0171139 31 van WIJ Barrikadenplein 12 1000 Brussel
(Tel 02 219 49 30)
Jaarabonnement
1 200 fr
Halfjaarlijks
700 fr
Driemaandelijks
400 fr
Losse nummers
33 fr

Maar dat in 1980 in Zuid-Neder
land het 150-jarig bestaan van de
scheiding der Nederlanden (de zo
genaamde onafhankelijkheid var
België) gevierd werd, bewijst op ont
butsende wijze hoe slecht ons volt
en ook zijn leiders hun ware geschie
denis kennen en hoe onverschillig zi
hun ware afkomst verraden hebben

Verantw uitgever:
Vic Anciaux, Barnkadenplein 12,
1000 Brussel
Publiciteitschef de h Karel Se
vers tel 02 219 49 30 toestel 25
( s voormiddags) of pnve Alsem
bergsesteenweg
41b
1512
Dworp Tel 02 38004 78

In plaats van zich in te spanner
voor de Baskische zaak zou de
Volksunie (en ook de andere „Belgi
sche" politieke partijen) zich heel wa
ernstiger moeten bezinnen over ons
Nederlands verleden en onze Neder
landse toekomst in Europa
M.B,, Benalmadena Costa (Spanje)

^

CAPE
WINE
TAVERN

KAAPSE W I J N
Kaas en Snacks

Die

Van 19u tot m i d d e r n a c h t
ZATERDAG vanaf 11 u
ZONDAG
van U u 13u. / m u . I9ii.
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WOENSDAG

GESLOTEN

Galerij "DL C j A t P A t R T

9300 A A L S T

0 5 3 - 7 8 36.95

Hotei-restaurant-pub

Tower Bridge
Op 5 m i n van Heizelpark
Hotel m e t g o e d e smaak, s t a n d i n g k a m e r s , alle k o m f o r t
Heidebaan 98, 1850 G r i m b e r g e n Tel 02 252 02 40
Rest zondag g e s l o t e n - Hotel o p e n
Tijdens de week, suggesties van de c h e f -l- spijskaart
O p e n alle d a g e n
maaltijdchecks

Banketbakkerij

Grote parkeerterreinen zalen vrij voor
feesten banketten e a Duitse speciafi
tarten Dortmunder Thiar van 't vat.
Levende Water Tönissteiner Sprudel
goed en goedkoop eten

ANTWERPIA
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie
tadv 23J
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Ten zeerste verontwaardigd heb
ik dan de polikliniek verlaten, zonder
zorgen maar met tandpijn en ook pijn
aan het hart dat zulks nog mogelijk is
in een polikliniek onder het beheer
van de Knstelijke Mutualiteiten i

Ontelbare
Groot-Nederlanders
hebben gedurende 150 jaar voor de
hereniging van de Nederlanden ge
streden, voor Frans-Vlaanderen in
begrepen Maar de Vlaams-Nationa
listen en ook de Volksunie zelf heb
ben zich neergelegd bij het Belgiscf
feit En nu is het zo ver dat de
„Vlaamse Leeuw" de officiële vlaj
geworden is van het Nederlands
sprekend gedeelte van België M e
de Brabantse en de Limburgse leeu
wen werd geen rekening gehouden
En de Brabanders en Limburgers
lieten begaan

lepel & vork...
BROOD -

Toen ik mij 0|!) 23 oktober II aanbood in de polikliniek St-Jozef te
Aalst Keizerlijk Plein, voor tandverzorging, ontving ik aan de balie tot
mijn grote verbazing een , Attestation de soins donnés" Ik sluit een
fotokopie m

MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

Dr Van De Perrelei 51
Borgerhout

Tel 03-236 5654

Westvlaamse bisdom gedurende tweeendertig jaren met vaste
hand geleid Hij zal de kerkgeschiedenis ingaan als een van de
grote vernieuwers van voor, tijdens en na het Tweede Vatikaanse Concilie Vooral zijn initiatieven ten gunste van een
„hartelijke kerk" zullen vruchten
blijven afwerpen

Capoen
vecht
verder

PecqArmentiers
Volksunie-senator Michiel Capoen heeft enige tijd geleden
een voorstel van resolutie ingediend bij de Vlaamse Raad In
zijn voorstel verzoekt hij de westelijke omleiding van Menen te
schrappen uit het trace van de
omstreden weg Pecq-Armentiers Capoen vreest terecht dat,
indien dit stukje toch wordt aangehouden, het nsico blijft bestaan dat de autoweg Pecq-Armentiers er toch ooit komt Ondanks het protest vanuit Vlaanderen en ondanks het feit dat de
overbodigheid ervan bewezen
IS

Enkele wallinganten gebruik-

Deze bisschop bleef op politiek vlak met onbesproken Vele
Vlaamsnationalisten hennneren
zich zijn jammerlijk schrijven van
'58 waarin hij stelde dat het
zwaar zondig was om voor de
Volksunie te stemmen In de
woelige zestiger jaren was De
Smedt echter de eerste bisschop die toegaf dat het episkopaat zich omtrent de kwestie
„Leuven-Vlaams" vergist had
Maar vorig jaar lekte evenwel uit
dat de bisschoppen van België,
mgr De Smedt inbegrepen, in de
voorbije jaren zeer loyaal de
CVP-verkiezingskas hadden gespekt
Maar goed, wat voorbij is is
voorbij En bovendien heeft bisschop De Smedt m zijn afscheidsbnef geschreven „Indien
ik iemand onder u onrecht heb
aangedaan, dan vraag ik daarvoor vergiffenis" Wij wensen
hem nog gelukkige jaren

DEZE
>NEEK
Leven wij om te werken, of
juist o m g e k e e r d ' Deze vraag
lijkt een boutade Ze heeft
overigens al veel heftige
diskussies uitgelokt Tussen
pot en pint Een grondige
bedenking hierover gaat echter
veel dieper dan wat cafépraat
De jongste dagen bereiken
ons de beelden van een
onbeschnjflijke armoede in
Ethiopië Niemand kan hierbij
onberoerd blijven Voor deze
miljoenen mensen rijst de
vraag met of zij een job
vinden Zij hebben met eens
de kans om over het leven zelf
een vraag te stellen Als
nutteloze herfstbladeren vallen
ZIJ af Met hopen Zonder de
kleurenrijkdom van een
natuurverschijnsel Integendeel
grauwe geraamten, onwezenlijk
zwak, onnatuurlijk Zijn het
nog mensen? Is er daar nog
sprake van leven''
W I J staan er tegen aan te
kijken Met de doffe pijn van
wanhoop Zonder in staat te
zijn fundamenteel deze
onmenselijke toestand uit de
wereld te helpen Wat
betekent het leven voor deze
mensen *? Minder dan mets Mij
bekruipt dan een grote
ergernis over de hypocrisie
van het rijke Noorden Waar
de lucht zwanger is van
geweeklaag over de krisis
Waar de mond overloopt van
solidariteit Ik huiver dan bij het
horen van de onvoorstelbare
demagogie die tijdens de
Amerikaanse
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presidentsverkiezingen
werdverkocht en door het
volk van een wereldmacht
werd goedgekeurd Terwijl
duizenden miljarden verbruikt
worden aan
mensdomvermetigende
wapensystemen, ontbreek een
bijkomend miljard om de akute
hongersnood in de Ethiopische
woestijn tegen te gaan Althans
tijdelijk Ik zwijg dan nog over
het totaal ontbreken van
werkelijke samenwerking, die
deze arme volkeren struktureel
op gang zou brengen naar
eigen ontwikkeling
Tegenover deze
wereldproblemen staan wij als
klem volk machteloos Wat met
wil zeggen dat we passief
mogen toezien Ik wens dit te
onderstrepen Maar in geen
geval mogen we berusten in
de voortdurend groeiende
armoede vlak bij ons In onze
steden en gemeenten neemt
de vraag naar het
gewaarborgd minimum toe
Vaak meer dan verdubbeld
Deze dreigende verarming van
onze Vlaamse mensen is zeker
met zo dramatisch als in het
zuidelijke werelddeel, maar ze
IS evenmin aanvaardbaar Ons
verzet hiertegen kan wel
doeltreffend zijn
Martens en de
regeringspartijen pakken hoog
uit met het rapport van het
Internationaal Muntfonds,
waarin hun neo-liberaal beleid
wordt geloofd Juichend
zwaaien ze met allerhande

gunstige macro-ekonomische
cijfers Met een opgedreven
propaganda willen zij de brave
burger overtuigen van de enig
zaligmakende noodzaak van
hun inleveringspolitiek
Schijnheilig verzwijgen zij
intussen de enorme schuld van
die eisende Staat Wie heeft
uiteindelijk enige boodschap
aan deze juichkreten? De
ongeveer driehonderdduizend
Vlaamse werklozen •? De vele
kleine middenstanders die de
nutteloosheid van hun
zwoegen ervaren'' De jonge
gezinnen die hun recent
opgebouwd vermogen als
zandkorrels onder de golfslag
zien wegschuiven "^ De
kaderleden die, door de
afroming van hun arbeid, elke
motivatie verliezen'? Neen, zij
hebben geen boodschap aan
de mooi-ingepakte cijfers van
de ekonomische rapporten De
werkloosheid wordt meer en
meer synoniem met
nutteloosheid Zelfs het werken
verliest zijn zin Het
rechtvaardig evenwicht tussen
de vrijheid en de sociale
verwachtingen dreigt te
verdwijnen Hiertegen kunnen
en moeten wij opstaan Dit is
een wezenlijke zorg van het
Vlaams-nationalisme i

Vic ANCIAUX
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ten dit stuk autoweg indertijd als
pasmunt voor het Vlaamse
schooltje in Komen Aan deze
koehandel heeft de V U toen een
krachtig halt toegeroepen
Toen de VU-fraktieleider in de
Vlaamse Raad, Paul Van Grembergen, aandrong op de spoedbehandeling van de resolutieCapoen ging de CVP-fraktieleider Verhaegen aan het schipperen Deze kristen-demokraat wilde het resolutievoorstel eerst
nog naar een kommissie doorsturen
De meerderheid in de Vlaamse Raad sprong, zoals steeds, de
CVP bij en stemde met in met de
voorrangsbehandeling, ondanks
het vung pleidooi van Capoen,
die de Raad erop wees dat de
spoedbehandeling wel noodzakelijk is omdat reeds onteigeningen aan de gang zijn
De bevolking van het leperse
zal het CVP-gefoefel met in dank
aanvaarden

De Brugse bisschop EmielJozef De Smedt gaat met pensioen Z o heeft hij zelf aangekondigd in een herderlijk schrijven
aan de gelovigen van het diocees Brugge Het is nu wachten
op een opvolger en in dit verband worden vele namen genoemd
Mgr

De

Smedt

heeft

het

PSC-dreiging
De vredige Allerheiligen-rustperiode werd eventjes verstoord door de uitspraken van
PSC-president Gerard Deprez
Deze vond het nodig in een
vraaggesprek een aantal bedreigingen te uiten aan het adres van
de regenng waann zijn eigen
partij(tje) zetelt
Deprez vindt dat er een einde
moet komen aan de besluiteloosheid van het kabinet Konkreet
eist hij dat Martens en de zijnen
zeer konkreet vertellen wat zij in
de komende maanden zullen
gaan doen Indien dit met zo is
nou dan hoeft het voor Deprez
met meer zegt hij Want iemand
met een beetje politieke neus
heeft al lang „gesnopen' dat dit
een proefballonnetje is Eventjes
dreigen om straks de volle buit in
de wacht te slepen
Een van zijn eisen betreft de
opvolging van PVV-financieminister De Clercq die straks Europees kommissaris wordt De-

prez eist dat het francofone
.evenwicht" op de buitenlandse
, diensten" terug in evenwicht
zou worden gebracht De taktiek
van de oekaze blijft het dus doen
in ons schamele politieke bestel
Afdreiging, met de portefeuille
en het dynamiet er naast

Aan de
kardinaal
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport over de
voortdurende gevolgen van de
repressie heeft VU-kamerlid (en
mede-opsteller van het dokument) Joos Somers een brief
geschreven aan kardinaal Danneels
Onweerlegbaar is ons land
op dit terrein een voorbeeld van
onkristelijkheid
onverzoenlijkheid en onmenselijkheid zeker in
vergelijking met andere Europese landen waar reeds jaren amnestierende
maatregelen
werden uitgevaardigd', schrijft So-

Sinds De Croo het departement Verkeerswezen „beheert"
hebben de prijsstijgingen elkaar
in een zeer snel tempo opgevolgd Bijna om het half jaar
mochten de passagiers weer
even dieper in de geldbeugel
tasten om hun treinbiljetje te
betalen Alhoewel de inflatie in
drie jaar tijd amper 20 % beliep,
toch zijn de treintarieven in diezelfde periode met 40 % gestegen
oproep van de Belgische bisschoppen uit 1974 om de sociaal-nadelige gevolgen van de
epuratiewetgeving weg te werken Maar blijkbaar heeft deze
oproep weinig uitgehaald
Daarom vraagt Somers aan
de kardinaal om het aanstaande
pausbezoek aan te grijpen ,Zal
dit het ogenblik worden van het
bevrijdende woord over de Belgische
onverzoenlijkheid
en
voor vergiffenis voor het onrecht dat burgers van eenzelfde
land enerzijds en van een zelfde
volksgemeenschap
anderzijds
elkaar hebben aangedaan"^'

Treinen
duurder
Nog maar eens De treintaneven verhogen andermaal in januan 1985 Waarschijnlijk met
zo n 6 % Waardoor de prijsstijging in amper 3 jaar tijd reeds
40 % bedraagt

Bovendien is in die tijdspanne
de dienstverlening hoegenaamd
met verbeterd, alle „IC-IR-plannen' ten spijt Talrijke stationnetjes sneuvelden onder de besparingshakbijl het aantal treinen
per dag verminderde en die
klucht van de „klokvastheid' gelooft toch niemand meer
In dezelfde periode is het aantal reizigers aanzienlijk gedaald
Wat begnjpelijk is Steeds meer
mensen gaan besnoeien op allerlei uitgaven, waardoor ook de
uitstapjes-per-trein verminderen
Alleen de pendelarbeiders kunnen er moeilijk aan ontsnappen
Om den brode moeten zij zich
dagelijks verplaatsen en hiervoor zijn ze meestal aangewezen op het treinverkeer

De Croo
en de
NMBS
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Index:
0,03 pt...
De indexkommissie verwierp
vorige week de index van de
maand oktober Ekonomieminister Eyskens heeft dit advies
naast zich neergelegd en het
reeds eerder meegedeelde cijfer
toch goedgekeurd
De indexkommissie is een adviesorgaan tegenover het ministene van ekonomische zaken
Het bestaat uit vertegenwoordigers van de vakbonden, de Boerenbond, de Belgische patroonsorganizatie, een onafhankelijk
expert, een vertegenwoordiger
van de groot-distributie en de
kommissievoorzitter Zeven leden stemden tegen, vijf voor Bij
de pro-stemmers noteerde men
de afgevaardigden van de patroonsorganizatie, de groot-distributie en de Boerenbond De
vakbondsleden, evenals de expert en de kommissievoorzitter
zelf, verwierpen het indexcijfer
Omdat ZIJ met akkoord gingen
met de manipulatie van Eyskens
in de prijzen voor de energieprodukten Zij vinden dat het voor
de maand oktober voorgestelde
indexcijfer niet reprezentatief is
voor de ware levensduurte
Eyskens heeft dit advies echter aan zijn laars gelapt en de indexstijging
vastgelegd
op
0,48 % stijging Zodat het gemiddelde indexcijfer van de jongste
vier maanden nu 124,97 punten
bedraagt De spilindex van 125
punten wordt daardoor net met
overschreden I
Meester-foefelaar
Eyskens

heeft het dus klaargespeeld De
ambtenaren kunnen mooi fluiten
naar hun loonsverhoging en hopen op een aanpassing in aprilmei '85 Eyskens zal een pluim
van Martens krijgen Door deze
onsmakelijke goocheltruuk krijgt
de Belgische schatkist ca 15 tot
20 miljard cadeau

„Bruxelles,
capitale../
Een hele reeks Brusselse belastingplichtigen ontving onlangs
de gekende formulieren voor het
berekenen van hun bijdrage aan
Vadertje Staat Niemand ziet dit
bundeltje papier graag in zijn bus
vallen
De ergernis sloeg echter bij
talrijke Vlamingen om in woede
toen ZIJ op deze officiële omslag
een stempel zagen met „Bruxelles, capitale de la communaute
frangaise de Belgique", gevolgd
door de Nederlandstalige omschrijving van deze „boodschap" Blijkbaar hadden Brusselse frankofone beambten gemeend dit bundeltje te moeten
„opfleuren" met deze mededeling
Over deze praktijk ondervraagd beweerde financiemimster Willy De Clercq van mets te
weten Hij beloofde echter een
streng onderzoek tegen de
snodaards in te stellen met als
verklaring dat de fiskale administratie nog altijd onder nationale
bevoegdheid valt
Het IS goed dat De Clercq
deze arrogante beambten wil be-

Deze dagen gaan pakweg 17000 Vlamingen de baan op om geld in te zamelen voor de 1111.11-aktie
Onder het motto „11 11 11 respekteert de mensen, niet de macht" Sinds enkele jaren gaat deze aktie hand
in hand met een politieke bewustwordingscampagne
De initiatiefnemers hekelen terecht de te nauwe
bindingen tussen het Belgische en het Zaïrese regime Ondanks de vele folteringen en de talrijke
schendingen van de mensenrechten in „onze" vroegere kolonie blijft de Belgische overheid inderdaad blind
voorde wrede en diktatoriale politiek van alleenheerser Mobutu Óp talrijke plaatsen in Vlaanderen werden
ludieke straatmanifestaties georganizeerd om deze Belgische politiek aan de kaak te stellen Hierbij werden
ook de financiële „transakties" tussen Belgische en Zaïrese lobby's op de korrel genomen

straffen, maar anderzijds zouden
WIJ liever zien dat de belastinginning onder gewestelijke bevoegdheid ressorteert Dan zou
de Vlaamse Gemeenschap eindelijk krijgen waarop zij recht
heeft Terwijl zij nu jaarlijks miljarden wordt bestolen, „dankzij"
het feit dat dit nog steeds een
nationale materie blijft

Ridder René Victor
• • MMET René Victor ver• • # • dwijnt een der laatK W m ste
vertegenwoordigers van een generatie
vrijzinnige, tiumanistische
flaminganten die een toonaangevende
rol
hebben gespeeld in het geestesleven en de Vlaamse beweging te Antwerpen.
Na aan het Antwerps
ateneum — toen een kweekschool
van flamingantisme
— te hebben gestudeerd,
trad hij in
stadsdienst. „Het Stad" en het
biblioteekwezen
in de metropool krioelden toen van jong
vrijzinnig Vlaamsgezind
talent:
van Ostaijen, Eugeen de Bock,
Emmanuel de Bom om er maar
een paar te noemen. Velen van
deze groep stonden in of dicht
bij het aktivisme en kenden na
de eerste
wereldoorlog
de
daaraan verbonden
kleine of
grotere
narigheden.
Wellicht
heeft de terughoudende en behoedzame aard van Rene Victor hem daaraan laten ontsnappen.
Hij leverde de niet te onderschatten
intellektuele
krachttoer om in 1921 doctor in de
rechten te worden voor de centrale
eksamenkommissie.
Sindsdien
is zijn naam onafscheidelijk
verbonden aan de
Antwerpse balie, aan de strijd
voor vernederlandsing
van het
gerecht en voor de erkenning
en de bloei van het Nederlands
als juridische taal Hij doceerde
te Gent en te Brussel.
In 1931 stichtte
hij
het
Rechtskundig Weekblad als te-
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genhanger van het Journal des
Tribunaux.Het blad werd niet
alleen een Vlaams verweermiddel, maar tevens een uitmuntend werkinstrument
voor al
wie in Vlaanderen voor of achter de balie stond. In 1938 werd
hij stichtend lid van de Koninklijke Vlaamse Akademie, een
instelling die goeddeels
mede
onder zijn impuls tot stand
kwam.
Boven
een
akademische
loopbaan, die voortdurend binnen zijn bereik lag, bleef hij de
voorkeur geven aan de balie.
Dat hij — nochtans een flamingant in hart en nieren die zijn
overtuiging niet onder stoelen
of banken stak — zonder kleerscheuren door twee wereldoorlogen was gekomen, liet hem
toe om het na de bevrijding op
te nemen voor de
slachtoffers
van de repressie, niet alleen als
hun advokaat voor het krijgsgerecht maar ook als humanistisch-overtuiged
voorstander
van de amnestie-gedachte.
Hij

pleitte de zaken van Borginon,
van Coppenolle en — samen
met Frans Van der Eist — van
Gerard Romsee.
Het patriottisch
ongenoegen
dat hij zich daarmee op de hals
haalde, kon niet beletten dat
zijn werk- en geesteskracht
het
respekt afdwongen dat zij verdienden. Ook officiële eer viel
hem te beurt zonder zijn Vlaamse ijver te beknotten. In 1966
werd hij tot ridder in de adelstand verheven. In de Antwerpse gemeenteraad
zetelde hij
enkele jaren als
fraktieleider
van de PVV: een beschaafd,
tolerant en breeddenkend
politicus die geacht werd ook bij de
andere frakties.
Hij was een liberaal in de
brede, humanistische,
Angelsaksische
betekenis
van het
woord. Dat hij zich op eigen
kracht als self-mademan
omhoog had moeten
worstelen,
bevestigde hem voortdurend in
de overtuiging dat hij zijn deel
moest bijdragen tot de verheffing en ontvoogding
van het
Vlaamse volk, tot de verdediging van miskenden en machtelozen.
Naast zijn talloze
publikaties,
zijn Rechtskundig Weekblad en
vele andere initiatieven laat hij
de sterke stempel na die hij
sloeg op het rechtsleven
in
Vlaanderen. En de herinnering
aan een edelmoedig
humanist
die de zeldzame kunst verstond om de gematigdheid van
zijn gemoed te koppelen aan
Vlaamse
onverzettelijkheid.

VNJ te Bree
De afdeling van het Vlaamsnationaal Jeugdverbond
van
Bree wou op 12 oktober jl een
feestje vieren Eerst was er een
eucharistieviering gepland ter
nagedachtenis van Theo Brouns
en Wies Moens en daarop zou
een kaasavond volgen Dit initiatief zou dit jaar voor de derde
maal doorgaan
Enkele dagen vóór die avond
werden zowel de kollegedirekteur als de deken onder druk
gezet om geen misviering toe te
laten Dreigingen waaraan deze
pnesters gevolg gaven Op 12
oktober zelf werd de toegang tot
het feestzaaltje versperd door
enkele heetgebakerde „rode"
jongens o l v SP-volksvertegenwoordiger Peuskens en de
Maaseikse
SP-burgemeester
Vermassen Zij barrikaderden
de ingang, omdat zij het met
konden aanvaarden dat het V N J
een bijeenkomst hield waarop
zg „het gruwelijk oorlogsgeweld volkomen zou genegeerd
worden". Het geharrewar duurde tot 21 u 30 Dankzij tussenkomst van VU-burgemeester en
-kamerlid Jaak Gabnels kon de
feestmaaltijd voor kinderen en
ouders uiteindelijk toch doorgaan
Deze bedenkelijke houding
van
heibelzoekende
SP-ers
toont nog maar eens aan hoe zij
„verdraagzaamheid" met woorden, maar met met daden belijden Daarenboven plegen deze
SP-ers een zware inbreuk op het
fundamentele
demokratische
recht op de vrijheid van vergaderen En tot overmaat van ramp
verspreidden zij flagrante leugens en gemene aantijgingen in
hun pamfletje

Sep
De Walen zullen bij de eerstvolgende nationale verkiezingen
hun stem kunnen geven aan een
nieuwe politieke formatie de
„SEP", de „Solidarite et Participation"
Het rommelt reeds geruime
tijd in de Waalse CVP, de PSC
Vooral de vakbondsvleugel, het
M O C (dl de franstalige tegenhanger van het ACW), is zwaar
verdeeld Een steeds groter wor-

dende groep Waalse, knstelijke
vakbondsleden vinden dat de
huidige regenng een te liberale,
asociale politiek voert Deze
groep besloot enige tijd geleden
te kappen met de PSC om een
eigen partij te stichten Hiermee
IS men dus rond en straks tiegt
de „SEP' dus naar de verkiezingen Als belangrijkste programmapunten stellen zij progressisme, pluralisme en federalisme
voorop
De PSC-leiding ziet deze evolutie uiteraard met lede ogen Het
valt te verwachten dat deze
Franstalige partij, die nu reeds
minder verkozenen telt dan de
VU, nog meer verschrompelt Dit
belet de PSC-mimsters evenwel
met allerlei elektorale punten te
scoren Maystadt en Nothomb
kunnen zelfs ongestraft en aanhoudend de Vlamingen benadelen Omdat „onze" eigen Vlaamse ministers in die nationale regering te lam zijn om hiertegen
te reageren

Fiskale foefjes
Het elektoraal geweten begint
duidelijk bij een toenemend aantal regeerders te knagen
Nadat de liberalen vooreerst
opportunistisch uitpakten met de
eis dat werk zou worden gemaakt van belastingverlagingen,
zijn er nu ook knstendemokraten
die de fopspeen van belastingverlaging met brio trachten uit te
spelen Vooral Mare Eyskens is
de liberale vuurlinie gaan vervoegen
Als minister van Ekonomische
Zaken zou hij nochtans best op
de hoogte moeten zijn van de regeerintentie om de direkte belastingen slechts te verlagen als het
begrotingstekort zou zijn teruggeschroefd tot 9 procent van het
bruto nationaal produkt terwijl
dat tekort nu nog boven de 11
procent zweeft
De intentieverklanngen om de
direkte belastingen te verlagen
zijn staaltjes van huchelanj
Zulks IS immers nu de vage
belofte van precies diegenen die
bij vonge verkiezingen zich
scherp kantten tegen belastingverhogingen en ze de jongste
jaren in versneld tempo hebben
doorgevoerd

Als gevolg van nefaste politizering

Overheidsdiensten:
jaarlijl<s miljarden verl<wist
De reeds zware inlevering van de gezinnen is duidelijk niet voldoende van
aard om de staatsfinanciën behoorlijk te saneren. Zelfs niet om de rode cijfers
tot een aanvaardbaar getal terug te brengen. Er dient dus, naar verluidt in brede
kringen, bijkomend gesnoeid te worden in de staatsuitgaven. De sociale sektor
en kulturele sektor werden reeds ductitig aangepakt Nu zou men op andere
budgetaire posten uitgaven aansnijden waarvan beweerd wordt dat zij niet
samendrukbaar zijn. Zoals, in het openbaar ambt

H

ET
overheidspersoneel
werd zeker ook (individueel) in de voorbije
periode hoegenaamd met gespaard van behoorlijke inleveringen
Zoals veel gezinnen volgende
maand zullen gevoelen Evenwel,
mogelijke aanzienlijke bezuinigingen in het ambtenarenapparaat ten dienste van de overheid
zouden met andere dan simpele
lapmiddelen kunnen verwezenlijkt worden

Die foefjes (met uitstelling van
index-sprong en verschuiving
van wedde-uitkering van het begin naar het einde van de gepresteerde
maand)
hebben
slechts de, overigens op het moment zelf zéér pijnlijke, budgettaire waarde van ééndagsvliegen

Openlijk cynisme
Er kan gesaneerd worden in
de personeelsuitgaven Maar,
andermaal, men blijft het zoeken
in lapmiddelen en vooral bij de
zwakste schakels, zoals BTKprojekten, inschakeling van Derde Arbeidscircuit, en zomeer.
Kiese benoemingszweren die
nochtans dnngend en meteen
drastisch sanerend zouden moeten weggesneden worden laat
men onaangeroerd
Zoals de geldverkwistende
politizenng van het Ofjenbaar
ambt BIJ de voorstelling van een
„dossier echte demokratie", in
december 1980, stelde de Volksunie op een perskonferentie
onder meer aan de kaak „De politizering van de overheidsadministratie bereikt een peil dat onverdraaglijk wordt, ze wordt met
een openlijk cynisme bedreven"

Dosering
De nefaste gevolgen van dergelijke benoemingspolitiek laten
zich nu niet alleen in de kwaliteit
van de overheidsdiensten maar
ook uiteindelijk in de budgettaire
effekten gevoelen
Onlangs heeft het Verbond
van Vlaamse Academici in een
manifest menig varkentje bij het
openbaar ambt gewassen Het
W A kant zich (vanzelfsprekend) met tegen alle politieke
benoemingen
Als de politizenngsgolf in het
openbaar ambt wordt aangeklaagd dan betreft het benoemingen waarbij
minbevoegden
of zelfs onbevoegden
slechts
aangesteld worden op grond
van partijpolitieke, syndikale of
ideologische overwegingen
en
zulks in strijd met de beginselen
van een behoorlijk bestuur

Met rekrutering van overheidspersoneel hebben vooral
politieke partijen zich in dit land
steeds ingelaten Maar, de jongste twintig jaren zijn er, aldus het
W A , enkele „merkwaardige"
ontwikkelingen te melden

laag, tot soms afzichtelijk afwezig rendement
Er IS de administratieve be-

gunstiging van politiek gepromoveerde ambtenaren die jaarlijks
miljarden kost Op het gebied
van demokratie kan men zich
slechts vragen stellen in verband
met politieke praktijken bij rekrutering en selektie van magistraten
Het Verbond van Vlaamse
Akademici vergelijkt de recente
evolutie van de partijpolitieke benoemingen met de internationale
bewapeningswedloop de kosten zijn hoger dan de baten
De risiko's voor het maatschappelijk bestel nemen zien-

derogen toe, maar niemand wil
de ontwapening aanvatten

Diepgekankerd
Niet de minste illuzie maken
uiteraard Maar elke regenngsleider of -woordvoerder die blijft
zaniken over besparingen in bijvoorbeeld de sociale sektor is
kompleet ongeloofwaardig als hij
niet de minste aandacht schenkt
aan het miljardenverkwistend
overheidsmanagement, als gevolg van de diepgekankerde politizenng van het openbaar ambt
(hds)

KS-protest (voorlopig) geluwd

Niet alleen is er partijpolitieke
interesse voor topbenoemingen,
maar kwantitatief enorm meer
voor de aanwerving van postbodes, poetsvrouwen, deurwachters en dergelijke
De partijpolitieke beïnvloeding
treft ook de meuwsoortige werkvormen zoals BTK, stagiairs, tewerkgestelde werklozen
De partijgreep (uiteraard die
van de regeerpartijen) verbreedt
zich immer over meer sektoren
van het overheidsbeleid de universiteiten, het kultuurbeleid, de
rechterlijke macht
Overigens is die ijver voor
verregaande politizenng van de
overheidsdiensten niet meer uitsluitend de zorg van individuele
politici die bekommerd zijn om
hun „sociaal dienstbetoon", maar
van goed-geequipeerde partijdiensten die met elkaar over de
„dosenng" onderhandelen

Schaduwadministraties
In verband met de gebruikte
procedees wijst het W A er bijvoorbeeld op dat bij een eerste
benoeming in de rechterlijke
macht nog immer een omzeggens totale politieke willekeur
mogelijk is
Ook vallen de parastatalen,
bijzondere korpsen en de lokale
besturen dn totaal zo'n 800000
personeelsleden) buiten de bevoegdheid van het Vast Wervingssekretanaat Niet éen politieke benoeming op zichzelf,
maar wel té verregaande politizering van de overheidsdiensten
(van hoog tot laag) heeft als
gevolg een onderkenning van
het belang en de noodzaak van
degelijke prestaties
Een goed overheidsmanagement verdwijnt kompleet in de
politieke mist
Het IS met de eerste keer dat
(onder meer door „geneutralizeerde topambtenaren") wordt
aangeklaagd dat ministers met
groot gezag in de Belgische regering hun kabinet het karakter
meegeven van een schaduwadmimstratie
Zelfs worden administratieve
funkties misbruikt om partijpolitieke aktiviteiten binnen overheidsdiensten te vernchten
Het gevolg is overtollige aanwervingen Diensten met een

Vorige week was er grote heibel in Hasselt onder meer in het treinstation, naar aanleiding van de plannen
voor afbouw van de Kempische Steenkolenmijnen Na de sussende verklaringen van het KS-bestuur werden de akties voorlopig gestaakt Dreigt evenwel met het gevaar dat men de bevolking middels vage
verklaringen in slaap tracht te wiegen ' Het probleem van de financiering van de KS is, alvast op langere
termijn, hoegenaamd met opgelost (foto LDJ

LNG: schuldenzorg
Niet alleen heeft de CVP-PVV-meerderheid
het
gepresteerd de begroting '85 van de Vlaamse regering te degraderen tot een schijndokument, vol
Januscijfers.
De Vlaamse regering heeft er evenzeer, al was het
nog maar principieel, mee ingestemd dat de verdere
financiering van de LNG-gasterminal in Zeebrugge in
de toekomst, via de staatswaarborg, voor het belangrijkste gedeelte op de schuldenrekening van de
Vlaamse gemeenschap zal worden geschreven.

M

INISTER SCHILTZ protesteerde tegen dergelijke, zeg maar oplichterspraktijken, en stelde voor
de zaak aanhangig te maken bij
het nationaal overlegkomitee
waar dergelijke disputen dienen
te worden uitgevochten
De andere ministers in de
Vlaamse regering gingen akkoord met Schiltz' bezwaren.

maar vonden het te vroeg te
protesteren omdat het slechts
om een intentieverklaring
van
Martens zou gaan
De regenng-Martens is er op
uit om de verdere uitbouw van
de gasterminal nog slechts voor
10 miljard te dekken Al wat
hoger oploopt wordt met meer
uit de nationale pot betaald
De Vlaamse regenng stemde

in met Schiltz' wettelijke bezwaren de staatswaarborg
toekennen aan de kredieten voor de financiering van de LNG-terminal
IS een aangelegenheid die exclusief tot de bevoegdheid van de
nationale regenng behoort Er is
geen wettelijke basis om lasten
die geen betrekking hebben op
de vijf gekende nationale sektoren aan de gewesten aan te
rekenen
Ach ja, dat is juist gaven de
Vlaamse ministers in de Executieve toe Minister Schiltz heeft
dat goed gezien
En even later werd dan
prompt, tegen Schiltz in. de beslissing genomen dat er hoegenaamd nog geen dringende reden IS om tegen deze gang van
zaken te protesteren
Van zo 'n Executieve zou dan
de stimulans moeten uitgaan
voor verruiming van de Vlaamse
politieke m a c h t '
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Hugo Schiltz:

Geen wafelijzer
voor Vlaamse
telekommunikatie
Heeft de eerste minister met zijn antwoord op de interpellatie van Hugo
Schiltz een einde gemaakt aan de talloze spekulaties in het dossier van de
telekommunikatie ?
Feit IS, dat akte moet genomen worden van zijn verklaring dat de regering zich
moet houden aan de regeringsverklaring Geen steun dus aan initiatieven die tot
doel hebben produktiekapaciteiten te scheppen die konkurreren met bestaande
rendabele bedrijven in dezelfde sektor
Daartegenover staat de praktijk. „Telkens als de regering in gevaar komt,
bezwijkt ZIJ onder druk van haar Waalse vleugel en wordt de zo misprezen
wafelijzerpolitiek toch maar weer toegepast".

N

u reeds een jaar geeft de
levering van nieuwe telefooncentrales aan de
RTT aanleiding tot slinkse maneuvers en elektorale uitspraken Ook van regeringsleden, en
die voorspellen weinig goeds
voor de bestaande eigen telekommunikatiebednjven
Volgens bepaalde persberichten heeft zelfs Martens zich in
het debat gemengd „De Waalse
eis om te participeren
in de
telekommunikatie is een onvermijdelijke tegenhanger voor de
Vlaamse participatie in de vliegtuigbouw"
En op het eerste gezicht zou
men nog kunnen denken dat
deze en andere argumenten „redelijk" zijn zo redelijk dat de
Vlaamse bedrijven Bell Telephone en GTE-Atea er dreigen aan
ten onder te gaan Dinsdag jl
zette Hugo Schiltz eens alle
puntjes op de i inzake „redelijkheid" bij de behandeling van dit
dossier

gekoesterd en beschermd op de
eigen binnenlandse markt Bovendien kan hij alom rekenen op
ruimere overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling

miljard in Engeland en de 15
miljard in Frankrijk — de Belgische overheid bijdroeg tot de
kosten van onderzoek en ontwikkeling via de bestellingen van
de eigen RTT

Tot nog toe voerde ook België
deze politiek Met dit verschil dat
bij afwezigheid van direkte overheidssteun zoals elders — citeren we slechts, voor 1982, de 11

En dat is maar korrekt ook,
vindt het VU-kamerlid „Het is
eveneens korrekt dat ingevolge
deze verschillende manier van

ondersteuning de Belgische bedrijven
op de
internationale
markten tegen lagere
prijzen
moeten leveren dan in eigen
land Omgekeerd is het dan ook
normaal dat buitenlandse bedrijven die vanwege hun overheid
steun ontvangen, op de Belgische markt lagere prijzen kunnen aanbieden"
Uiteindelijk zou het openstellen van de Belgische markt geen
enkel financieel voordeel bieden
aan de overheid, terwijl de nadelige gevolgen voor de eigen sektor en de Belgische ekonomie
evident zijn Het afschaffen van
de onrechtstreekse overheidssteun via de RTT zou het doodvonnis van de eigen telekommunikatie-industne tekenen en van
België een technologisch onderontwikkeld land maken

Anti-Vlaams
Het enige voordeel van de
vnje konkurrentie geldt de Waalse pwlitici ZIJ hanteren het als
springplank naar een Waalse telekommunikatie Over dat misbruik IS Schiltz bondig „Ofwel
leven wij in dit land nog in een
ekonomische en monetaire unie,
ofwel met Niet ik heb de naam
van door dik en dun deze unie te
verdedigen Zij die dit wel doen,
moeten weten wat zij willen Ofwel gaat het m de ekonomische
unie over de belangen van de
Belgische
telekommunikatie-sektor, ofwel gaat het om onderscheiden Waalse en Vlaamse
belangen en om een afzonderlijke Vlaamse en Waalse ekonomie Vooralsnog is er de grondwettelijke feitelijkheid van de
unie"
De Waalse eis tot participatie

Vrije
konkurrentie?
Z o wordt er druk geschermd
met de stelling van de vrije konkurrentie en het openstellen van
de eigen markt voor buitenlandse ondernemingen Dit klinkt erg
liberaal en logisch Al is het meer
dan verdacht dat plots alle Waalse politici dit liedje zingen
Maar ten gronde nu Van werkelijk vrije konkurrentie is er in
de sektor van de telekommunikatie geen sprake In alle Westerse landen wordt deze sektor
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H Schiltz „De Waalse eis is
ekonomisch onverantwoord, onredelijk en onrealistisch"

Met de regelmaat van een klok wordt de plaatsing van de kruisraketten door de oppositie op de kameragenda geplaatst Zo ook dinsdag jl Nog maar eens zette VU-kamerlid Jan Verniers zich af tegen de bewering, dat het enkel en alleen te doen zou zijn om een aanwakkering van de anti-NA VO hetze , Wat de VU
wil, IS via het met plaatsen van de raketten een eerste stap te zetten naar het stopzetten van de
bewapeningswedloop
de afschnkkingsstrategie
is hopeloos voorbijgestreefd
In zijn antwoord bevestigde minister Vreven de verderzetting van de voorbereidende werken, in zoverre dat wanneer de regering
het licht op groen zet de eerste raketten in maart 1985 in Florennes kunnen aankomen

noemde de Antwerpenaar koudweg ,onrealistisch en onredelijk"
Onrealistisch omdat het uitgesloten IS dat een nog op te
richten Waals bedrijf de gewenste apparatuur aan de RTT zou
kunnen leveren voor 1995 Trouwens, wie zou die investering
bekostigen"^ In dat besef hebben
de Waalse politici buitenlandse
bedrijven binnengehaald, konkurrenten van de eigen bednjveni De gevolgen daarvan kunnen niemand ontgaan ,Dank zij
de Waalse steun zal een buitenlandse konkurrent een referentiebestelling verwerven in België
en dit op de internationale markt
gebruiken in de strijd tegen de
bedrijven Bell en Atea"
Onredelijk omdat de Waalse
politici hun eis steunen op datgene wat in de vliegtuigbouw
gebeurde Daar verwierf Vlaanderen inderdaad een beperkt
aandeel Maar dat slaat op produkten waarvoor in Wallonië
geen produktieapparaat bestaat
Het Vlaamse aandeel kwam dus
met in de plaats van het Waalse
aandeel Het vormde geen bedreiging voor de Waalse industne Bovendien moet komaf gemaakt worden met het eisen van
kompensaties in elk apart dossier Laat ons beter eens alle
kompensaties op een rijtje zetten dan rijst ondubbelzinnig de
vraag waarom de solidariteit
steeds vanuit een hoek de
Vlaamse moet komen i
Tot slot
verwees
Hugo
Schiltz, ten behoeve van regeringsleden en
meerderheid,
naar het regeringsakkoord zelf
de regering zal geen initiatief
nemen dat de konkurrentievoorwaarden van de eigen rendabele bednjven kan vervalsen
Martens beloofde de toepassing van dit regeringsstandpunt Maar zoals reeds gezegd,
de ervaring leert dat de Vlaamse ministers van de centrale
regering onmachtig zijn het
hoofd te bieden aan Waalse
chantage

Geen
VIAAMSERAAD medelijden,
maar
échte hulp

Pleidooi voor Vlaamse
werklozenbegeleiding
Niet zolang geleden uitte minister Eyskens zijn verbazing
over het enorme aanpassingsvermogen van de mensen: „Wie
had elf jaar geleden
durven
voorspellen dat er nu 500.000
werklozen zouden zijn, zonder
dat daarbij maatschappelijke onlusten zouden optreden?".

andere grote sociale tragedies
nam de gemeenschap steeds
wetten en initiatieven om tot een
oplossing en begeleiding ervan
te komen. Denken we maar aan
de kinderarbeid, de veertien-

Op z'n zachtst uitgedrukt een
cynische boutade, over de
schande en de tragedie van de
tachtiger jaren. Wat Eyskens
een vorm van „aanpassing"
noemt is door maatschappelijk
onderzoek reeds lang onderkend als een vorm van „desintegratie". En dat doet Paul Van
Grembergen vrezen dat er een
sub-maatschappij in ontw/ikkeling is. Zijns inziens een ergerlijke en onaanvaardbare situatie:
„De kenmerken ervan zip destruktief, ontwortelend en in strijd
met een zuiver humanitaire visie
en met een kristelijke visie op de
mens in de maatschappij Eufemistisch spreekt men over een
zich nestelen in de werkloosheid,
in werkelijkheid gaat het dan in
allerlei gradaties over opstandige
bitterheid,
drankmisbruik,
apatie, afwezigheid van zelfrealizatie, afwezigheid van enig persoonlijk en enig sociaal welzijn".

Het IS daarbij niet onnuttig te
weten dat de provincies, met
uitzondenng van Limburg, met
het minste initiatief aan de dag
leggen. De gemeenten doen het
al niet beter. Slechts in 15 gemeenten is een gemeentelijke
werklozenwerking aktief of staat
er een op stapel. Het patronaat is
totaal afwezig, terwijl de vakbonden te kampen hebben met interne moeilijkheden en diskussies op dit vlak. Dat belette hen
tot nog toe organizaties van
werklozenzorg te zijn. Dat is
vandaag vooral het werk van
vrijwilligers.

Konservatieve
huiver
Volgens de VU-fraktievoorzitter gaan de jaren '80 ons nog
lang konfronteren met allerlei
vormen van werkloosheid. Bij

P. Van Grembergen: „ Voor een
volk is het niet goed dat zovele
begaafden, zovele hoofden en
handen stil moeten zijn".

PARLEMENIAIRE

SIIK>KKE1S
in openbare zitting omALTHANS
vatte de parlementaire werking van vorige week slechts een
dagje Vlaamse Raad. Daarvan werd
gebruik gemaakt om een dekreet
goed te keuren dat de Huisvestingskode aanvult en wijzigt. In essentie
komt het erop nfeer dat, onder meer
door het aanboren van privékapitaal,
'gepoogd wordt de doodzieke financiën van de sociale huisvesting weer
gezond te maken.
zijn tussenkomst onderzocht
INJohan
De Mol vooral de verhouding tussen dit dekreet en de ruimtelijke ordening: „Huisvestingsbeleid
en ruimtelijk beleid hebben duidelijk
wat met elkaar te maken, maar dat
wil men hier blijkbaar niet geweten
hebben". Ook pleitte hl] voor de
opnchting van een Vlaamse Huisvestingsmaatschappij met een globaal
herziene Huisvestingskode.

D

Die vaststelling versterkt nog
de eis tot het oprichten van een
centrum voor werklozenbegeleiding. Het VU-kamerlid beseft
daarbij zeer goed dat er enige
huiver is bij bestaande organismen, vakbonden, subregionale
tewerkstellingskomitees
en
RVA. „Bestaande
strukturen
staan zo moeilijk macht
bevoegdheid en invloed af, maar
deze konservatieve houding is
ons inziens ongepast, de afmetingen van het probleem dat ons
bezighoudt kennende". Sociale
partners, gemeenten, provincies,
sociaal-kultureel vormingswerk,
RVA, Vlaamse regering... allen
samen moeten deze tragedie
van de jaren '80 aanpakken en
zeer konkreet een Centrum aktiveren. „ Voor een volk is het niet
goed dat zovele begaafden, zovele hoofden en handen stil
moeten zijn."

diens uitspraken inzake de oprichting van Vlaamse kommerciële vestingen in het buitenland. Die gedachte is de VU bijzonder dierbaar. Maar
de jongste bespanngen op het Kommissariaat-Generaal voor Buitenlandse Betrekkingen doen de fraktievoorzitter vrezen dat ook voor deze
droom onvoldoende financiële middelen voorradig zullen zijn Zijn kollega Jaak Gabriels ondervroeg Gemeenschapsminister
Akkermans
over de aanleg van de A-24, vooral
omwille van het waas van dubbelzinnigheid waarin dit dossier vandaag
vertoeft.

Maar zoals Hugo Schiltz in de
schoot van de Vlaamse regering
al zo dikwijls moest ervaren, ook
na dit pleidooi van Van Grembergen bleef CVP'er Geens rond de
pot draaien. Wat de VU-fraktievoorzitter vreesde, werd bewaarheid: de konservatieve houding van alle bestaande organismen is troef en daarnaast zijn er
nog zovele andere alibi's... Maar
ja, de „aanpassing" verloopt
vooralsnog rimpelloos.

ONDELINGE vragen waren er
van André De Beul en Daan
Vervaet Respektievelijk over de
subsidiereglementenng voor aktiviteiten die door vormingsorganizaties
in Nederland opgezet worden en
over de dijkbreuk te Zemst
OT slot stemden de raadsleden
over de motie die neergelegd
werd na het evaluatiedebat over het
beleid van de Vlaamse regenng Dat
beleid kreeg de steun van CVP en
PVV, de „feitelijke" meerderheid. VU
en SP stemden tegen, terwijl Gemeenschapsminister Hugo Schiltz
zich onthield

Een ontgoochelde Van Grembergen repliceerde dan ook bits:
„ Vijfhonderdduizend
werkzoekenden op zes miljoen Vlamingen is een dodelijke
wonde
Vlaams-nationalisten
zouden
hun ideaal van een zich zelfbesturend Vlaanderen inhoudelijk
tekort doen, mocht daar niet het
welzijn van het volk aan verbonden zijn. Zolang de wonde van
de werkloosheid bloedt, eisen
WIJ met al onze middelen dat de
Vlaamse regenng de voorrang
van dit probleem zou erkennen
en er iets zou aan doen!"

M

de interpellaties dienen twee
T
B IJinitiatieven
van Paul Van
Grembergen vermeld te worden.
Het eerste — zijn eis tot een krachtig
beleid inzake werklozenbegeleiding
— komt elders uitgebreid aan bod
AARNAAST peilde hij bij minister Geens over de ernst van

urenwerkdagen, het drankmisbruik... Vandaag is het de werkloosheid die omwille van haar
omvang en duur smeekt om een
specifieke en aangepaste begeleiding en opvang.
Onder de met aflatende druk
van Hugo Schiltz besliste de
Vlaamse regering om een inventaris te maken van wat er zoal
bestaat op het vlak van de werklozenbegeleiding. Die inventaris
is er nu reeds een jaar, samen
met een ander besluit: de noodzaak om een centrum
voor
werkloosheidsvraagstukken
en
werklozenbegeleiding op te richten. De redenen daarvan liggen
voor de hand: grote versnippering van de initiatieven, dus gebrek aan efficiëntie en samenwerking.

... Duizenden kinderen die van honger sterven in
Etiopië. Wie onlangs die schokkende beelden op tv
gezien heeft, zal meteen het verband gelegd hebben
naar de komende 11.11.11 .-aktie.
Het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, met onze Maurits Coppieters als voorzitter,
is er met de jaren in geslaagd om rond Sint-Maarten
zo'n 20.000 vrijwilligers de straat op te krijgen. Van
deur tot deur informeren zij de mensen over de
problematiek van de Derde Wereld en zamelen zij
een massa geld in om goedgekozen projekten te
steunen.

H

ET is geruststellend te
weten dat van
de
115.653.043fr. die vorig
jaar ingezameld werd, geen
frank aan de vingers is blijven
plakken en dat het geld goed
besteed wordt.
Maar niet alleen de geldomhaling is belangrijk. Even essentieel
zijn de twee andere pijlers van
de 11.11.11 .-aktie- voorlichting
van onze bevolking over de
moeilijkheden waarmede
de
Derde Wereld kampt en bewustmaking van de bevolking van de
getroffen landen zelf. De mensen ginds moeten ervan overtuigd worden, dat zij zich niet
fatalistisch moeten neerleggen
bij hun miserabel lot. Geen enkele ideologie kan rechtvaardigen
dat zij leeggezogen worden door
gewetenloze potentaten.
Als Vlaams-nationalisten is het
onze verdomde plicht er zelf ook
iets aan te doen. Geen medelijden (woorden), maar echte hulp
(daden). Niet alleen om menselijke redenen en om het onrecht
weg te werken. Maar ook om
wélberekend eigenbelang.
Betere verhoudingen met de
arme landen betekenen een
waarborg voor de wereldvrede.
Betere handelsbetrekkingen met
een méér ontwikkelde Derde
Wereld zouden ons, rijke landen,
geen ekonomische windeieren
opleveren. Ons inkomen, onze
handelsbelans, onze tewerkstelling,... kortom, onze welvaart zou
stijgen samen met het welzijn
van de ontwikkelingslanden.
In gesprekken hoor je al eens
de bemerking dat het hier krisis
IS en dat dus ook in Vlaanderen
de arme mensen moeten geholpen worden. Uiteraard is dat zo.

Jan

Caudron

maar het ene mag geenszins het
andere uitsluiten. De armsten onzer broeders ' die hier steeds
kunnen terugvallen op een levensminimum, zijn haast welstellende burgers in vergelijking met
de dakloze paria's waarvan er
dagelijks vijftigduizend van honger sterven in de Sahel en elders.
Bij wijze van besluit wik ik een
warme oproep richten tot alle
Vlaams-nationale mandatarissen,
ook en vooral deze op gemeentelijk vlak: sluit aan bij de plaatselijke 11.11.11 .-komitees die momenteel druk doende zijn. Het
zou écht te betreuren zijn moesten wij in onze gemeente de
boot missen en slechts passief
toekijken hoe anderen de kastanjes uit het vuur halen.
Jan Caudron,
kamerlld-kwestor.
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Reagans
aardverschuiving
Het IS geen onverwacht nieuws, alle opiniepeilingen hadden het voorspeld Ronald Reagan heeft gewonnen, in een „aardverschuiving" zoals ze dat in
Amerika noemen. Voor Walter „Fritz" Mondale, die
een uitputtende, eindeloze, moedige campagne voerde, IS de omvang van zijn nederlaag een zware opdoffer Voor zijn teamgenote Geraldine Ferraro, de
eerste vrouw die ooit kandidaat was voor het vicepresidentschap, eveneens Zij heeft een moeilijke
campagne gehad en is aangevallen over haar belastingaangiften en de zakenkonnekties van haar echtgenoot John Zaccaro, maar ze heeft daar snedig en
onvervaard op gereageerd.
EAGAN IS slechts gedeeltelijk herverkozen op
zijn prestaties van de
afgelopen vier jaar Zijn grote
troef was opnieuw zijn uitstekend optreden op TV zoals hij
de afgelopen vier jaar de eerste
echte .televisie-president' is geweest Zijn grote troef was zijn
geruststellende, sussende taal
HIJ bleef de Amerikanen voorhouden dat alles opperbest gaat
in de States, dat zij een geweldig
volk zijn dat Amenka opnieuw
het
voorspoedigste,
militair
sterkste, beste land ter wereld is
, G o d s own country' En dat is
precies wat een meerderheid
van Amerikanen, van jong tot
oud (ook een meerderheid van
de jongeren heeft voor de grootvader-figuur Reagan gestemd)
wilden horen De meeste Amenkanen anno '84 willen gewoon
met met problemen lastig gevallen worden

R

Mondale wees wel op problemen O p de gevaren van de
bewapeningswedloop van het
peperdure en totaal hypotetische „star wars"-projeki van
Reagans onwil serieus met de
Sovjetunie te onderhandelen Hij
wees erop dat de ekonomische
groei van de afgelopen jaren erg
eenzijdig is geweest, dat de laagste inkomensklassen in de kou
bleven dat het aantal armen dat

recht heeft op uitkeringen — en
daar moet je in het Amerika van
Reagan zeer arm voor zijn —
verdubbeld is Hij onderstreepte
terecht dat het onzin is te beweren dat men de defensie-uitgaven kan blijven opjagen, de belastingen verlagen en desondanks een door het dak geschoten begrotingsdeficit kan terugdnngen Hij zei dat in z o n
omstandigheden de nieuwe president om het even wie hij was
de belastingen wel zou moeten
verhogen en is daarop konstant
en ongenadig aangevallen door
de Republikeinen Veel Amenkanen gaven hem op een of meer
van die punten gelijk, maar ver4<ozen niettmein voor de geruststellende Reagan te stemmen

Madison Avenue
Tijdens de campagne bleek
opnieuw het „teflon-effekt" van
Reagan, het feit dat elke tegenslag van hem afglijdt en hem
geen kwaad doet bij de kiezers
In de laatste weken van de campagne doken er een hele boel
controverses op die een andere
president in serieuze moeilijkheden hadden kunnen brengen de
oude indruk die de president
maakte in zijn eerste TV-debat
met zijn Demokratische tegenkandidaat en die de Amenkanen

deden beseffen dat Reagan 73
IS het debat over het door Reagan gewenste verplichte gebed
op school en de scheiding van

kerk en staat over het de CIAuitgegeven handboekje voor de
contra s in Nicaragua dat aanraadde politieke tegenstanders
te vermoorden enz Het heeft
Reagan allemaal geen kwaad gedaan Temeer dat zijn campagne
gevoed werd door een onuitputtelijke dollarstroom Cde Republikeinen krijgen altijd veel meer
geld dan de Demokraten) waarmee hij de duurste reklamejongens van Madison Avenue kon
aanwerven die voor hem een
reeks erg geslaagde TV-reklameboodschappen
ontwierpen
(ook weer ..zachte", idyllische

filmpjes die elke probleemstelling uit de weg gingen)
Niemand kan ontkennen dat
de Verenigde Staten een vitale
Demokratie zijn waar het Kongres in tegenstelling tot ons parlement, zich geen fraktie van zijn
bevoegdheden heeft laten ontnemen Maar als de verkiezing
van het machtigste staatshoofd
ter wereld zozeer beïnvloed
wordt door een vnendelijk gezicht en tv-talent door dollars en
publiciteit en zo weinig door een
reëel politiek debat dan is daar
toch iets erg bedenkelijks aan
H Oosterhuys
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De
Gandhi-Dynastie

Dochter van haar vader, en een van de grote
vrouwenfiguren uit de twintigste eeuw. De Indiase
premier Indira Gandhi kwam dan toch
gewelddadig aan haar einde.
Bovendien

Radio:
de jacht op de Zilveren Klepel

EG:
Een haar in de kerstboter

Deinze:
Het recht op gerecht

Film:
Het Festival in Gent

VS:
Over de nieuwe toekomst.

In Knack Weekend
deze week onder meer :

Kinsici:
het sterretje zonder ster-allures

Zwitserland:
oude winter- en ijsspelen

Ski-uitrusting:
ski-latten en ski-schoenen

- i * * * " *

\
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Het nieuwe feit bij deze verkiezingen was de aanwezigheid van een
vrouwelijke kandidate voor het vice-presidentschap
(foto UPI)
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Willy Kuijpers klaagt wanbeleid Ethiopische regering aan

Honger in Ethiopië
De schrijnende televisiebeelden van de hongersnood in de Hoorn van Afrika
en de Sahel zorgden ervoor dat de publieke opinie eindelijk wakker geschud
werd. Het was ook nodig want de eertijds zo vruchtbare akkergronden in het
geboorteland van de Blauwe Nijl en haar zijtakken werden inderdaad door eeuwenlange ontbossing en roofbouw omgetoverd tot woestijngebieden.

E

THIOPIË staat voor een katastrofe die kwa omvang
vergelijkbaar is met de
droogte van 73-74 die meer dan
200000 mensenlevens eiste

Betaling in
natura...
in 1973 reeds waarschuwde
een rapport van een Zweeds
ekonomist „Expected Famine in
Ethiopia", de Ethiopische autoriteiten voor het dreigende risico
van een hongersnood Het rapport stelde tevens dat de konflikten die bijdroegen tot de ekonomische ontreddering vaak een
politieke oorsprong hadden en
dat men derhalvq politieke en
vreedzame oplossingen moest
bedenken Het regime heeft
evenwel nooit geprobeerd om
met vreedzame middelen de
oorzaken die aan de hongersnood ten grondslag liggen, uit de
weg te ruimen Sinds 1980 werden integendeel door diverse
instanties en personen onweerlegbare bewijzen geleverd dat
de Ethiopische regering de hen
toegezegde voedselhulp systematisch misbruikte
Einde maart 1983 bond de
Britse „Sunday Times" de kat de
bel aan door te publiceren dat
een groot gedeelte van de
17500 ton tarwe, die de EG in
1981 naar het toen ook al erg
hongerige Ethiopië stuurde met
bij de bevolking was terechtgekomen maar gebruikt was als
betaling in natura van de omvangrijke Russische wapenzendingen voor het in Addis Abeba
gevestigde regime Begin april
1983 bracht Willy Kuijpers een
bezoek aan Eritrea Hij verzamelde voldoende bewijzen waaruit
bleek dat tenminste een zeer
belangrijk gedeelte van de Europese
voedselhulp
misbruikt
werd voor de betaling van het leger en de militia Op 14 apnl
werd naar aanleiding van deze
beweringen een spoeddebat gehouden in het Europees Parlement Kommissaris Pisani verklaarde dat er mets schortte aan
de verstrekte hulp en steunde
zich daar ondermeer voor op de
kontrolemekanismen van het
wereldvoedselhulpprogramma
van de Verenigde Naties

brief bewees duidelijk dat zelfs
onderzoekers van de V N om de
tuin geleid werden
De klap op de vuurpijl kwam
met de mededeling dat eind oktober 1984 500 000 flessen whisky ingevoerd werden door de
Ethiopische autonteiten
Een
Londense woordvoerder ontkende dat deze gebruikt werden
in verband met de vienngen van
de tiende verjaardag van de revolutie, die 2,4 miljard B. fr. kostten Z e zouden aangekocht zijn
voor intern gebruik van de buitenlandse delegaties, m n een
zestigtal ambassades en enkele
tientallen andere internationale
vertegenwoordigingen
In de
veronderstelling dat er honderd
dergelijke delegaties bestaan
kan iedere delegatie 5000 flessen uitstekende Schotse whisky
verbruiken..

Cream sherry!
Op zaterdag 27 oktober werden nog eens 150000 kilogram
whisky en „cream sherry" geladen in het Nederlandse schip
Alphaca, dat gecharterd werd
door de Ethiopische staatsrederij.

Het IS gewoonweg immoreel
dat dergelijke feiten zich voordoen terwijl miljoenen mensen
honger lijden en terwijl nu reeds

zeker is dat honderdduizenden
de hongerdood zullen sterven
Het was dan ook in die zin dat

Willy Kuijpers tussenkwam in de
parlementaire kommissie Ontwikkelingssamenwerking Daarbij verleende hij zijn steun aan
het onafhankelijke komitee dat
toe zal zien op de verspreiding
van de voedselhulp en dat onder
het voorzitterschap staat van
Willy
Brandt
Daarenboven
drong hij erop aan dat de voedselhulp hoofdzakelijk verspreid
zou worden door niet-goevernementele orgamzaties en dat ook
de gebieden die onder kontrole

De kommissie
„Ontwikkelingssamenwerking" van het Europees Parlement zal begin volgend jaar een hearing over de
problemen in dit gebied orgamzeren terwijl nadien een officiële
delegatie het gebied zal bezoeken

Limburg in het Euro-parlement

Voor CVP geen
dringende zaak!
STRAA TSBURG — Eén van de boeiende politieke zaken tijdens de plenaire zittingen is de samenstelling van de agenda voor de drie uur durende
diskussie over de dringende aangelegenheden. In
september werden zo'n veertig onderwerpen voorgesteld, in oktober nog een kleine dertig, weliswaar
minder, maar hoe dan ook veel te veel om in drie uur
tijd erdoor te draaien.

V

TANDAAR dat, eens alle
voorstellen van resoluties binnen zijn, de hele
lijst wordt voorgesteld aan de
vergadenng van de fraktievoor-

zitters WIJ noemen dat de „junta"
Daar sleurt men heen en
weer, en bereikt men een kompromis, dat moet goedgekeurd

worden door het hele parlement
Gaat een lid of een fraktie met
akkoord met de samenstelling
van die agenda, dan kan hij een
voorstel van wijziging indienen,
dat eveneens aan de plenaire
vergadering ter stemming wordt
voorgelegd En die stemming
legt dan de definitieve agenda
vast En zo geschiedde met een
resolutie ingediend door Jef Ulburghs (onafhankelijke), over de
financiering van de steenkoolmijnen Een verhaal appart

Tuquoque,filimi
Het kwam er dus op een
bepaald moment op aan om voor
de inoverwegingneming van Ulburghs resolutie over de Limburgse steenkoolmijnen te stemmen En wat zien w e ' ' Dat CVPleden Marck en De Backer-Van
Ocken afwezig waren, en dat
Croux tegen de inoverwegingneming stemde I Je moet het maar
kunnenI
Heel de kristen-demokratische fraktie trouwens, op Raf
Chanterie na Croux heeft daarna zijn naam uit de lijst der
tegenstemmers laten schrappen
Wie dat met deed was raadslid
De Winter (PVV) Die bleef dus
in het gezelschap van de konservatieven, van Le Pens rechterfalanks, van de knsten-demokraten
Hetzelfde herhaalde zich bij
het ter stemming leggen van de
inoverwegingneming van een resolutie over het mijnwerkerskonflikt in Wales, en de sociale maatregelen die te nemen zijn Daar
verkoos ook Raf Chanterie
(CVP) het gezelschap van zijn
konservatieve vnenden, van de
harde lijn van Thatcher

Whisky en...
Begin januari 1984 ontving Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke een bnef, opgesteld door officiële Ethiopische
instanties waarin opdracht gegeven werd de boekhouding te
vervalsen omdat er een inspekteur van het wereldvoedselhulpprogramma van de V N aangekomen was die zou merken dat
„we met handelden in overeenstemming met het akkoord tussen Ethiopië en het VN-wereldvoedselhulpprogramma"
Deze

staan van de bevnjdingsbewegingen met zouden verstoken
worden van enige hulp In die zin
zegde het Entrees bevrijdingsfront (EPFU toe bereid te zijn
met de Brandt-kommissie te onderhandelen voor het mogelijk
maken van de voedseldistributie
Ten slotte drong Kuijpers erop
aan dat zo snel mogelijk door de
EG een politiek overleg tot stand
wordt gebracht tussen de landen van Noordoost-Afnka, met
name Ethiopië, Djibouti en Somalië

350.000 handtekeningen tegen Spaanse folteringen
Willy Kuijpers samen met een delegatie uit Baskenland op een perskonferentie in Straatsburg Een twaalf
man tellende delegatie uit Baskenland en Katalonie overhandigde, samen met Volksunieleden Vandemeulebroucke en Kuijpers een pettiie aan EP-voorzitter Pierre Pflimlin De petitie vroeg de intrekking van de speciale veiligheidswetgeving, afschaffing van de folteringen in de Spaanse gevangenissen, stopzetting van de
uitlevering van politieke vluchtelingen Ze werd ondertekend door 350000 Basken en Katalanen' Op een
perskonferentie werd ook het woord gevoerd door senator Walter Luyten, die voor deze gelegenheid naar
Straatsburg was gekomen in het gezelschap van Christian Dutoit, voorzitter van Anai Artea

De traditie van vijf jaar geleden zet zich dus verder de
blinde stap van de kristen-demokratie naar a! wat liberaal en
konservatief ruikt Tot en met de
lijsttrekker van de CVP die automatisch het opgelegde knopje
indrukt, zich daarna realizeert
dat het over zijn eigen „kiesbisdom gaat", en dan maar vlug (uit
eerlijke schaamte?) zijn naam uit
de
tegenstemmerslijst
laat.
schrappen
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Prof. dr. Dumon op VU-vrouwendag

„ Veranderingen in
gezinspatroon volop
rr
aan de gang
Op demografisch gebied doen zich in België merkwaardige
verschijnselen
voor. Het nieuwste cijfermateriaal, dat binnen de twee jaar wordt verwacht, zal
hoogstwaarschijnlijk bevestigen wat zich de jongste jaren op kontroleerbare wijze heeft voorgedaan, namelijk drastische veranderingen in de tot nu toe
stationaire bevolkingslagen.
Enerzijds is de achteruitgang van die bevolkingslagen onmiskenbaar, anderzijds is er een onloochenbare mentaliteitsverandering met betrekking tot de
klassieke gezins- en leefpatronen.

steld, dat er zich in Vlaanderen
tussen 1974 en 1983 een opmerkelijke verandenng in huwelijksen gezinspatronen heeft voorgedaan Ook in Europa is dat het
geval Die trend volgen wij
schoorvoetend, want trager dan
elders Maar te loochenen valt hij
niet
Tot en met 1975 werd die
trend ingezet door een sterke
verhoging van de huwelijksleeftijd Het aantal huwelijken liep
achteruit, het geboortencijfer
daalde en het aantal echtscheidingen steeg tot 16 000 per jaar
en voor het gehele land Pas in
1979 haalde België die achterstand op, dank zij het vitalere
Vlaanderen, dat nu het best te
vergelijken is met het Nederlandse patroon
Wanneer tegen het einde van
volgend jaar — na de parlementaire verkiezingen! — een nieuw
demografisch overzicht beschikbaar zal zijn, steunend op de
recente gegevens, dan zal ook
blijken wat nu reeds geweten is

M

OCHT
deze
trend
voortduren, wat algemeen kan worden
verwacht,
dan
zullen
zich,
vreemd genoeg, een aantal kommunautaire problemen, inzonderheid de Brusselse, vanzelf
oplossen Langer daarop wachten dan tot het jaar 2010 hoeven
WIJ met
Ziedaar enkele standpunten
van prof dr Dumon ( K U U , die
een opgemerkte lezing hield tijdens de vierde nationale bijeenkomst van de Volksunie-vrouwen te Berchem
Volgens hem lijden politici en
sociologen aan een gemeenschappelijke ziekte, want de politici vooral zijn al te zeer geneigd
te kijken naar wat reeds voorbij
IS om er normen uit te distilleren
De hernieuwde belangstelling
voor, en de hoogschatting van
het klassieke gezin bijvoorbeeld,
noemt hij met alleen in hoge
mate verdacht, maar wordt door
een aantal feitelijke gegevens
weerlegd Méér dan ooit vindt
hij, moeten de vrouwen scherp
opletten om met opnieuw in de
luren te worden gelegd Luren of
luiers, het scheelt hem met veeM

België bestaat niet
Hoe men het ook draaie of
kere, op demografisch vlak bestaat België met' In de toekomst
zelfs minder dan ooit tevoren
Uiterlijk in 2010 zal de demografische omvorming immers een
voldongen feit zijn In het recente
verleden waren de bevolkingslagen en hun vertegenwoordiging
betrekkelijk stationair, maar vandaar de dag is er volop een
onomkeerbare en drastische
verandering aan de gang, die
zich geluidloos voltrekt
O p demografisch gebied kan
in geen enkel opzicht nog over
België worden gesproken op het
gevaar af zowel de feiten als de
resultaten en de besluiten te
vervalsen
Er IS wel degelijk een apart
Vlaanderen, een apart Wallonië
en een almaar aparter Brussel,
waarvan het probleem hand
over hand marginaler zal worden Intussen heeft dat probleem
nog altijd een weerslag op geheel België
Was er voor 1982 in Vlaanderen nog een genng bevolkingsnetto-overschot, nu IS die bevolking „deficitair" Tot nog toe hadden de Vlamingen een voldoende bevolkingsoverschot om de
Brusselaars te vervangen, maar
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Nog een ander fenomeen,
waar rekening dient mee gehouden, IS het feit dat zowat 10
procent van de leeftijdsgroep
tussen 20 en 25 jaar liever samenwoont dan te huwen De
hardnekkigheid van dat verschijnsel wordt nog groter in de
leeftijdsgroep tussen 25 en 35
jaar, waarvan 13,5 procent „samenwoont"
Keert men de medaille om,
dan stelt men daarenboven vast
dat weduwen niet zo gemakkelijk meer geneigd zijn te hertrouwen, al gebeurt dat bij echtgescheidenen nog wel (echtgescheiden vrouwen méér dan
mannen)
Hierbij mag niet worden vergeten, dat tussen 1978 en 1984
één op drie echtgescheiden
vrouwen er de voorkeur aan
geeft „samen te wonen", al dan
met met of zonder kinderen, inplaats van opnieuw te huwen
Waarom weduwen met zo
makkelijk meer hertrouwen is
geweten zij willen zich emotioneel veilig stellen zonder verwikkelingen van familiale aard, of zij
willen moeilijkheden met familie
en vrienden vermijden Daarbij
komt nog dat de wetgever, zo
onderstreepte prof Dumon, allesbehalve huwelijks- en gezinsvnendelijk is

Opletten

Het gezin in Vlaanderen wijzigingen nemen zichtbare vormen aan
vandaag de dag is dat overschot
dermate geslonken dat met
meer in de leemte kan worden
voorzien
De bevolkingstotaliteit van
Brussel loopt zienderogen achteruit, een verschijnsel dat zich
reeds tien jaar geleden in Wallonië heeft voorgedaan en dat er
nog steeds uitbreiding neemt
Z o bekeken, ironizeerde prof
Dumon, lost het probleem Brussel zichzelf op
Als een zeepbel die uiteenspat
Wat zich nooit eerder in
Vlaanderen heeft voorgedaan
(behalve ten tijde van Alva) is in
1983 gebeurd meer uitwijking
(3000) dan inwijking (373), een
betekenisvol fenomeen Voor
een klein land als het onze is zo
'n uitwijkingscijfer van 3000 op
eén jaar een gevoelige bevolkingsvermindenng, die vermoedelijk nog zal voortduren en niet
meer kan worden opgevangen
door het vrouwenoverschot
Vreemdelingen spelen een
met te onderschatten rol met
betrekking tot het geboortencijfer in ons land, al mag men in dat
opzicht alweer niet van België
spreken, want de kaarten liggen
volkomen anders in de twee
gemeenschappen en te Brussel
Momenteel zijn er immers 4,5
procent vreemdelingen in Vlaan-

deren, maar 13 procent in Wallonië en zelfs 27 procent in Brussel
In Vlaanderen kan zeer gemakkelijk over integratie van
vreemdelingen worden gesproken, maar dat wordt allengs
moeilijker in Wallonië, terwijl men
te Brussel beslist al rekening
moet houden met etnische minderheden Met alle gevolgen
vandien
Vrouwen van vreemde nationaliteit hebben door de band
meer kinderen dan de onze Onder haar zijn er arbeidskrachten
die naar ons zijn gekomen in de
volle bloei van hun leven, zowel
figuurlijk als letterlijk Haar aanwezigheid IS zelfs groter dan die
van de mannen en, als een feitelijk gegeven, mag worden aangestipt dat onder meer Guy Cudell
zich uitermate soepel gedraagt
om vergunningen af te leveren
aan vrouwen uit den vreemde
om zich te Brussel te vestigen i
Aangezien het Brusselse kiesarrondissement
ineenschrompelt, moeten er immers kiezers
worden „geschapen", wat ook
ten volle is gebeurd opdat de
politici zich als valse profeten
zouden -kunnen opstellen

geen weg terug
Alleen blinden hebben volgens prof Dumon met vastge-

op grond van gedeeltelijke cijfers Vlaanderen reilt en zeilt de
anderen groeiend voorbij
Dat neemt met weg, aldus
prof Dumon, dat er tijdens de jaren 1983 en 1984 nog een andere trend aan het licht is gekomen,
met name de „verrechtsing" van
onze samenleving

Eenpersoonsgezinnen
Volgens prof Dumon is het
hoe dan ook volstrekt uitgesloten terug te keren naar de klassieke gezinsopvattingen
van
vroeger, nl konservatief en stereotiep
Immers, overal in Europa stelt
men de sterke opkomst vast van
het „eenpersoonsgezin" De toeneming ervan is met uitsluitend
te wijten aan het almaar ouder
worden van de vrouwen in 1982
Heel zeker met, want dat eenpersoonsgezin IS bijzonder sterk
vertegenwoordigd in de leeftijdsgroep beneden de 44 jaari
Daarenboven wordt de zelfstandigheid aangewakkerd door het
bewust uitstellen van het huwelijk Daarbij komt nog het verschijnsel, dat de leeftijd van de
mannelijke bevolking veralgemeend daalt en die van de vrouwelijke stijgt, al IS het maar met
enkele maanden gemiddeld

Volgens hem kan besloten
worden, dat de sterke verandenngen waann wij momenteel leven, nog heel wat schommelingen zullen ondergaan in de politieke vertaling ervan
Twee tendensen tekenen zich
scherp af
Enerzijds wordt het gezin een
meer zakelijke onderneming de
keuze van de partner is rationeler en stelt meer eisen Aangezien vooral jonge meisjes op dat
vlak
grotere
verwachtingen
koesteren, breken zij, teleurgesteld, het huwelijk gemakkelijker
op, want het eens stigmatizerend effekt van een echtscheiding sfjeelt steeds minder een
rol en is nagenoeg verdwenen.
Vandaag de dag is het huwelijk een zeer persoonlijke aangelegenheid
geworden,
terwijl
sommige lagen van de bevolking, zowel ideologische als politieke, de klok willen terugzetten
en bijaldien aansturen op de
herstelling van vroegere leef- en
gezinspatronen
Volgens prof Dumon is er op
dat vlak een behoudsgezinde
weerslag op komst die scherp in
het oog dient gehouden en die
geen middelen zal onverlet laten
om de alom levende tendensen
om te buigen en terug te dringen
in de oude patronen De uitspraken van de bereisde paus spreken volgens hem boekdelen
géén anticonceptie, geen geboortenregeling, de lof van het
huwelijk als goddelijke instelling
en zo meer
Daar tegenover wilde hij
geenszins verhelen, dat de tweede emancipatiegolf de echtscheiding inderdaad in de hand heeft
gewerkt, omdat zij de vrouwen
of een deel onder haar bewust
heeft gemaakt van haar eigen
identiteit
Kortom, de kostprijs om zichzelf te kunnen en mogen zijn kan
soms loodzwaar wegen
De emancipatie, besloot prof
Dumon, is geslaagd in de „hersenen" maar nog lang niet in de
„feiten", vandaar de moeizame
overgang
Hilda Uytterhoeven

<L

Vóór 1914 bestond in
het vrije land der Belgen ook de vrijheid van
onwetendheid. Tot het
invoeren van de leerplicht hield het België
van de „pères de familie" de rode lantaarn in
de rij van de Westeuropese staten.
Het lager onderwijs
was vooral in de handen van de geestelijkheid en van de gemeenten. Er waren ook voorbereidende afdelingen
van het rijksmiddelbaar
onderwijs.
Voor de volksklasse
was de voertaal het
Vlaams en voor de
hoogste leerjaren soms
het Frans. In elk geval was er
sterk onderricht Frans in de
lagere scholen, want de Vlaamse knechtjes moesten erop
voorbereid
worden
Franse
meesters te dienen of voldoende Frans leren om het middelbaar onderwijs in het Frans te
kunnen volgen. Er bestonden
ook Franse lagere scholen.
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Moedertaal
schooltaal?
In het Brusselse waren de
lagere scholen zoveel mogelijk
franstalig met een slinkend
aantal Vlaamse „luizenklassen".
Het was door het onderwijs dat
Brussel meer en meer verfranst
geraakte.
In 1895 had volksvertegenwoordiger de Vriendt tevergeefs een voorstel van wet ingediend: voertaal Vlaams in de
Vlaamse gemeenten en onderricht Frans slechts vanaf de
derde graad.
Bij de bespreking van de
nieuwe wet op het lager onderwijs (1914) waarbij de leerplicht
zou worden ingevoerd, poneerden de flaminganten opnieuw
het territorialiteitsbeginsel. Het
werd verworpen. Daar was ook
druk van het Hof bij te pas
gekomen.
De goedgekeurde tekst bepaalde dan dat de schooltaal
de moedertaal moest zijn (personaliteitsbeginsel i.p.v. territorialiteitsbeginsel). Poullet voorzag daarbij afwijkingen, niet alleen in het Brusselse en op de
taalgrens, maar ok in het homogene Vlaamse land.
Niettegenstaande een heftige Vlaamse agitatie werd uiteindelijk de volgende regeling
getroffen: de moedertaal is de
schooltaal met „verzachte toepassing in het Brusselse en op
de taalgrens" Het gezinshoofd
verklaart welke de moedertaal
is. Dit werd ook zo verstaan in
het homogeen Vlaams gebied
zodat er in Vlaanderen vele
Franse of tweetalige lagere
scholen bleven bestaan.
\n een volgende terugblik vertelt
Maurits Van Haegendoren over
de eerste aanklacht tegen de
Vlaamse achterstelling
|
Mö) hHaW:.\,iJ^ i
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liken

Van dag
tot dag
Zaterdag 10 nov.
• BRT 1 - 1400
Herhalingen De geboorte van een
vakbeweging, Nederlandse literatuur na 1830, Van leven en overleven 1935-1945
• BRT 1 - 1600
Adam had four sons, film
• BRT 1 - 1800
Tik tak
• BRT 1 - 1830
De Edison-tweeling, sene
• BRT 1 - 1905
Boeketje Vlaanderen
• BRT 1 - 2020
Hotel Americain, show
• BRT 1 - 2110
Terloops
• BRT 1 - 2200
Terug naar Eden, sene
• Ned 1 - 1620
Bij Koos, info
• Ned 1 - 1924
Coronation street, sene
• Ned 1 - 2020
Zeg 'ns AAA, sene
• Ned 1 - 2055
Nero Wolfe, sene
• Ned 1 - 21 42
Pisa, info
• Ned 1 - 2237
-en het leven gaat verder, sene
• Ned 1 - 2344
Blow-up, film
• Ned 2 - 1912
In de hoofdrol-, praatshow
• Ned 2 - 2000
Jonge mensen op het koncertpodium
• Ned 2 - 21 00
Babbelonie, spel
• Ned 2 - 21 25
Vergissen is menselijk, TV-film

Zondag 11 nov.
• BRT 1 - 11 00
Konfrontatie, debat
• BRT 1 - 1545
De
stukgedanste
schoentjes,
jeugdfilm
• BRT 1 - 1700
De kollega's, sene
• BRT 1 - 1800
Tik Tak
• BRT 1 - 1820
Leven en laten leven, natuurkwis
• BRT 1 - 2035
De schat, TV-film
• BRT 1 - 21 55
Rigoletto, om te lachen
• BRT 1 - 2230
Mezza musica, klassiek
• Ned 1 - 2020
Alfresco, sene
• Ned 1 - 2055
Tijdverschijnselen, praatshow
• Ned 1 - 21 50
Oka Oorie Katha, film
• Ned 2 - 2045
Alles is toch al geregeld, nieuwe
sene
• Ned 2 - 21 40
De drie generaties, over een kunstenaarsfamilie
^ ^

Maandag 12 nov.
• BRT 1 - 1805
Kameleon, jeugdinfo
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Catherine Deneuve en Omar Shanffals de onfortuinlijke geliefden in fiat histonscfie drama „Mayerling" van Terence Young (Vrijdag 16november om 20 u 25,
op BRT 1)

• BRT 1 - 2025
Isaura, sene
• BRT 1 - 21 00
Villa tempo, rock
• BRT 1 - 21 40
Ommekaar, over gastariaeiderskinderen
• BRT 2 - 1900
Jane Eyre, sene
• BRT 2 - 2 0 1 0
ECC-tennis, reportage
• BRT 2 - 2 2 1 0
Vetzuren, info
• Ned 1 - 2028
Avro's puzzeluur
• Ned 1 -2125
„V", SF-sene
• Ned 1 - 2250
Karei van de Graaf, info
• Ned 2 - 1927
Meedoen en overwinnen, show
• Ned 2 - 2030
Onze ouwe, sene

• BRT 1 - 21 05
Mijn huis is een kasteel, dok over
het Hof
• BRT 1 - 21 35
Pluk de dag, sene
• BRT 1 - 2200
Het gerucht, kunstmagazine
• BRT 2 - 1900
De smaakmakers, dok over p>eper
• BRT 2 - 2000
ECC-tennis, reportage
• Ned 1 - 1400
De kleine ark, jeugdfilm
• Ned 1 - 1550
Bassie en Adriaan
• Ned 1 - 2033
Anne's story, TV-film
• Ned 1 - 21 55
De TV-show
• Ned 2 - 1900
Oostenrijk—Nederland, voetbal

Dinsdag 13 nov.

• BRT 1 - 1805
Een wolf in de nacht, jeugdfilm
• BRT 1 - 1835
De Freggels, sene
• BRT 1 - 2020
Hoger-Lager, kaartspel
• BRT 1 - 21 00
Panorama, info
• BRT 1 - 21 50
Hotel, sene
• BRT 2 - 1900
Nederlandse literatuur na 1830, info
• BRT 2 - 2000
Tennis uit Antwerpen, reportage
• Ned 1 - 1900
Schoolplein, jeugdinfo
• Ned 1 - 2028
Master of the game, sene
• Ned 1 - 2115
Op jacht naar de schat, spel
• Ned 1 -2210
De grote verwarring, over elektronika
• Ned 1 -2310
Showpoint, show
• Ned 2 - 2030
Show van de maand
• Ned 2 - 2115
Opsporing verzocht!
• Ned 2 - 21 55
Babbelonie, woordenspel
• Ned 2 - 2300
Volgende vraag, diskussie

• BRT 1 - 1800
Tik tak
• BRT 1 - 1825
De smurfen, stnp
• BRT 1 - 1905
De geschiedenis van de kleine
man, info
• BRT 1 - 2020
I.Q^ kwis
• BRT 1 - 2050
Verover de aarde, magazine
• BRT 2 - 1900
De avonturen van Petey, stnp
• BRT 2 -2010
ECC-Tennis, reportage
• Ned 1 - 1900
De Freggels, sene
• Ned 1 • 1925
Speurtocht naar de verdwenen
schat, sene
• Ned 1 - 2028
De 1-2-3-show
• Ned 1 - 2230
Goodbye mr Kent, sene
• Ned 1 - 2300
Joop Admiraal, filmreportage
• Ned 2 - 1930
De laatste zellvaarders, serie
• Ned 2 - 2000
Bezit, wat doe je ermee?, diskussie
• Ned 2 - 2245
Den Haag vandaag, info

Woensd. 14 nov.
• BRT 1 - 1700
Als een vogel in de lucht, jeugdfilm
• BRT 1 - 1805
Zeppelin, jeugdinfo
• BRT 1 - 2025
Namen noemen, kwis

Donderd. 15 nov.

Vrijdag 16 nov.
• BRT 1 - 1805
Bassie en Adriaan
• BRT 1 - 1830
Star trek, SF-sene
• BRT1 - 1920
Vlaams-Nationale Omroepstichting

• BRT 1 - 2025
Mayerling, film
• BRT 1 - 2235
Première
• BRT 2 - 1900
V I.P., jeugdinfo
• BRT 2 - 2000
ECC-Tennis, reportage
• Ned 1 - 1900
Peppino, nieuwe sene
• Ned 1 - 2028
BZN '84, show
• Ned 1 - 21 00
Farce Majeure, satire
• Ned 1 - 21 30
Spookschip, sene
• Ned 1 - 2325
Cheers, serie
• Ned 2 - 1912
Kinderen voor kinderen, show
• Ned 2 - 2035
Coronation street, sene
• Ned 2 - 21 00
Fons Jansen, kabaret
• Ned 2 - 2245
Lasten en lusten, diskussie
• Ned 2 - 2330
Touchez pas au Grisby, fikn

Zaterdag 10 nov.
Adam had four sons
Amenkaanse familiefilm uit 1941
Een weduwnaar met vier zonen haalt
een Europese goevemante in huis
De jongens hechten zich sterk aan
het lieve meisje, maar omwille van financiële moeilijkheden wordt de
goevernante terug naar Europa gestuurd Jaren later, wanneer de zonen volwassen worden, moeten zij
naar het front in Europa. (BRT 1, om
16 u.)

Zondag 11 nov.
De schat
Vlaamse tv-film met o a Wim van
den Heuvel, Lies Franken, Ludo Busschots Tijdens de Tweede Wereldoorlog duikt een joods echtpaar onder bij het aanzienijk jonger stel
Jozef en Mana Jozef hoopt rijkelijk
gehonoreerd te worden _ (BRT 1, om
20 u 35)

Maandag 12 nov.
Mort d'un guide
Franse film uit 1975 Veelgehonoreerd dokumentair drama over twee
bergbeklimmers die in het massief
van de Mont Blanc vast komen te zitten Gevolgd door een debat over
„de dood voor ogen" (RTBF 1 om
20 u 05)

Dinsdag 13 nov.
Violette el Frangois
Frans zedendrama uit 1976 met
o a Jacques Dutronc, Isabelle Adjani
en Serge Reggiani Charmante film
over een jong stel dat op dramatische manier tot de ontdekking moet
komen dat hun huwelijk een illuzie is
geweest ten gevolge van onvolwassenheid (RTL, om 21 u)

Woensd. 14 nov.
De kleine ark
Amerikaanse jeugdfilm uit 1971
naar de roman van Jan de Hartog

over de watersnoodramp die in 1953
Zeeland en Zuid-Holland teisterde
Twee kinderen gaan in de barre
omstandigheden van de overstroming op zoek naar hun pleegouders
ZIJ worden daarbij geholpen door
een ruwe maar hartelijke zeebonk
(Ned. 1 om 14 u.)

Donderd. 15 nov.
The Godfather (1)
Amerikaanse film uit 1972 Met o a
Marlon Brando en Al Pacino Epos
over het leven van de Amenkaanse
maffia-leider Don Corleone, zijn gezin en zijn clan (RTBF 1, om 20 u.).

Vrijdag 16 nov.
Mayerling
Histonsche film uit 1968, met o a
Omar Shanff. Cathenne Deneuve en
Ava Gardner Zijn politiek huwelijk
met pnnses Stephanie noch het keizerschap schenken de jonge kroonpnns Rudolph van Oostennjk en
Hongarije voldoening Tijdens een
wandeling ontmoet hij Mana Vetsera (BRT 1, om 20 u 25)

Nieuw op
het scherm
De grote
verwarring
Temaprogramma over de jongste
ontwikkelingen in de elektronische
wereld Ga het 2-wegkabelsysteem, de kabelkrant, abonnee-tv, Satelliet-tv enz (Donderdag 15 nov om
22 u 10 op Ned. 1)

Kinderen
voor liinderen
„Kinderen voor kinderen" begon
vijf jaar geleden toen Vara-regisseuse Flory Anstadt konstateerde dat er
zo weinig aktuele kinderliedjes op de
markt kwamen Zij vond een ongineel systeem de kinderen brengen
onderwerpen aan, tekstschrijvers
verwerken de meest interessante
onderwerpen en muziekschnjvers
zetten er muziek op Het resultaat
was verrassend de platen en cassetten vliegen de deuren uit En de
winst IS bestemd voor Vara s Speelgoedaktie voor het Sinterklaasfeest
van onbemiddelde kinderen
Vrijdag 16 nov om 19u. 12 op
Ned 2).

Alles is
toch al
geregeld
Vrouwenlevens staan centraal in
een sene van vier programma's bij
de NOS Er wordt met bekende en
onbekende gasten over een bepaald
onderwerp gesproken waarover ook
een filmpje te zien is Deze eerste aflevenng gaat over „Moeders en
dochters hoe zij eikaars leven bepalen" over de relatie tussen moeders
en dochters hun verwachtingen en
teleurstellingen (Zondag 11 nov om
20 u 45 op Ned 2).
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uIMeten
Hoe kunnen we de voordelen van chemische produkten in de landbouw verenigen met ekologisch
evenwicht? Een vraag die volop aandacht kreeg op
een bijeenkomst rond het tema „Milieu en chemische
produkten in de landbouwsektor", die onlangs in
Dublin werd gehouden.

Een op drie Vlaamse huisgezinnen stemt op
zondagavond af op het gekende radioprogramma
van Lutgart Simoens „Vragen staat vrij". Groot
sukses dus dat ook de commerciële dienst van de
BRT niet ontgaan is.

D

IES werd de opdracht gegeven een eerste dubbelelpee te persen met
de meest gevraagde liedjes uit
het programma.
Het initiatief mag een meevaller genoemd worden want de
samenstelling lijkt vrij evenwichtig en voldoet aan de vele muzikale smaken. O p de keurige

aan het milieu. Landbouwers
gaan echter meer af op een
aantrekkelijke verpakking en
overtuigende reklameleuzen dan
op de werkelijke kwaliteiten van
een chemisch middel.

EELNEMERS waren nationale ambtenaren, afgevaardigden van landbouvy^organizaties, de chemische
industrie, konsumentenorganizaties, milieudeskundigen en onderzoekers. In toespraken werd
uitvoerig gewezen op de noodzaak een oplossing te vinden
voor de problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik
van chemische middelen op het
land.

Bij wie ligt de fout? In feite bij
de producenten (onze alleenzaligmakende Boerenbond, bv.) en
de wetenschapsmensen die weinig kwijt willen over de gevolgen
op lange termijn van de produkten die ze op de markt brengen.
Uit een onlangs in de Verenigde
Staten gehouden enquête bleek
dat 38 % van de bestrijdingsmiddelen verkocht worden zonder
dat men precies weet welke
gevolgen deze middelen eventueel hebben voor het milieu en
de menselijke gezondheid...

Toen het landbouwbeleid in
1957 van de grond kwam, werd
geen rekening gehouden met
gevaren die aan het gebruik van
moderne
landbouwprodukten
vastkleven. Naderland werd getracht het milieuaspekt meer te
betrekken bij het Europees landbouwbeleid, door het aksent te
leggen op preventieve akties en
door een beter gebruik van de
beschikbare hulpbronnen.

fezien.
Wat een ampersand is weet u natuurlijk, het
karakteristieke &-teken, dat vooral in titels, firmanamen en vignetten nu zeer in trek gekomen is. Dit teken is een laatste restant van de vele ligaturen die in
de middeleeuwse handschriften en later ook bij de
15de-eeuwse drukkers in gebruik waren. Het &-teken
is in feite een samentrekking van de letters „e" en „t"
van het Latijnse woordje „et" C= en).

H

Anderen vermelden als eerste
een tijd- en stadsgenoot van
Nicolas, de befaamde Aldus Manitius.
In deze eeuw is de grote
protagonist van het &-teken de
geniale Britse letterontwerper
Eric Gill.
Hij schreef ooit strijdvaardig:

Ook „Mijn dorp in de Kempen" van Louis Neefs-zaliger en
het suksesvolle „I love you" van
de Antwerpse Sofie zijn te beluisteren. Van Peter Blanker het
pittige „Moeilijk bescheiden te
blijven" en verder de gekende
commerciële voltreffers Mare
Aryan, Gigliola Cinquetti, Anita
Meyer, Cat Stevens, Roland Kaiser en anderen.
Te veel om op te noemen
maar wel handig als je alle suksessen zo bij de hand hebt om
een kerst- of nieuwjaarsfeest op
te vrolijken. O ja, de onverwoestbare romantische trompetsolo
van Nino Rosso „II silencio"
mocht tussen deze „meest gevraagde" liedjes niet ontbreken.
Zet hem op!

CANIS

Het is daarom hoog tijd meer
aandacht te besteden aan landbouwkundig onderzoek en landbouwers en handelaren in chemische produkten beter voor te
lichten. De konferentie stelde
dan ook voor plaatselijke en regionale centra in het leven te
roepen die tot taak zullen krijgen
landbouwers van advies te dienen. Het is niet veel... maar beter
dan niets. Een troost zij het dan
langs de magere kant!

Volgens de Europese kommissaris belast met de milieubescherming wringt de schoen
vooral op het gebied van voorlichting. De wetenschap heeft
ervoor gezorgd dat nieuwe,
meer doeltreffende chemische
produkten werden ontwikkeld
die minder schade toebrengen

ET nu genoegzaam vertrouwde typografische
symbool is ons al bekend uit manuskripten uit de
8ste eeuw. Aan de Venetiaanse
drukker Nicolas Jenson wordt
de eer toegeschreven het teken
in 1470 voor het eerst op de
pers aangewend te hebben.

D

hoes staat een oude vertrouwde
radio afgebeeld en binnenin is
een hartig woordje te lezen van
wonder-omroepster-regisseur
Lutgart Simoens en BRT-Antwerpen producer Jos Baudewijn
die even uitleggen hoe uit zestien jaar of 800 keer „Vragen
staat vrij" het LP-projekt gedistilleerd werd.

De samenstelling barst van
nostalgie en retro. Van Bill Haley's „Rock around the clock"
over de Vlaamse suksessen
„Eenzaam zonder jou" en „Killi
Watch" doorheen het betere
werk uit de zestiger en zeventiger jaren waarbij de romantische
tint de boventoon haalt

„De zinloze regel dat het &-teken
enkel in firmanamen mag gebruikt worden moet worden ontzenuwd..."

Dit moet eenyeders hert
doorwonden
hoe honds tog zyn de Vlaemsche
honden:
sy blaffen leelyck en met groot lawij't
dog selden is er Vlaemsche hond die bijt.

^/feey?e/ie/i
Het brokje Noordnederlandse
geschiedschrijving van „Meespelen (53)' viel blijkbaar toch in de
smaak van talrijke lezers. Ondanks
de moeilijke opgave kregen wij
toch 15 inzendingen binnen, waarvan acht volledig juiste. In volgorde
zochten wij deze oplossing: (1) Remontstranten (of „Rekkelijken" of
„Arminianen") en Contra-remonstranten (of „Preciesen" of „Gomariaten"), (2) Johan van Oldenbarnevelt (3) Maurits van Nassau, (4)
1618, (5) Statenbijbel, (6) 1619.

In zijn in 1931 verschenen
baanbrekende werk „An Essay
on Typography" gebruikte hij het
dan ook als een vanzelfsprekend
en erg fraai uitvallend alternatief
voor elk woordje „and" in de
lopende tekst.

Onder de juiste inzendingen
lootte onze publiciteitschef Karel
Severs de heer Marcel Van den
Abeele uit de Boudewijnlaan 142 te
9300 Aalst als winnaar van ons
boekenpakket

In alle Angelsaksische en vele
Germaanse landen is het teken
nu gemeengoed in de hogervermelde toepassingen. Veel minder in de Romaanse landen en
— vreemd genoeg — helemaal
niet meer in Italië.

Aan de overige moedigen wensen wij veel volharding toe in hun
vorsingswerk naar de oplossing
van onderstaande opgave. Indien U
meent de korrekte antwoorden te
kennen, stuur deze dan onverwijld
naar „WIJ, Meespelen (55), Barrika-

denplein 12, 1000 Brussel". Vóór
maandagavond 19 november a.s.

M

ET de teletijdsmachine
duiken wij terug in het
einde van de vorige
eeuw en bekijken eventjes de
evolutie van het socialisme.
De eerste lokale socialistische
politieke verenigingen, welke
even anti-klerikaal als sociaal
gericht waren, werden na de
oprichting van de „Eerste Internationale" te... (plaatsnaam) (1) in
1864, onderafdelingen van de
Belgische afdeling van de Internationale.
Na de mislukking van de Eerste Internationale op het Kongres te Den Haag in... (jaartal) (2),
wegens het konflikt tussen de
aanhangers van Karl Marx en
van de anarchist., (persoonsnaam) (3), trad de Belgische
afdeling toe tot de afgescheurde
anarchistische Internationale. Dit
onder invloed van Cesar de Pae-

pe te Brussel en van de Waalse
anarchisten, vnl. te Verviers.
In Vlaanderen sloten de socialisten (vnl. te Gent met., (persoonsnaam) (4) meer aan bij de
reformistische richting van de
Duitse sociaal-demokraten. In
die geest gingen zij over tot
de stichting van een „Vlaamse
socialistische Partij" en van een
„Brabantse Socialistische Partij",
die in 1879 versmolten. Zonder
Waalse medewerking.
Een toenadering tussen de
Vlaamse en Waalse socialisten
kwam tot stand n.a.v. de grote
staking in de... (streeknaam) (5)
van 1885: de Gentse socialistische
bakkerij-koöperatieve
„Vooruit" stuurde brood naar de
stakers.
Dank zij deze samenwerking
werd de oprichting mogelijk van
de „Belgische Werklieden Partij"
(BWP) in... (datum) (6) te Brussel. Deze sloot aan bij de „llde Internationale" en aanvaardde de
zgn. „Verklaring van..." (plaatsnaam (7), welke een beginselverklaring was waarin o.m. kollektivisme en nationalisaties werden
vooropgesteld.
Vul de opengebleven woorden of jaartallen in en stuur ze
naar ons. U hebt kans een boekenpakket te winnen.
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Turnhout: 1 boekhandel op 3.800 inwoners

Een cijferlandschap
van het boek bij ons
Het literatuur- en uitgeversbedrijf beleeft in Vlaanderen zeker geen gouden
jaren. Weinig auteurs kunnen hier uitsluitend van hun pen leven. Slechts enkele
uitgeverijen leiden een relatief welvarend bestaan, vele gaan financieel ten onder
of komen onder kontrole van Nederlandse koncerns. Maar toch wordt er
gelezen in dit land en de belangstelling voor het boek is levend. De Boekenbeurs
vestigt elk jaar nieuwe rekords en ook nu loopt het er storm. Daarom is het
wellicht nuttig enkele cijfers bij elkaar te brengen.

Zowat 90 % van de boekenmarkt in Vlaanderen bestaat uit
Nederlandstalige titels. De rest is
vooral Franstalig (6 % ) of komt
uit anderstalige landen, vooral
Groot-Brittannië, de V S en
Duitsland. Van de Nederlandstalige boeken is bijna 65 % herkomstig van over de Moerdijk.
Niet voor niets is Nederland met
zijn plusminus 13.000 nieuwe uitgaven en herdrukken per jaar
een van de 10 tot 12 grootste uitgeverslanden ter wereld.

De
beroepssektor
O p onze markt zijn er momenteel meer dan 50.000 Nederlandstalige titels beschikbaar, de
Boekenbeurs toont er 40.000,
mm of meer. Bij de boekhandel
ligt het uiteraard anders. Een
kleinere boekhandel heeft er gemiddeld 5.000 in voorraad, een
middelgrote 5.000 tot 10.000 en
de grotere tussen de 10.000 en
20.000 of meer. Deze laatste
door de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen gepubliceerde cijfers lijken
ons op zijn minst wat optimistisch. Ook de bewering dat al het
overige zomaar kan besteld worden. Z o leert de ervaring het ons
toch.
Vlaanderen telt volgens dezelfde Vereniging 130 beroepsuitgevers, met een jaarproduktie
gaande van 10 tot 300 titels. En
er schijnen hier 550 boekhandels
te bestaan. Antwerpen telt 1
boekhandel per 7.000 inwoners,
Oost-Vlaanderen 1 per 9.800,
West-Vlaanderen 1 per 11.000,
Limburg 1 per 13.000 en Brabant
1 per 19.000. Als lezende agglomeratie is Turnhout het gunstigst
bedeeld, 1 boekhandel voor
3.800 inwoners. Wij weten niet of
men de cijfers hier met een
korreltje zout moet nemen ofwel
de definities, wellicht de lettergreep „beroeps".
Het Vlaamse biblioteekwezen
toont zich vrij gezond, met ruim 1
miljoen gebruikers of 17,6 % van
de bevolking. Deze zijn goed
voor zowat 32 miljoen ontleningen per jaar. Bedenking daarbij:
„Zou de kwijnende Vlaamse literatuur waarvoor de betoelaging
schromelijk is, niet gebaat zijn
met de invoering van een uiteraard minimaal leesgeld, b.v. 1
frank per ontleend boek?"
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Genres
en distributie
Van de Vlaamse uitgevers en
boek-importbedrijven
noteren
2/3de een licht stijgende omzet,
de andere een dalende. Dit beeld
schijnt niet zo helemaal ongunstig. Maar de meerderheid meldt
een lagere verkoop per titel, die
men dus kompenseert door een
groter titelaanbod. Het rendement voor de uitgevers stijgt dus
alleszins niet wat dan weer gekompenseerd
moet
worden
door een stijgende boekpnjs
(hoewel ook andere faktoren
hier meespelen). Voor de trouwe lezer niet zo'n prettige situatie dus, voor de zijn omzetniveau
op peil houdende uitgever uitein-

delijk ook niet W e zien wel, het
is kriels voor iedereen.
Wat de omzet per boekgenre
betreft bestaat er een zekere
tegenstrijdigheid tussen de bewenngen van de uitgevers en
van de boekhandelaars. De uitgevers noemen als stijgende
genres schoolboeken, wetenschappelijke werken en literatuur. Dalend bij hen zijn de kinder- en jeugdboeken, terwijl de
kook- en wijnboeken een statusquo laten optekenen. Bij de
boekhandel (die zijn omzet wel
handhaaft wat gezien de prijsstijging een lichte terugloop betekent) ligt het anders. Stijgende
genres zijn daar strips, wetenschappelijke
en
technische
(computerboeken?) werken. Er
bestaat een aanwijsbaar geringere belangstelling voor literatuur en gebonden boeken, terwijl

Boekhandels in Vlaanderen: Brabant het minst bedeeld-

de hobby-, kinder-, jeugd- en
schoolboeken op hun zelfde peil
blijven.

Naar een
nieuw publiek?
Dit betekent duidelijk dat er
zich op de professionele boekenmarkt merkelijke afnameverschuivingen per distributiekanaal voltrekken. De Ofienbare
biblioteken blijken nog positieve

onbezorgd te gaan spelen in de weiden op een
steenworp van ons huis, die later door geldwolven
werden verkaveld.
De kollegejaren leken een gevangenistijd.
De
drang naar vrijheid was te groot Gedurende de
vakanties werd er gewerkt. Bij „den boer" aan 11 fr
per uur Dan mee met de Bouworde. Als metserdiender gaan helpen bij de bouw van een parochiehuis,
ergens diep in Frankrijk. Van een plaatselijk bewoner
leende ik er ooit een motor, die ik deskundig in de
prak reed. Zodat mijn verblijf daar met enkele weken
werd verlengd, zij het dan in een klein en vuil ziekenhuisje. Weken later dan mijn makkers kwam ik thuis:
voor de helft in het gips, de andere helft onder de
vlooien.

Opgegroeid met velen onder één dak, zoals in die
laren in een armere streek, nog herstellend van de
oorlog, dikwijls het geval was. Grootouders, ouders,
twee oudere zussen en ikzelf, in een niet zo grote
woning. Dit had goede en slechte kanten.
Grootvader was in het „ Verdinaso"geweest
Eens
moest ik een nieuw hemd hebben en er werd — om
kosten te sparen — door mijn moeder één gemaakt
uit het oud Verdinaso-uniformhemd
van mijn grootvader. „Onverslijtbaar" zei deze trots. Maar dan was
mijn vader kwaad. Want deze was werkweigeraar
geweest en weggevoerde en klerikaal syndikalist ..
en aan dat alles had hij niet eens een hemd
overgehouden. Voor mij was dit het enige uniformhemd dat ik ooit droeg in mijn leven, al was het om

Met de jaren werd de lokroep naar vrijheid
sterker Provo-Amsterdam
verspreidde de nieuwe
ideeën. Dat was pas leven, dat was pas „neen" zeggen aan het establishment... dacht ik. Gevolg:
gebuisd in het kollege, een ten top gedreven generatiekonflikt, koppige Westvlamingen onderéén, thuis
buiten — dan maar bij zus gaan wonen. Dat was dan
weer het voordeel van oudere zussen.
Voor de rest fantastische jaren beleefd van '66 tot
70. „Leuven Vlaams", „De kontestatie".
Onvergetelijk
hoe we met een aantal eerstejaars van de uniefnaar
Tielt afzakten om ook aan het kollege een leeriingenstaking uit te lokken. De direktie was er helemaal niet
kwaad om, want het was een vlaamsgezind kollege.
En achteraf beschouwd helemaal niet zo bekrompen
als ik vroeger meende te moeten ervaren.
Ja, er werd nogal wat gemanifesteerd
in die
dagen, zodat ik me eigenlijk afvraag wanneer wij studeerden... Gelukkig was er een tweede zittijd.
Het mooie knaapje op de foto is Luk De
Rammelaere ("te Tielt in 1947), licentiaat in de
bestuurs- en staatswetenschappen.
Nu VU-schepen in zijn geboortestad
en tevens
provincieraadslid voor
West-Vlaanderen.

groeiers te zijn, in tegenstelling
tot de wetenschappelijke biblioteken waar de subsidiebeperkingen de aankopen sterk drukken.
Binnen de schoolboekenmarkt is
een sterke verschuiving merkbaar van individuele leerlingenlijsten
naar
gegroepeerde
schoolbestellingen. Voor de erkende boekhandel evolueert het
afname-aandeel van status-quo
en licht dalend tot sterk verminderend. Ook de leveringen aan
openbare instellingen en groothandels dalen in belang. Een positief beeld daarentegen bieden
de bestellingen van partikulieren,
boekenklubs en speciaalzaken.
Deze evolutie vergt een grondige marktstudie om tot een duidelijk beeld en noodzakelijke remedies te komen. De uitgeverijen hebben evenwel reeds enkele konklusies getrokken. Ruim
40 % van deze bedrijven heeft

Nog
tot
zondag kan
9
men van 10
'MÊ%tot
18 u.30 de
^ ^ ^ ^ Vlaamse boe^ g ^ kenbeurs te
Ê
Antwerpen
bezoeken
(50 fr. Inkomgeld). Wij tippen u voor
deze laatste dagen. Vandaag om
14 u. wordt het tweede deel van de
verzamelde gedichten van Allee
Nahon voorgesteld. Om 14u.30
een lezing met video over Rubens
door H. Van der Perre. Vrijdag om
15u.30 de dokumentalre over de
bevrijding van Antwerpen. Zaterdag 10 nov. om 16 u.30 een lezing
over het boek In de Vlaamse beweging en een overzicht van het huidige aanbod. Zondag om 14 u.
spreekt prof. Vandenbroecke over
Vlaamse koopkracht.

konkrete
investeringsplannen,
hoofdzakelijk In automatizering
— zowel van de administratie,
van de magazijnbehandeling als
van het produktieproces. O p
een tweede vlak komen investeringen in nieuwe titels om met
een breder aanbod een nieuw
publiek te bereiken.

De Brauwer voorlopig beste veldrijder

Libotons rustige start
scherpt belangstelling
Kunnen ook veldnjders geheime krachten aanspreken'? Paul De Brauwer, inmiddels achtentwintig
geworden, won vorige zondag tot eenieders verbijstering de eerste wedstrijd voor de Superprestige Te
Zurich- Waid reed de Oostvlaming sneller dan Roland
Liboton, Erwin Lienhard en Rem Groenendaal Eigenlijk achtten slechts weinigen De Brauwer daartoe bekwaam

I

N de voorbije jaren had Paul
zeker zijn plaats onder de
betere Belgische veldrijders maar in internationale konfrontaties kon hij zich maar moeizaam doorzetten De Brauwer
scheen daar konklusies uit te
trekken want hij reed bij voorkeur in eigen land Het was zelfs

jaren een traditie dat hij voor
nieuwjaar op eigen bodem zelden verloor
In januan en februari wanneer
de hoofdprijzen worden uitgedeeld, viel Paul dan doorgaans
terug Wil De Brauwer daar nu
verandenngin brengen"? Tot nog
toe won hij elf van de twaalf

veldritten waaraan hij deelnam
Dat IS in zoverre ongewoon dat
hij toch al een paar keer hoger
gekwoteerde
tegenstanders
met klank overwon Bovendien
verklaart hij zelf zich nooit beter
op het veldntseizoen te hebben
voorbereid Hij zou bovendien
de piek van zijn fysieke mogelijkheden hebben bereikt De Brauwer die zich nooit tot grootspraak laat verleiden gelooft
mentaal en lichamelijk sterker te
staan dan ooit De eerste uitslagen bewijzen dat De Brauwers
vroegere topvorm valt boven
dien samen met een voorzichtig
seizoenbegin van de ongenaakbaar gewaande wereldkampioen
Roland Liboton Deze wil zijn
seizoen helemaal anders opbouwen dan vong jaar

Racing periodekampioen

Paul De Brauwer voorlopig de beste'

Volgend jaar
Mechelse derby?
Wordt er volgend jaar opnieuw een Mechelse derby gespeeld in de hoogste voetbalklasse ^ De kans is
met denkbeeldig nu Racing Mechelen de eerste
periodetitel won en al drie punten uitliep op zijn
naaste achtervolgers

W

IE de tweede klasse
een beetje kent weet
dat dergelijke kloven
in een reeks waar slechts weinigen tweemaal na elkaar kunnen
winnen nog maar moeilijk kunnen worden gedicht Racing won
bovendien al zestien op twintig
punten en ook dat is ongewoon
veel
Toch deed Racing, dat tussen
haakjes gezegd de oudste Mechelse klub IS, in de voorbije
zomer geen sensationele aankopen De klub voert al jarenlang
een zuinig beleid De tenng
wordt er naar de nering gezet Er
wordt gewerkt met jongeren van
eigen kweek en nskante transfers zijn gewoon uit den boze
Racing dat destijds toch al een
Walter Meeuws en een Heinz
Schonberger aan ons topvoetbal afstond liet zijn huidig elftal
rustig groeien en vertrouwde de
regie toe aan de van Sint-Truiden overgekomen Hans Drae
lants Deze middenvelder is in
middels achtentwintig geworden
en schijnt nu zijn hoogste rende-

ment te zullen bereiken De volledige terugkeer van het Mechelse voetbal naar de hoogste klasse IS dus met onwaarschijnlijk Al
zal er natuurlijk altijd nog een
groot verschil bestaan met de
tweede helft van de jaren veertig
en de eerste vijftiger jaren toen
Racing en Malinois mede de top
van ons voetbal vormden en
vaak spelers leverden voor de
nationale ploeg Vanderauwera,
Reyniers, Put De Saedeleer
Hofmans Mannaerts enerzijds
Lemberechts,
Coppens
De
Cleyn Berthulens Corbeel Van
Haendonck anderzijds En dan
vergeten we er nog veel

Voorzichtig blijven
Aan de terugval van het Mechels voetbal schijnt nu wei
voorgoed een einde gekomen
Al moet men voorzichtig blijven
Want het zich zo professioneel
aandienende
KV
Mechelen
dreigt opnieuw in sportieve
moeilijkheden te geraken Het

elan van de voorbije jaren is
enigszins gebroken en spelers
trainer en bestuur vinden maar
moeilijk hun tweede adem K V
verkeert wellicht nog met in paniek maar we vermoeden dat
men achter de kazerne toch niet
kwaad is omdat een paar anderen nog harder sukkelen

Ter hennnenng vorige winter
gooide Roland er van stonde af
aan de beuk in Hij won toen
waar wanneer en hoe hij dat
wilde Op zijn meesterschap
stond geen maat Toch begon
Liboton met enige vrees aan het
wereldkampioenschap in het Ne
derlandse Oss Het lange en
veeleisende seizoen had aan zijn
zenuwen gevreten Hij voelde
zich met meer zo sterk en zelfzeker als in november december
en januan Roel verlengde zijn
wereldtitel in de spurt
De fietsende akrobaat uit Ril
laar wil nu een absolute vorm
piek bereiken in januan en februan Dan worden immers de

grote pnjzen uitgedeeld Liboton
zoveel staat vast wil opnieuw
wereldkampioen worden en de
Superprestige mag hem deze
keer met ontsnappen Er steekt
duidelijk meer overleg in zijn
plannen en dat veroorzaakt enige animo in het veldrijderswereldje Liboton nam tot nog toe
geen nsikos en hij sprak ook
nog nooit zijn reserves aan Van
daar de vele spekulaties omtrent
zijn mogelijke kwetsbaarheid
Maar de renner in kwestie reageert opvallend rustig Hij ver
beidt zijn tijd Door een en ander
heeft het veldrijden aan aantrekkingskracht gewonnen
Men
stelt zich vragen en dat kan nooit
kwaad

ECC aan derde uitgave toe

McEnroe kwaad
John McEnroe heeft zich in Zweden nog eens
boos gemaakt en dat wordt dan onvermijdelijk
wereldnieuws Want waar de New Yorkse advokatenzoon ook gaat of staat, onveranderlijk zijn de
schijnwerpers op hem gericht

I

N Stockholm werd John nog
maar eens kwaad op een
nieuwe manier Hij sloeg
met zijn racket bij wijze van
spreken een gans servies van
tafel en meer is met nodig om
duizenden in verrukking op de
knieën te krijgen

Dollarcirkus
McEnroe kan eigenlijk met anders dan een verwende jongen
zijn HIJ draait om zo te zeggen
van kindsbeen af mee in het
dollarcirkus Elf maanden in een
jaar trekt hij de wereld rond voor
(enkele) topkompetities (die hij
dan meestal wint) voor tornooien en voor demonstratie-

wedstnjden Overal wordt hij als
een koning ontvangen en bejegend Van enig relativeren kan in
de gegeven omstandigheden on
mogelijk sprake zijn Het mag
dan ook geen verwondenng
wekken dat John af en toe eens
door zijn zenuwen verraden
wordt want misschien is hij ach
ter alles ook maar een mens
Het internationale tenmswereldje zakt volgende week overigens voor de derde maal naar
Antwerpen af Het ECC dat naar
het heet door de buitenlandse
kenners nog steeds niet voor vol
wordt aangezien zal het sportpaleis wel weer opnieuw m beroenng brengen De glamour en
de glitter brachten in de voorbije

jaren duizenden in bekonng Het
zal nu wel met anders zijn Toch
wordt het hoog tijd dat men zich
in tennis gaat beraden over de
toekomst

Van het
goede...
De vraag rijst of het zo nog
lang verder kan De opstapeling
van tornooien de eindeloze televisieuitzendingen de eeuwige
herhaling van nagenoeg identieke wedstrijden Het wordt veel
en misschien zelfs teveel Tennis
ongetwijfeld een veeleisende
s p o r t wordt wellicht nog enkel
op absoluut topniveau gespeeld
in Wimbledon op Roland Garros
en in Flushing Meadow Waar
mee we het ECC met tekort
willen doen Er wordt in Antwerpen ongetwijfeld even goed en
even verbeten getennist als in
Brussel in januan of februan En
dat laatste tornooi pretendeert
sportief waardevoller te zijn
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„...kijken hoe sterven, sterven heet..."
tj(J.

Poëtisch erfdeel
van Jozef Deleu
De naam Jozef Deleu doet automatisch aan het
tijdschrift „Ons Erfdeel" denken. Dit maakt dat het
zuiver literaire werk van Jozef Deleu enigszins in de
verdrukking komt te staan.

D

ELEU heeft tot op heden
evenwel vier dichtbundels en een vijftal prozawerken op zijn aktief staan en hij
gaf jaren geleden — in 1976 om
precies te zijn — een flinke duw
aan de poézie-leeslust via zijn
groots „Groot gezinsverzenboek", een prachtige bloemlezing van vijfhonderd gedichten
over leven, liefde en dood Deleu
is trouwens nog meer op het
terrein van de poèziepromotie
bedrijvig geweest: hij besprak
een tijdlang wekelijks in het blad
„De Bond" de nieuwste dichtbundels, vijftig van deze Bondbijdragen verschenen in 1980
onder de titel „Lees maar".

Tijdsbesef
Het literaire werk van Deleu
kristallizeert zich ovengens rond
de tema's die hij bij het samenstellen van zijn „Groot Gezinsverzenboek" hanteerde: konstanten die elk humaan bestaan
in grote mate bepalen.
Z o ook in de pas verschenen
dichtbundel „Tekenen van tijd"
waarin de dichter lyrische bakens plaatst in (zijn) verleden en
heden, gevoelstekens die hem
doen wegmijmeren uit de jachtige konsumptiemaatschappij van
vandaag In zijn nawoord stelt
Jan van der Vegt dat deze poëzie vervuld is van tijdsbesef en
dat de tijd tekenen achterlaat in
de werkelijkheid die wij ervaren.
In een gebald-poetische taal laat
Deleu zijn gevoelsleven konkrete, tastbare vormen aannemen
HIJ schrijft verzen van vriendschap, vreugde en verdriet, levensingredienten die de dagen
kleuren en die het ouder-worden
en de groeiende eenzaamheid

een menselijk en draaglijk tintje
meegeven. De omslagillustratie
van de bundel (van de hand van
Paul Menses) is een oude knotwilg die in de herfstwind zijn
laatste bladeren verliest..
In zijn gedichten laat Deleu
ook een mijmerend herfstgevoel
primeren: vanuit een najaarsavond mijmert hij over zijn leven,
zijn familie en vrienden Hij verzamelt de gevallen bladeren van
voorbije seizoenen en jaren en
schikt ze tot een warm herfstballet, bewust van verval maar tegelijkertijd uitziend naar de nieuwe
lente. Deleu slaat soms een licht
vitalistisch getinte toon aan in
deze verzen maar in de slotcyclus, „Een knaap die schelpen
raapt", is het alsof hij zijn dagen
reeds voor een groot deel vult
met herinnenngen en denken
aan het einde, de dood die ieder
van ons wacht:
„Steeds eenzamer
wordend
vindt hij in haar schoot
de eenzaamheid van morgen
het warme water van de
dood".
(biz. 25)
De dood die hem blijkbaar niet
afschrikt maar die hij dan toch
steeds meer voor ogen ziet: „het
lijkt een onbegonnen taak / een
voor een te moeten sterven",
schnjft hij, „Je zit te kijken hoe
sterven / sterven heet / na een
laatste gebaar / een met beantwoord / Teken" (bIz. 30).

Pure pit...
Dit zijn verzen die pijnlijk overkomen, hier is een man aan het
woord die vanuit het volle leven
de steeds en overal aanwezige
tentakels van de dood tracht te

Hf

omlijnen. Alsof hij op alles en dus
ook op het levensslotakkoord,
wil voorbereid zijn, alsof bij leven
en welzijn hoe dan ook bijna
dagelijks aan de dood moet worden gedacht. Deze dualiteit intens leven maar tegelijkertijd mijmeren over het naderend einde,
weerspiegelt zich ook op terreinen die weinig of niets te maken
hebben met de uitersten leven
en dood, zo bijvoorbeeld in het
gedicht „Tweezaamheid der handen" waarin Deleu de handen
een onderlinge strijd laat uitvechten: „Zo takelt zich de ene /
hand in de andere toe", schrijft
hij, of ze „slaan vermoeid en
desolaat / ten einde raad zichzelf gewoon / als karig en verheven loon." (pag. 17).
Ook de vrouw situeert hij op
een kruising van gevoelswegen:
hij ziet haar als „de harde korrel /
in de bolle druif / het zachte
vlees / van de amandel", zij is
„mals en eetbaar / hard en bitter
/ pure pit", (pag. 22).
De dichter geeft zich hier niet
over aan klassieke dagdromerij,
maar hanteert de eigengereide
waardenweegschaal, hij tracht
alles wat hem omringt in zijn

totaliteit te zien, hij graaft steeds
dieper in gevoelens en toestanden tot hij ook de eventuele
klassieke keerzijde van de medaille onder ogen krijgt.
Deleu, de dichter-seismograaf
die eigen lichaams- en gevoelstrillingen registreert, de dynami-
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Tekenen van Tijd, gedichten
van Jozef Deleu. Ultg. Nijgh &
van Ditmar, 's Gravenhage.

Hannelores dagboek van een natuurliefhebber

Remedie tegen onze
geestelijke ellende
Toen Robin Hannelore, enkele jaren geleden door
het dagblad De Standaard werd aangezocht om
voor de rubriek „Courant" op gezette tijden een natuurverslagje te leveren, kon hij niet vermoeden met
welk entoesiasme zijn teksten door het lezerspubliek
zouden worden onthaald.

u

IT de honderden teksten
van Hannelore (schrijversnaam voor de Pullenaar August Obbels) werden de
beste gekozen en samengebracht in boekvorm: anekdotisch, informatief, kritisch, boeiend van inhoud en geschreven
in een sprankelende stijl. Gerangschikt volgens het ntme van
de seizoenen vormen zij een
greep uit de ontelbare grote en
kleine gebeurtenissen in onze
natuur.

Remedie

Brussel in het nieuws. Stoere verklaringen allerhande maar ook gedegen denk- en studiewerk
Zopas
werden twee nieuwe studies voorgesteld Bij de uitgeverij Soethoudt verscheen van historicus Paul De
Ridder „Het andere Brussel Pleidooi voor een positieve
benadering".
Het was minister Schiltz die maandag II te Brussel het werk aan de pers voorstelde (onze foto) Een paar
weken eerder verscheen bij uitgeverij De Nederlanden het denk- en studieboek over Brussel „De ijskast
op een kier" van drs Yvo Peeters Senator Frans Van der Eist schreef het voorwoord Beide werken weerhouden onze aandacht wij zullen ze in een eerstvolgende WIJ uitvoerig en kritisch aan de lezer voorstellen
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sche kultuurpromotor die in „Tekenen v^n tijd" de geladen stilte
van doorleefde lyriek laat spreken, eerlijk, kwetsbaar en ge-

„Dagboek van een natuurliefhebber" wil ook een remedie zijn
tegen geestelijke (en dikwijls
ook lichamelijke) ellende, zegt
Hannelore.
„Trek erop uit, elke dag Wandel, winter én zomer, weer of
geen weer, gedurende ten minste één uur door de natuur. Na
een tijdje raak je onwillekeung
verslaafd, nou ja, aan die uurtjes

vrijheid, droomverlorenheid, natuurlijkheid... Al zeer spoedig
gaat het leven van al die planten
en dieren je interesseren, biologeren... Je gaat de kleine en
grote drama's in de natuur ontdekken, je gaat je amuseren met
de grappige facetten
Je zult soms vloeken van ontroering, orgernis, opstandigheid;
je zult dikwijls glunderen van
tevredenheid, genoegdoening,
binnenpret Het kan met anders
of je weetgierigheid gaat eisen
stellen... Hoe heet die veldbloem? Welke vogel zingt nu?
Waarom heeft dat insekt die
naam? Het zal beslist niet lang
duren voordat je het eeuwige
ritme van de natuur gaat waarderen, je eigfen bestaan leert relativeren, de diepe schoonheid van
het wilde leven zult respekteren
én aan bewustzijn, zelfbewustzijn, begint te winnen.."
Samen met de fraaie illustraties van de graficus en natuurkenner Achilles Cools vormen
deze „anekdotes in dagboekvorm" een uniek kijkleesboek
voor al wie de natuur een warm
hart toedraagt En wie rekent
zich daar met graag bij?
— Dagboek van een natuurliefhebber, door Robin Hannelore met 25 gereproduceerde
etsen van Achilles
Cools.
395 fr. Uitg. Elsevier.

Als u nog studeert, kan u bij
de Kredietbank een Studiegarantie
nemen. Dit is een ongevallenverzekering
die wij afgesloten hebben bij de verzekeringsonderneming "NV De Ster 190 5 "f
Zij kost 555 fr. per jaar en per ouder.
Is de verzekerde ouder door
een ongeval, bijvoorbeeld langer dan
6 maanden arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een vast bedrag van 100.000 fr.
En zolang de arbeidsongeschiktheid duurt, krijgt u voor elk daaropvolgend jaar dat u slaagt 25.000fr.
in het secundair onderwijs en 100.000 fr.
in het hoger onderwijs.
Tot u afgestudeerd bent.
*ToegeIaten onder nummer 0032 door KB van
4 en 13/7/79 (B.S. 14/7/79) voor de praktijk van de takken B.O.A.R.
(1 tot 17) en Leven (18).

Stuur mij een folder over de
KB- Studiegarantie.
Naam:
Voornaam:
Straat:

Nr:

Bus:

Postnummer:

Gemeente:
W2

Te sturen naar: KB-Jongerenservice Kredietbank - Grote Markt 19 -1000 Brussel

Beter bij de bank van hier
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Het VU-partijbestuur deelt mee
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 5 november 1984
heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende persmededeling verspreid.

KS...
Het Partijbestuur van de Volksunie heeft de recente ontwikkeling
inzake de Kempense Steenkoolmijnen onderzocht
In tegenstelling met bepaalde vakbondsknngen en fwlitieke partijen uit
de meerderheid is de Volksunie lang
met gerustgesteld door de jongste
beslissingen van de Raad van Bestuur van de KS Zij meent trouwens
dat de onzekerheid evenmin in Limburg IS weggenomen Het probleem
van de financiering op lange termijn
IS immers met fundamenteel opgelost
De Volksunie wil met dat het Lim-

burgs kolenfront zou misbruikt worden om bij middel van vage verklanngen de bevolking in slaap te wiegen
Dat sommigen in de CVP en P W al
tevreden zijn met een wazige belofte
om het beheerskontrakt uit te voeren, stemt de Volksunie wantrouwig
De Volksunie wijst erop dat zelfs het
uitvoeren van het beheerskontrakt
slechts een korte termijnvisie is

...meerjarenplan
De Volksunie hennnert de Vlaamse bevolking eraan dat de indexenng
van de budgettaire enveloppe door
de CVP en de PVV onder druk van
de Walen werd losgelaten, hoewel

deze indexenng in het fameuse beheerskontrakt was voorzien
In verband met de noodzakelijke
beleidsvisie voor de KS op langere
termijn, pleit de Volksunie nogmaals
voor een meerjarenplanning Bij middel van een „rollende begroting" kan
vooruitgezien worden over een penode van 8 a 10 jaren In deze
meerjarenplanning dient men met
verscheidene elementen rekening te
houden
Zo vindt de Volksunie het ongehoord dat de Vlaamse meerderheidspartijen laten gebeuren dat de
verliezen zouden moeten gedragen
worden door heel de Vlaamse gemeenschap, terwijl de baten (o m al
2,5 miljard belasting op de lonen) ten
goede komen van de Belgische
schatkist

Staatsomvorming

Abonnees opgelet!
Aan onze abonnees van wie hun
abonnement op 31 december vervalt
zond het Algemeen Sekretanaat een
„Aanvraag tot doorlopende opdracht"
Wie positief op dit verzoek reageerde wordt van harte gedankt
voor de vlugge medewerking Mocht
het formulier nog op de schouw
staan dan dient dit onmiddellijk ingevuld naar het Bamkadenplein te
worden gestuurd, als het kan vóór
10 november

Wanneer de lezer niet ingaat op
dit voorstel zal hem/haar rond
15 november een ontvangkaart door
de postbode worden aangeboden
Tot slot nog een bede tot de
abonnees die van een doorlopende
opdracht gebruik wensen te maken
De twee formulieren dienen gestuurd te worden naar het Algemeen
Sekretanaat Bamkadenplein 12 te
1000 Brussel en met naar uw financiële instelling
Dank voor de medewerking'

Deze elementen pleiten eens te
meer voor een grondige staatsomvorming, waarbij met alleen meer
bevoegdheden en de hiervoor vereiste financiële middelen toekomen
aan de gemeenschappen maar waarbij tevens ervoor gezorgd wordt dat
ook de baten of voordelen van het
gevoerde beleid ten goede komen
aan de eigen gemeenschap Dit veronderstelt dus een overheveling van
de fiskale inkomsten naar de eigen
verantwoordelijkheid van de gemeenschappen
De Volksunie staat volledig achter
de eisen van de Limburgse bevolking
om de steenkoolnijverheid een gegarandeerde toekomst te geven en
een parallelle industrializenng op
gang te brengen

VU aktief in Antwerpse
provincieraad
Tijdens het begrotingsdebat in de
Antwerpse
provincieraad
heeft
plaatsvervangend VU-fraktieleider
Staf De Lie het provinciale federalisme — dat door sommigen wordt
voorgestaan — verworpen en gepleit voor een doorgedreven federalisme HIJ knoopte hieraan het voeren
van een nieuw ekonomisch beleid in
Vlaanderen en in de provincie Antwerpen vast De Antwerpse gemeenschap moet een hechter blok
vormen tegenover de centrale regenng De VU-woordvoerder hield een
pleidooi voor de luchthaven van
Deurne en vroeg een uitbreiding van
de startbaan Staf De Lie bracht ook
de problemen van afvalverwerking,
voedselkontrole en vervoer van gevaarlijke stoffen naar voren Het Provinciaal Instituut voor Hygiene, dat
afgebouwd dreigt te worden, moet
nieuwe taken knjgen en het personeel dient beschermd
Clem De Ranter verwoordde de
houding van de VU inzake de belanstingreglementen Hij eiste een afschaffing van de taksen op fietsen
en tewerkgesteld personeel en
vocht de onrechtvaardige verdeling
van de belasting op het leefmilieu
aan Met tal van voorbeelden toonde
De Ranter aan dat de NMBS de
provincie Antwerpen schromelijk te
kort doet vooral op het gebied van
de werkverschaffing en de bestellingen van spoormateriaal Een desbetreffende motie werd door de raad
eenparig goedgekeurd De Ranter
kwam ook nog tussen ivm het
diamantmuseum in Grobbendonk en
vroeg de instelling van een atelier
voor goudsmedereij en juweelkunst
De VU-fraktie slaagde er ook in
een motie eenpang te laten goedkeuren over de bedreiging van Bell en
Atea Initiatiefnemer was Joris
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Reets, die ook een pleidooi hield
voor het personeel van Eurochemic
in Dessel dat met werkloosheid bedreigd wordt HIJ klaagde de verdeling aan van de toelage uit het Fonds
der Provincies die in het nadeel van
Vlaanderen speelt en vooral van de
provincie Antwerpen Roets vroeg
ten slotte een uitbreiding van de
gebouwen van Piva, Chet Provinciaal
instituut van voedingsbedrijven)
Raadslid Juul De Cuyper hield
een opgemerkte tussenkomst over
de met overstroming bedreigde landbouwgronden in de Netevallei, meer
bepaald m de Lierse polder Hij vroeg
een grondige studie van het probleem en hij meende dat honderden
hektaren waterzieke gronden voor
de landbouw herwonnen kunnen
worden
Raadslid Vandermoere had een
voorstel ingediend om de toelage
aan het IJzermonument van 20000
naar 100 000 fr te brengen Het werd
door een slaafse meerderheid van
SP en CVP verworpen
Ook de vrouwelijke VU-raadsleden kwamen aan bod Roza Goeien
met een pleidooi voor het onderhoud
van het vakantiedomein Zilvermeer
in Mol en voor het met-verhogen van
de toelgangsgelden Hilde Uytterhoeven met een tussenkomst die de
provincie Antwerpen ten bedrage
van 10 miljoen verstrekt Zij vroeg
duidelijke inlichtingen over de te
steunen projekten en een streng
toezicht op de aanwending van de
gelden zodat deze niet in verkeerde
handen terecht komen
Jef Brentjens ten slotte hield een
fel opgemerkte tussenkomst over
het probleem van de gehandicapten
meer bepaald de blinden die heel wat
moeilijkheden hebben in het verkeer

Het moet zijn dat de allerheiligenweek een aantal van onze
topwervers heeft geïnspireerd Want wie we daar hebben' Komt daar
vanuit Ledegem Georges Raes met luide trom van de veertiende naar
de vierde plaats opgerukt Wij, die Georges al een paar jaar zien
evolueren, hadden van hem mets anders verwacht Maar je moet het
maar doen Proficiat Georges i
Een tweede prettige vaststelling is dat naast Jan Caudron een andere nationale mandatans zijn intrede in het strijdperk doet Paul Van
Grembergen. Mag dat het goede voorbeeld zijn voor zijn VU-kollega's
in de Wetstraat'
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Jef Brentjens gaf oplossingen en
nieuwe voorzieningen ter overweging HIJ sprak ook over de speelotheken en vroeg een betere spreiding terzake Het raadslid hield een
pleidooi voor het behoud van het
netlandschap „De Maatjes" in Kalmthout-Wuustwezel
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20 KUL-professoren tekenden paus-brief
Op 11 november zullen honderden jongeren een 23 km lange voettocht houden van leper naar Diksmuide, vertrekkende van de Menenpoort en met de IJzertoren als eindpunt In leper zal een korte vredeswake met bloemenhulde plaatsgrijpen om 9 u s morgens en in Diksmuide zal TAK aansluiten bij de
officiële viering van het IJzerbedevaartkomitee
Met ontsteltenis heeft TAK echter
vernomen dat deze vredestocht
door het stadsbestuur van leper op
haar grondgebied werd verboden
Enkele dagen later orgamzeert het

TAK op 14 november om 20 u een
stille lichttocht voor vrede, vergeving
en verzoening doorheen de Leuvense middenstad Het vertrek is voorzien op de Oude Markt Als platform
voor deze manifestatie werd de inhoud van de brief aan de paus,
inzake de repressie gekozen Men
zal zich hennneren dat deze bnef
door meer dan 2500 Vlaamse geestelijken werd ondertekend Onder
hen meer dan 20 professoren van de
Leuvense universiteit uit de fakulteiten Letteren en Wijsbegeerte, Godgeleerdheid, Sociale Wetenschappen Psychologie en Pedagogische

11 november aan de IJzer
Naar jaarlijkse goede gewoonte
wordt op 11 novemtjer een Vlaamsnationale
herdenkingsplechtigheid
georganizeerd in Diksmuide Er zal
met respekt en deemoed worden
gedacht aan de vele Vlaamse gesneuvelden uit de beide oorlogen
Maar ook het tema van de jongste
IJzerbedevaart zal in het licht van de
politieke evolutie van de voorbije
maanden, aandacht krijgen Het is
inderdaad van groot t>elang dat de
stellingen die op de jongste bedevaart werden verkondigd juist nu
krachtig worden onderlijnd en bevestigd Daarom moet de plechtigheid van 11 november in Diksmuide

in haar sobere ingetogenheid toch
indrukwekkend zijn Ook u b)ent er
verwacht
Programma 11 u, mis in de dekanale Sint-Niklaaskerk in Diksmuide
met homilie van pater Aernouts,
12 u, optocht per provincie naar de
crypte van de eerste IJzertoren
13 u rondgang in de crypte toespraken door VOS-voorzitter Herman
Vandezande en IJzertiedevaartkomitee-voorzitter Paul Daels, 16 u voorstelling van de film van de IJzerbedevaart 1984 in hotel Sint-Jan
De nieuwe fototentoonstelling .Renaat De Rudder' wordt voor het
eerst voorgesteld

Wetenschappen De optocht verloopt achter een temaspandoek, de
leeuwevlag en een groot houten
kruis met in het Latijn de woorden
,vrede - vergeving - verzoening'
Omdat meer dan 20 professoren
van de KUL de brief aan de paus ondertekenden heeft TAK een brief
aan de akademische overheid ge
ncht met het verzoek zich achter de
bedoeling van deze manifestatie te
scharen

11 november
vrede
amnestie
Tal van verenigingen hebben ons
gevraagd hun amnestieakties op
11 november mee te delen Het aanbod is echter zo groot dat wij
onmogelijk alle plaatseijke initiatieven kunnen vermelden Wij beperken ons dan ook tot de VU-manifestaties, de nationale TAK-akties
en de jaarlijkse aktiviteit te Diksmuide

Alle inlichtingen bij Erwin Brentjens Edegemsesteenweg 2 bus 5 te
2550 Kontich tel 03-4577240

Begroting '85 in de raad

VU-Aalst vraagt
verlaging personenbelasting
D e zitting van de A a l s t e r s e g e m e e n t e r a a d van 29 okt. jl. w a s haast
volledig g e w i j d aan d e begroting '85. In o v e r l e g met de hele fraktie
hield Jan C a u d r o n een f u n d a m e n t e l e ontleding van de s t a d s b e g r o ting daarin bijgestaan d o o r raadslid D e n a y e r , zoals s t e e d s zeer
aktief. D e n a y e r k w a m o o k herhaaldelijk gevat tussen met a m e n d e m e n t e n en v o o r s t e l l e n , zo b e h e e r s t e hij het debat o v e r d e s t a d s b e lastingen.
A n d e r e t u s s e n k o m s t e n w a r e n van raadslid Willy V a n M o s s e v e l d e over d e reorganizatie van de s t a d s d i e n s t e n en met een degelijke
ontleding van d e te grote financiële last van de p e r s o n e e l s u i t g a v e n .
Jan Caudron gaf ruiterlijk toe dat
het begrotingsontwerp tal van positieve punten bevatte. Maar de V U fraktle liet ook een ander geluid
horen.
Jan Caudron: „Onze vreugde
zwakt wel wat af bij het aanschouwen van de al te schuchtere pogingen van het kollege van burgemeester en schepenen om de loodzware
belastingdruk enigszins wat te verlichten. 2.400 opcentiemen op de
onroerende voorheffing is natuurlijk
beter dan 2.500. De tarieffaciliteiten
die alleenstaanden, alleenstaande
gepensioneerden en minder-validen
zullen genieten bij de belasting op
het huisvuil en het eenvormige tanef
voor de aansluiting op het rioolnet
zijn inderdaad verbeteringen. Dit
neemt echter niet weg dat de schandalige belastingverhogingen die de
meerderheid vroeger invoerde nog
steeds ondraaglijk blijven voor onze
Aalstenaars die nog kunnen en willen werken. Wij herhalen ons voor-

Het volmachtbesluit 244

OCMW-kursus
te Dendermonde
De Vereniging van Vlaamse Mandatarissen organizeert in Dendermonde een basiskursus gedurende
vier opeenvolgende weken rond de
aktuele problematiek van het recht
op maatschappelijk welzijn en de
verwezenlijking hiervan op gemeentelijk vlak door onder meer de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn.

Programma
Donderdag 15 nov. om 20 u. —
„Het volmachtbesluit KB nr. 244 en
de bijhorende uitvoeringsbesluiten".
Inleider: de heer Erik Huyghe, hoofdmaatschappelijk werker O C M W Dendermonde. Vragen en diskussies.
Donderdag 22 nov. om 20 u. —
„Het O C M W technisch-juridisch bekeken: het recht op maatschappelijke dienstverlening en het O C M W als
instelling". Bestuurs- en beleidsorganen; Rechten en plichten mandataris.
Het personeel en het O C M W .
Donderdag 29 nov om 20 u. —
„De werking van het O C M W " , taken,
mogelijkheid tot
beroep
tegen
OCMW-beslissingen en terugbetaling door partikulieren van de kosten
voor maatschappelijke dienstverlening.
Donderdag 6 dec. om 20 u. — „De
Vlaams-nationale visie op gemeentelijk sociaal beleid". Welke bijdrage
kan de VU-mandataris leveren? Evaluatie en besluit van de basiskursus.
Lesgever: Martin Covent
Indien de deelnemers aan de basiskursus dit verlangen kan een studiebezoek aan een goed werkend
O C M W worden georganizeerd.

Praktika
De kursus vindt plaats in 't Vestje,
Oude Vest 129 te Dendermonde (tel.
052-22.06.06) De kursisten betalen
een kleine deelnemersbijdrage, ontvangen een syllabus met schematische weergave van de behandelde
tema's en de tekst van het KB 244.
Interessante handboeken worden
te koop aangeboden.

stel van verleden jaar en dienen een
amendement in om de personenbelasting van 9 % naar 8 % te reduceren. Met een boni van 113 miljoen op
een begroting van 2 miljard kan Aalst
zich dat zeker veroorloven".

„Elektriciens"
Verder haalde Caudron een aantal
kritische punten aan. W e noemen ze
op:
— personeelskosten: 52 % van de
totale uitgaven;
— hernieuwing van zijn vraag om
deeltijdse arbeid;
— definitief uitsluiten van onregelmatigheden bij werken voor derden;
— de uiteindelijke afwerking van het
kultureel centrum;
— de aanleg van de hoogspanningslijn te Herdersem waarbij, en wij
citeren: „het schepenkollege zich
heeft ontpopt als slippendrager van
„de elektriciens" van Intergem".
Jan Caudron kon ook positieve
punten aanhalen:
— 100.000 f r voor ontwikkelingssamenwerking;

— 1.442.000 f r voor het Internationaal Jaar van de Jeugd;
— veriaging van de stadsschuld en
vlottere betaling van de leveranciers
aan de stedelijke diensten.

Benoemingspakt
VU-raadslid
Van
Mossevelde
toonde in twee toespraken zijn betrokkenheid bij tal van stedelijke
vraagstukken en zijn kennis die hij in
korte tijd wist te verzamelen over vrij
ingewikkelde materies. Achtereenvolgens behandelde hij de reorganizatie van de stadsdiensten en de
personeelsonkosten
en
daaruit
voortvloeiend de kanker van de politieke benoemingen.
Door de jungle van BTK-, D A C - en
TWW-projekten belandde Van Mossevelde bij de partijpolitieke beïnvloeding.
In het slot van zijn toespraak richtte hij zich tot de partijen van meerderheid en oppositie met het voorstel door multilaterale onderhandelingen tot een benoemingspakt tussen
de partijen te komen.
Willy Van Mossevelde: „Men zou
deze nefaste evolutie een halt moeten toeroepen. Het is evident dat
niemand van de partijen eenzijdig wil
„ontwapenen". Een plechtige afspraak tussen de partijen kan een
einde maken aan de politieke benoemingen. Een pakt dat doseringen of
verdeelsleutels inhoudt leidt tot veel
te grote risico's."

Men weet nooit-

Viering
20 jaar VUGentbruggeLedeberg
De viering 20 jaar VU-Gentbrugge-Ledeberg, die plaatsgreep op zaterdag 13 oktober II. in een overvolle
gemeentelijke feestzaal te Ledeberg,
was zeker een groot sukses!
Voor de aanvang van het eigenlijke avondprogramma werd een receptie aangeboden door Oswald
Van Ooteghem omwille van zijn 10jarig lidmaatschap van de senaat Hij
werd door een groot aantal sympathizanten, de plaatselijke Vlaams-nationale sociaal-kulturele verenigingen
en het VU-bestuur van GentbruggeLedeberg in de bloemetjes gezet als
waardering voor zijn inzet ten gunste
van de ontvoogding van ons Vlaamse volk, onder meer in het politieke
partijleven via de Volksunie.
Feestredenaar en VU-Europariementslid Jaak Vandemeulebroucke
schetste gevat de verdiensten van
Oswald Van Ooteghem als politiek
mandataris en prees het werk van de
militanten en de opeenvolgende besturen die zich 20 jaar aktief hebben
ingezet voor de 'Volksunie en hun
Vlaamse idealen, in wisselende omstandigheden. Oswald Van Ooteghem dankte dan op zijn beurt alle
Vlaams-nationalisten, vrienden, sympathizanten en de „kleine onbekende
Vlamingen" die er uiteindelijk voor
zorgden dat hij 10 jaar reeds op de
bres mag staan voor de Volksunie
en voor Vlaanderen. Nadien werden
ook nog de mannen van het eerste
uur in de hulde betrokken: Aimé
Verpaele, Walter Tack, Fons Jacobs,
Stef Temmerman, Jan De Moor en
Oswald van Ooteghem. Het volksbal
werd met entoesiasme ingezet. Tot
laat in de uurtjes werd door jong en
oud gedanst. Dank aan alle medewerkers die deze viering tot een
waar sukses hebben gemaakt
Mark Symoens

„Aalst zou baanbrekend werk kunnen verrichten en een voorbeeld
stellen voor alle andere gemeenten
of steden. De V U stelt dan ook voor
om gezamenlijk op lokaal stedelijk
niveau, vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 1988, ontdaan van
iedere
elektorale
beweegreden,
deze vicieuze cirkel te doorbreken
en een grondige diskussie te voeren.
Wij durven hopen dat dit voorstel
niet opnieuw als naïef en als oppositiepraat zal worden afgedaan, wij zijn
er integendeel van overtuigd dat dit
juist het geschikte ogenblik is om
samen aan tafel te gaan zitten".
Hoe gemeend wij ook dit voorstel
• steunen, toch vrezen wij dat ons
raadslid te weinig rekening houdt
met de halsstarrigheid van de traditionele partijen om hun posities te
handhaven en te verstevigen. Maar
men weet nooit, ook niet in Aalst...

OOST-VLAANDEREN
NOVEMBER
9 W O N D E L G E M : Grote hanenkaarting van de Volksunie Aanvang. 19 u. Zaal „De Nachtegaal", Westergemstr. 96 Inleg. 30 fr
Vnj van drank. Gratis boterham
10 HERZELE; Lekker hutsepotfestijn in zaal „De Rouck", Dorp.
Hillegem, vanaf 17 u. Ook op zondag 11 van 11 u 30 tot 15 u
10 SINAAI: Dia-avond over verkeersopvoeding door schepen Mark
Huys in parochiehuis Sinaai om 20 u.
10 SCHELLEBELLE: Jaariijks VU-bal in zaal „Drie Koningen". Aanvang: 21 u DJ Harry Roels. Inkom. 80 fr. Tombola met prachtige
prijzen
10 LOCHRISTI: Bezoek aan het atelier van beeldhouwer Firmin de
Vos. Samenkomst aan de kerk te Lochristi om 16 u. 30. Iedereen
is welkom. Inr.. Goossenaertsknng Lochristi.
11 AALST: 23ste Sint-Maartenfeest in lokaal Gulden Vlies, Esplanadeplein 13 om 1 6 u. 30.
12 ZELE: Eerste vormingsdag over „Nationalisme in Vlaanderen"
Org.. V U J O . Ook op 14 en 23 november.
13 GENT: Startdag VUJO-RUG. Gastspreker: Bart de Nijn, nat
VUJO-voorz. Om 20 u. in Bass Taverne CSchouwburgstr 16).
16 SINT-NIKLAAS: Avond met Amnesty International over mensenrechten in de Sovjetunie om 20 u. in bovenzaal van café „De
Pande" Cvroeger Stad Nantes).
16 AALST; V Z . W De Vriendschap, jazz-avond in de St-Annazaal,
Roklijfstr., met Jegg Pap N O . Jazzband om 20 u.
16 DE PINTE-ZEVERGEM: Spreekbeurt door volksvert Jaak Gabriels in zaal Blanca-Tony (Baron de Gieylaan) om 20 u.
16 GENT-MUIDE-CENTRUM-BRUGSE POORT-ZUID; Ontmoeting met Vic Anciaux in het Vlaams Huis Roeland om 20 u. over
„Het gastarbeidersprobleem" Alle leden en kaderieden worden
dringend verwacht
17 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: 19de joeldansfeest erebal
van onze mandatanssen In zaal Perfa, Stationsplein te Burst met
orkest Waltra. Deuren. 20 u. 30. Inkom- 100 fr
18 LOCHRISTI: Toneelvoorstelling „De Leraarskamer" door het
Westvlaams Teater Antigone Kortnjk Plaats- Zaal „De Knng", Dekenijstr 7. Aanvang; 20 u. Toegang: 1 5 0 f r Inr. Goossenaertskring.
20 AALTER: Voordracht door Europariementslid Willy Kuijpers over
„De plaats van het Vlaams-nationalisme in Europa" In het
Kultureel Centrum (StationsstrJ. Om 19 u. 30. Inr. Goossenaertsknng.
21 GENT: Jos Bouveroux spreekt over „Terreur in Ooriogstijd". Aanvang: 20 u in Vlaams Huis Roeland. Org WIJ-Vrouwen-Gent
23 TEMSE; Diavoorstelling „In memonam Vlaanderens groten" en
„Van Ijzertragedie tot Vlaanderen nu". Aanvang 20 u in zaal
„Cambrinus", Scheldestr. Temse. Org.: A. Verbruggenknng.
23 MOORSEL: Grootse Sint-Maartenkaarting om 20 u. in de Parochiezaal, Statiestr Org VU-Moorsel.
24 MERELBEKE: Jaariijks groot VU-bal in zaal „St-Pietersknng" met
orkest „De Koala's". Tombola met prachtige prijzen.
24 DE PINTE-ZEVERGEM: Ijzerbedevaartavond in de raadszaal
van het gemeentehuis Optreden van Tine Ruysschaert en
spreekbeurt door A. van Wilderode, gevolgd door IJzerbedevaartfilm 1984. Aanvang; 20 u. Toegang gratis Org.: V O S en
Ijzerbedevaartwerkgroep
24 RONSE; Viering 30 jaar V U in het arr. Oudenaarde. In de SintFranciscuskring, Elzelestwg. te Ronse. Om 19 u. euchanstievienng gevolgd door een expo over 30 jaar V U in het arr., banket
met huldiging door Vic Anciaux en bal. Toegang banket en bal;
320 fr Toegang bal; 1 2 0 f r
30 ZOTTEGEM; Jeugdfuif van V U J O in diskoteek „Twenty One".
Inkom; 50 fr. Deuren; 20 u.
DECEMBER
1 LOCHRISTI: 5de Hutsepotfestijn - ledenfeest Na de hutsepot
volgt een avondje kabaret In zaal De Schakel, Zevenekendorp
23. Aanvang. 20 u. Toegang- 200 fr. Inr. VU-Lochristi.
1 ZULTE; VU-bal in zaal „Breugelhof" te Olsene-Zulte met studio
„Titanic". Aanvang: 20 u
1 WETTEREN: VU-bal in zaal Parking, Massemen, met orkest
Contrabas, 100 fr. voorverkoop bij bestuursleden
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VU-Kontich 25 jaar aktief
Een z o n n i g e m u z i k a l e noot, dat v o r m t g e w o o n l i j k de start v a n een
jubileumviering. De bekende Vlaamse Volksharmonie van Antwerp e n z o r g d e d a a r v o o r o p z a t e r d a g 2 0 o k t o b e r , o m 14 uur, a a n d e
Spoorwegstraat. De harmonie prezent, de muzikale rondgang kon
v a n s t a r t M a a r h e t v i e l l e t t e r l i j k in 't w a t e r . H e t r e g e n d e p i j p e s t e l e n _
De Alcazar liep afgeladen vol
moeilijk mekaar vinden, en dan in
Heelwat mensen van Kontich waren
1959, onder impuls van Reimond
ingegaan op de uitnodiging van de
Mattheyssens,
Jef
Steurs,
de
jubilerende VU-afdeling Met een
betreurde Lode Hermans, en met de
opmerkelijke afvaardiging van het
morele steun van Juul Tolleneer, de
Vlaams Nationaal Jeugdverh)ond en
stichting van een eigen afdeling
een even opvallende delegatie van
Een speciaal eresaluut had voorde plaatselijke CVP, met ondermeer
zitter Brentjens voor de kleine milischepen Plasmans en Van Linden
tant, hart en ziel van de partij
De politieke top van Volksunie
arrondissement-Antwerpen
was
eveneens biezonder goed vertegenwoordigd De volksvertegenwoordigers Andre De Beul en Oktaaf
Meyntjens, de provincieraadsleden
Bart Van Der Moere en Joris Roets,
de voorzitter van het arrondissementeel bestuur Bob Loete, oud-volksvertegenwoordiger Reimond Matheyssens Daarnaast nog vele vnenden en sympatizanten van omliggende VU-afdelingen
Ook Juul Tolleneer, onze Kontichse oorlogsburgemeester en tevens
medestichter van de afdeling, was
voor deze gelegenheid nog eens in
„zijn" gemeente Een gewaardeerde
aanwezigheid
Afdelingsvoorzitter Erwin Brentjens had het genoegen al deze gasten te begroeten Met in het biezonder voorzitter Vic Anciaux, die later
de feestrede zou houden

Vijfentwintig jaar VUKontich
In het kort overliep voorzitter
Erwin Brentjens vijfentwintig jaar
VU-werking in Kontich
De

ware

katakombentijd,

het

De dagelijkse inzet moest uiteraard vruchten afwerpen In 1976
kende de afdeling een piek door de
toetreding van de partij tot de bestuursmeerderheid
Een slogan „Eerlijke mensen voor
een
heerlijk
Kontich-Waarloos"
wordt echt beleefd Z o moest Kontich niet wachten op de opkomst van
een groene partij om voor het milieu
te Ijveren Lang voordien immers
voerde de Volksunie strijd voor het
behoud van het Broekbos En met
resultaat!
De geschiedenis van een afdeling
vertellen is uiteraard een verhaal van
veel vallen en opstaan
Nu de Volksunie in Kontich
opnieuw een oppositietaak te vervullen heeft, stelt de afdelingsvoorzitter
vast dat er slechts een partij is die
zich ten gronde het wel en wee van
de Kontichse bevolking aantrekt en
dit met grondige dossierkennis De
Volksunie-Kontich staat klaar voor
19881
Als verrassend jubileumgeschenk
bood hij tot slot algemeen voorzitter
V I C Anciaux voor het jaar 1984 een
nieuw lid per week aani
VU-voorzitter Vic Anciaux — ie-

20 jaar VU-Hulshout
13 oktober 1984 zal in de annalen
van de afdeling Hulshout in gouden
letters geboekt worden
O p die dag immers w e r d het twintigjarig jubileum van de afdeling gevierd En hoe'
O m 15 uur w e r d verzameling geblazen in het lokaal Achter de fanfare Kempenland w e r d een feestelijke
stoet gevormd
Hartverwarmend
voor de innchters was dat naast de
eigen en de arrondissementsvlag
nog vijf afdelingsvlaggen mochten
begroet worden De optocht werd
een triomf i Een 150 simpatizanten
stapten op marsmuziek naar de kerk
Deze talnjke opkomst moet voor de
mensen van Hulshout wel een sprekend bewijs vormen dat de V U
spnnglevend is en steeds groter en
sterker wordt
Tijdens
de
euchanstievienng
waann fanfare Kempenland voor de
muzikale omlijsting zorgde, konden
w e nog maar eens konstateren dat
de V U een fris, zingend Vlaanderen
vertegenwoordigt Het was ontroerend om zien en horen hoe met
eerbied en kracht „ O - L - V r o u w van
Vlaanderen" door iedereen in koor
meegezongen w e r d

Hulshout binnen het kader van de
ganse V U Hugo Draulans zette
daarna de oud-bestuursleden (waarbij de pioniers die de afdeling zo'n
beetje uit de katakomben gehaald
hebben) eens ekstra in de bloemen,
hierbij geassisteerd door Jef Thys
Ook de huidige bestuursploeg deelde in de vienng
Wie ekstra in de bloemen gezet
werden (samen met echtgenoten)
waren uiteraard Frans Van den
Bruel (voorzitter van in het begin en
nog met van plan om er het bijltje bij
neer te leggen) en Leon Van Loo
(die al 15 jaar de moeilijke taak van
feestbestuurder/orgamzator
vervulO

ANTWERPEN

mand uit de streek, afkomstig van
Boechout — begon zijn gelegenheidstoespraak, diep bewogen, met
een groot dankwoord

V I C Anciaux is verheugd voor de
opkomst van zoveel jeugd en jongeren Het doet hem denken aan het
woord van Hugo Verriest „In het
verleden ligt het heden, maar in het
nu de toekomst!"

9

Trouw aan de beginselen van het
Vlaams-Nationalisme
moet
onze
ethiek zijn Dit is belangrijker dan het
verwerven van de macht En zeker
geen macht om de macht

10
10

Het partijprogramma beter leren
kennen en beleven, vervolgt Vic
Anciaux, en het toepassen in plaatselijke en gewestelijke situaties en problemen Hij grijpt naar enkele konkrete voorbeelden het behoud van het
domein Altena, de werkloosheid, de
problemen in Limburg
De nationale VU-voorzitter klaagt
ook de steeds weerkerende Belgische chantage aan Zeer aktueel, en
biezonder gevoelig voor het arrondissement Antwerpen, stelt hij hierbij
de recente RTT-opdracht voor telekommumkatie, waar wereldbedrijven
als Bell Telephone en Atea gepasseerd dreigen te worden door mindere Waalse bednjven
Door deze nefaste nationale politiek komt de toekomst van onze
eigen werknemers in het gevaar
Dit kan toch gewoonweg met, zegt
Vic Anciaux, die het arr VU-bestuur
gelukwenst voor de inzet i v m met
deze problematiek
In verband met de media onderlijnt
de Volksunievoorzitter het belang
van de BRT, maar_ in deze instelling
heeft men veel te weinig begnp voor
eigen volksgebonden materies en
nog minder voor de Vlaams Nationale
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De V U bestaat nationaal nu dertig
jaar, zo besluit VU-voorzitter Vic
Anciaux Tijdens deze penode heeft
de partij het partijpolitieke gelaat in
dit land terdege veranderd De nationale partijen zijn gesplitst en spreken
zich uit over federalisme Maar verder durven ze met gaan
W I J kunnen hen dwingen te realizeren, zegt Vic Anciaux, er is slechts
éen middel In 1985, bij de volgende
verkiezingen, terug opnieuw een
grote sprong vooruit'

Daarna was er eten en dnnken
voor de aanwezigen die nog vergast
werden op een wervelende show
van het duo Lou en A n

Dat deze feestrede afgerond
wordt met een dankbaar ovationeel
applaus, moet niet onderlijnd worden

Ondertussen was ook onze nationale voorzitter onder applaus van de
aanwezigen aan de feestdis geschoven Tijdens de pauze heeft Vic
Anciaux dan allen bedankt voor hun
inzet voor de V U en hen aangespoord hun inspanningen verder te
zetten tot verdere uitbouw van onze
partij

Een geestdnftige Vlaamse Leeuw
vormt het slot van deze geslaagde
feestzitting
Later in de avond, in een mooi
versierde zaal Pronkenberg. houdt
Volksunie Kontich, in eigen knng,
nog een gezellig etentje
Ferre De Beukelaer
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AARTSELAAR
Kaartwedstrijd ingencht door Aartselaarse
Vlaamse Knng Lokaal Rodenbach om 20 u
BORNEM Kamerlid Johan de Mol spreekt over „Mont Louis"
Innchters V U J O In lokaal „De Bron", Kapelslr Aanvang 20 u 30
R I J M E N A M - Panelgesprek met Euro-parlementsleden Willy Kuijpers (VU) Paul Staes (Agaiev) en Jef Ulburghs (SP) om 20 u 30
in de Ditsfeestschuur, Meiboomstraat Moderator is BRT-journalist Kris Borms
MERKSEM Kaas- en wijnavond in lokaal „ V L A N A C " (Bredabaan
360) Vanaf 20 u 30 Inschrijven bij bestuursleden aan 250 fr
GROOT-MECHELEN Vlaams dansfeest van de Mechelse V U schepenen en -mandatarissen in de nieuwe stadsfeestzaal
(BotermarkO Orkest „The Lords" Eerste dans 21 u Inkom
lOOfr
LINT: 8ste Leeuwkensbal in zaal Centrum met orkest „Road
Band" Aanvang 21 u Inkom 80 fr, voorverkoop 60 fr
NIJLEN. Viering 25 jaar VU-Nijlen met H Mis (13 u ) in St-Willibrorduskerk opgeluisterd door fanfare Kempenland, optocht met
Kempenland naar feestzaal Nilania, akademische zitting (15 u )
met gastspreker Vic Anciaux receptie en bal (21 u )
HULSHOUT- VU-mosselfeest voor de leden
S C H O T E N : Vlaamse avond in het kader van Sint-Niklaas Alle
kinderen kunnen hun bnef aan de Sint overhandigen vanaf 19 u
in 't Voske, Verbertstr 145
B O R N E M . „Zinvol vergaderen" In lokaal „De Bron", Kapelstr om
20 u 30 Inr FVV-Mechelen
AARTSELAAR Mosselsouper van 17 tot 22 u in lokaal Rodenbach Kaarten te verkrijgen bij V N J en JSK-leden, tel 8 8 7 8 4 8 5
Inr VNJ-JSK-Aartselaar
WESTERLO Vlaams dansfeest in het Parochiecentrum Orkest
„Fantasy" Inkom 100 fr, voon/erkoop 80 fr Aanvang 20 u 30
A R E N D O N K VU-mosselfeest
W O M M E L G E M - VU-dansavond om 20 u 30, zaal Keizershof,
Dasstraat 24
W O M M E L G E M Voetbal V K Den K l a u w a e r t - A C Gouden Beer
om 13 u op het Scheersel
W O M M E L G E M Dienstbetoon in Den Klauwaert door Bart
Vandermoere, van 11 tot 12 u
BORGERHOUT- Grote rommelmarkt van 12 tot 18 u in zaal Pax
Sterlingerstraat 80
TURNHOUT: Herfstwandeling te Bladel (Noord-BrabanO Vertrek om 13 u aan ,De Schalmei", Patersstr 91 te Turnhout Org
VU-Turnhout
S C H O T E N : In de turnzaal van de St-Lutgardisschool korte
inleiding over „Aerobic rage of ' " " Iedereen in trainingspak
want er volgt een les aerobic Inkom 40 fr Van 19 tot 20 u 30 Inr
FVV
BERCHEM: Voordracht met diareeks „Wonen is een levenskunst" door Walter Kunnen Aanvang 20 u in het Kult Centrum
Niet-leden FVV betalen 50 fr
TURNHOUT. „Naar een Vlaamse republiek" deel I In het Vlaams
Ontmoetingscentrum „De Schalmei' Patersstr 91 te Turnhout
Aanvang 1 9 u 30 Deel 2 op 1 4 d e c , deel 3 op 11 jan
HULSHOUT- Mosselfeest van VU-Houthulst
SCHILDE-'S GRAVENWEZEL: Vanaf 20 u mosselsouper en
gezellig samenzijn in „Dorpshuis" (KerkstrJ te 's Gravenwezel
Inschr tel 3531663 en 3 8 3 2 2 9 7
BRECHT: Kaartnamiddag in cafe Peerdshof (VeldstrJ Aanvang
20 u
S C H O T E N : Toneel ingencht door FVV Antwerpen „De gebroken
vrouw" met Yvonne Lex Kaarten te verkrijgen op sekr FVV tel
6458650
BERCHEM: Toneelavond „De gebroken vrouw" met Yvonne Lex
Kaarten bij FVV-leden of tel 449 60 60 Voorverkoop 175 f r , aan
de kas 200 fr
BRASSCHAAT: Verbondskommissaris V V K S Herman Lauwers
spreekt over „Jeugdwelzijnsbeleid" d'Oude Pastone, Miksebaan
3, om 20 u 30
ANTWERPEN: Dosfelkursus (derde deel) „Naar een Vlaamse republiek" om 20 u in het arr sekretariaat Jozef Liesstraat 2 Org
V U J O arr Antwerpen
NIJLEN. Dia-avond in Kempenland „Najaar van Hellas" met
Anton van Wilderode kijken naar Gnekenland Om 20 u
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Alle aanwezigen werden uitgenodigd aan een rijkelijk voorziene Kempense koffietafel Z o n 350 hongengen schoven voorbij het buffet
Met een volle maag en na een inleidend woordje van de voorzitter,
was iedereen klaar om naar de feestredenaars te luisteren

S C H O T E N . Jaarlijks Leeuwenbal in de gemeentelijke feestzaal
Aanvang 21 u Platenruiter Stef van Radio Anmck Inkom lOOfr
EKEREN. Dienstbetoon door prov raadslid Bart Vandermoere in
zaal ,De Boterham" van 13 u 30 tot 14 u 30
ANTWERPEN. 12de Nacht van de Vriendschap in feestzaal Zeus
„Alpheusdal" (Berchem) Aanvang 21 u Deuren 20 u 30
Showorkest Regy-line Toegangskaart 150fr Org
VU-arr
Antwerpen
K O N I N G S H O O I K T Jaarlijks VU-bal in de parochiezaal (Mechelbaan) Deuren 20 u 30 Orkest The Saints Inkom 80 fr
W O M M E L G E M Voetbal VK Den K l a u w a e r t - A C Gouden Beer
om 13 u op het Scheersel
W O M M E L G E M Dienstbetoon in Den Klauwaert door Bart
Vandermoere van 11 tot 12 u
HULSHOUT Sint-Niklaasfeest Org VU-Hulshout

Tombola VI. Aktie
en Kultuurgemeenschap

Uit de katakomben
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BERCHEM Dagreis Diksmuide en Valipnnt Inl tel 4 4 9 6 0 6 0 tussen 8 en 9 u 's morgens Org FVV
NIJLEN: FVV-gespreksavond om 20 u in Kempenland
BERCHEM Dagreis naar Diksmuide en Valipnnt Inl op tel
449 60 60 voor 1 11 '84, liefst tussen 8 en 9 u 's morgens
W O M M E L G E M - Filmavond met de titel „Ijzertragedie" over het
leven van Renaat De Rudder Om 20 u in Den Klauwaert Inkom
50 fr Org W K

Dank aan de pioniers, aan de
werkers van het eerste uur, aan de
doorduwers, de militant en de plaatselijke mandataris

Na de mis w e r d in optocht nog
eens door het dorp gestapt Iedereen moet gezien hebben wat een
vitaliteit er van deze groep mensen
uitging Dan de receptie met drank
en versnaperingen, gelukkig wilde de
weermaker meewerken met wat
zon Want het receptielokaal was
veel te klein om iedereen voldoende
ruimte te bieden, zelfs de binnenkeer
stond vol met genodigden met
drankjes in de hand En nog w e r d er
met gestopt'

J o Belmans belichtte als eerste
spreker het ontstaan van de afdeling

NOVEMBER

De optocht

door de straten

van

Hulshout

10119
10299
10438
10676

10125
10303
10475
10795

10129
10332
10518
10980

10138
10363
10755
11 010

10.216
10402
10612
11 012

Dit zijn de winnende nummers
W I J wensen de winnaars proficiat
Prijzen af te halen op ons sekretanaat
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Kamerlid Daan Vervaet peilt naar verantwoordelijkheid

BRABANT

De dijkbreuk in bos van Aa te Zemst
O p zaterdagochtend 27 oktober II
tussen 4 en 7 u overstroomden tientallen hektaren landerijen en woningen in Kapellen-op-den-Bos (wijk Oxdonk) en in de Mechelse deelgemeente Hombeek Cwijk De Stenen
Molen)

de Vlaamse Gemeenschap en
O V A M oefenen toezicht uit op de
naleving van de voorwaarden waarvan de vergunningen afhankelijk zijn
Een rapport is hen gevraagd over de
oorzaken en de omstandigheden
van de dijkbreuk

De bres in de dijk van de zandwinningsputten in het bos van A a te
Zemst was echter reeds de dag
voordien zichtbaar

De vraag wie verantwoordelijk is
voor de dijkbreuk en de daardoor
veroorzaakte schade zal uiteraard
slechts kunnen beantwoord worden

Op de hoogte gebracht van deze
feiten bezocht VU-kamerlid Daan
Vervaet op zondag 28 oktober de
overstroomde gebieden Twee dagen later stelde hij in de Vlaamse
Raad aan voorzitter Geens een aantal dringende vragen

M E U B E L E N -£>E

KEIZER

neub«len - Lusters - Geschenkartikelen

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons

Vragen
— Hoeveel kontroles over de dijksterkte werden er uitgevoerd sinds
het operationeel worden van de
Dienst Natuurlijke Rijkdommen en
Energie en sinds de uitvaardiging van
het vergunningsbesluit van de Bestendige Deputatie van Brabant op 1
juli 1983 en met welk resultaat'

nadat het deskundig onderzoek zal
zijn beëindigd Inmiddels worden o p
plaatselijk vlak de schade-aangiften
van de bewoners ingezameld
Aan dit dossier zitten verder nog
een aantal merkwaardige punten De
kranten hebben niet (of zeer kang)
over deze dijkbreuk bencht Geen
enkele partij — op de V U na — heeft
zich bekommerd om dit „verdronken
land"

O p e n i n g s u r e n : Oi.. woe., vrij. van 13 tot I t u . 30
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30
Zondag van 14 tot I t u .

Zaakvoerder

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22

Staf K i e s e k o m s

(op slechts is km van Brussel-centrum)

NOVEMBER
8 LEUVEN. Jos Bouveroux spreekt over zijn boek „Terreur en antiterreur in bezettingstijd" en dit in zaal Trefpunt (Blijde Inkomststr
81) Om 20 u O r g Davidsfonds
9 PEPINGEN- Grote infovergadenng „Wat nu landbouwer'" Aanvang 20 u 30 stipt in zaal Limburg (Ninoofsestwg) Sprekers
Europarl Jaak Vandemeulebroucke, volksv Daan Vervaet O r g
Vlaamse Studieknng Groot-Halle en Vlaamse Werkgroep van
Vlezenbeek Iedereen welkom
10 Dl EST- Kantonnaal VU-bal in zaal EIckerlic Vervoortplein met
Palermo drive-in show Eerste dans 21 u Toegang 60 fr
10 JETTE- VUJO-fuif in het Trefcentrum. Leopold l-str Vanaf 20 u
10 GRIMBERGEN Kaas- en wijnavond van VU-Gnmbergen in het
Brouwershuis te Humbeek (nabij kerk ruime parking) vanaf 19 u
17 LIEDEKERKE 2de VUJO-Mosselfestijn in 't Ontmoetingscentrum Ter Muilen Vanaf 17 u Ook zondag 17 nov van 11 tot 1 6 u
17 HALLE. VU-mosselfestijn in parochiezaal St-Rochus, Melkenjstr
15 te Halle vanaf 18 u Ook op zondag 18 november vanaf 12 u
BEERSEL Jaarlijks VU-eetfestijn in de „Feestzaal', Hoogstr 10,
17
vanaf 18 u Ook o p zondag 18 november vanaf 12 u
LEUVEN: Kaas- en wijnavond van VU-Leuven in de Bierstube
24
van Stella Artois (Vaartstr) Inl bij bestuursleden
WEMMEL: Vlaams-nationale boekenbeurs in „De Zandloper",
24
(ZIJP 18) Van 13 tot 19 u Ook o p zondag 25 van 1 0 tot 17 u

25

W E M M E L : Poezie-avond in ,De Zandloper' door Playwatercompany" o I v Ronny Waterschoot Om 20 u 30 Org Vlaamse Knng

— Is het inderdaad zo dat reeds
op vrijdag 26 oktober 1984 een
kleine bres aan te treffen was in d e
dijk van de zandwinningsputten en
wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid'
— Welke onmiddellijke maatregelen werden of worden er genomen
om de schade aan de huizen en
landerijen vast te stellen'
— Behoort de eventuele uitkering
van schadevergoeding tot de bevoegdheid van de centrale regenng,
tot deze van de Vlaamse Gemeenschap of tot b e i d e ' Zal de Vlaamse
Gemeenschap over de nodige middelen beschikken'
Minister Geens antwoordde dat
het gebied waar de dijkbreuk zich
heeft voorgedaan onder het beheer
staat van de N V Zeekanaal en Haveninrichtingen Brussel, die onder de
voogdij ressorteert van de minister
van Openbare Werken De dijkdoorbraak van zaterdag 27 oktober 1984
omgeeft een terrein dat opgespoten
wordt met slib afkomstig van de
herkalibrenngswerken van het kanaal Brussel-Willebroek
Hiervoor
heeft de Vlaamse Gemeenschap aan
de NV Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel een vergunning tot
het wijzigen van het relief afgeleverd
op 3 november 1981, en een stortvergunning op 1 oktober 1984
De diensten van het ministene van

DIKST
Vlaamse burger
als kllenc

En natuurlijk
hebt u die l^lecJingsproblemen als
de naald van uw weegschaal rond
de 150 kg schommelt of als u de
respektabele lengte van 2 m of
meer bereikt!
W

Vlaamse Kring
te Roosdaal
Onlangs werd door een groep
mensen uit Roosdaal besloten een
vereniging „Vlaamse Knng Roosdaal" (VKR) o p te nchten
De vereniging heeft tot doel het
organizeren van opvoedende, kulturele, sportieve, sociale en ekonomische aktiviteiten, alsook het behartigen van de problemen van gehandicapten, de ruimtelijke ordening en
het leefmilieu en dit alles ter bevordering van de ontplooiing van de
Vlaamse Gemeenschap De VKR zal
daartoe eigen aktiviteiten ontwikkelen of samenwerken met andere
lokale verenigingen Zij wil aan d e
jeugd en de volwassenen de gelegenheid bieden tot zelfvorming, opdat deze mensen een beter inzicht
zouden verwerven in de eigen leefsituatie en zinvoller zouden kunnen
samenleven in hun gemeente D e
taak van de Vlaamse Kring zal enn
bestaan de Roosdaalse mensen in
kontakt te brengen met zoveel mogelijk sociaal-kulturele uitingen
Wie meer inlichtingen wenst te
bekomen over de aktiviteiten van de
VKR, kan terecht bij Theo Borloo,
Zavelbergstraat 3, te 1760 RoosdaalLedeberg, Daniel Bruyiand, Populierenstraat 26 te 1761 Borchtlombeek,
Lia Lemaire, Nieuwkamstraat 9 te
1761 Borchtlombeek, Raymonda
Van Den Berge, Kleemstraat 49 te
Roosdaal (Stnjtem)

is werkelijk de enige
speciaalzaak voor
EXTRA BUITENMATEN
in België met 6 meester
kleermakers doorlopend
tot uw dienst.

met naar Holland of Duitsland
extra grote maat bezit en toch
wenst, een goede kleermakersservice verlangt en graag de juiste prijs betaalt
Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78

met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zijn parking voor 200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd worden terwijl u in de gezellige koffie-shop iets drinkt.
^
^

Aartselaar

J

Boomsesteenweg 35

SUCCES KLEDING MEYERS
O Dr

C M • ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR
t Z l N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR
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In de Waregemse gemeenteraad:

Sportvelden: ja. •
Verspilling: neen.
Allereerste vraag Heeft de burgemeester de brief, waarbij de benoeming van een luitenant-geneesheer
bij de brandweer ongeldig werd verklaard niet gezien of is deze brief op
het gemeentehuis met t o e g e k o m e n '
De hr Constandt wees er de burgemeester op dat hij in de vonge zitting
plechtig verklaarde dat op de gemeente dergelijke bnef niet was toegekomen Vandaag verklaart diezelfde burgemeester dat hij die bewuste
bnef niet had gezien" De bnef was
op de personeelsdienst van het gemeentehuis verloren gelegd Gebeurt dit nog met belangrijke brieven
of IS dat maar een eenmalige gebeurtenis'
Na dit vinnig woordgevecht dobberde de vergadenng lustig verder
met goedkeuren tegenstemmen en
onthouden tot aan punt 13 van de
agenda Goedkeuren ontwerp Sporten rekreatiecentrum op het gemeentelijk sportstadion te Waregem
Schepen voor de Sport Vanryckegem zette de motieven uiteen waarom de gemeente 4 voetbalpleinen en
bijhorend
akkommodatiegebouw

moet en wil aanleggen Allereerst
verdwijnen 2 velden door het afwerken van de Ringlaan Daardoor komen de kadetten en de miniemen
van S V Wregem zonder oefenveld
want de Karmel is te ver Ten tweede amateurploegen en minivoetbalploegen hebben ook recht op goede
terreinen en ten derde bij de onteigening van de kollegepleinen in de
Lindestraat werden aan het kollege
nieuwe terreinen beloofd Niemand
van de raad betwistte de geldigheid
van de motieven Alhoewel de kollegepleinen werden reeds 15 jaar geleden door de gemeente onteigend en
bebouwd I Een zeer mooi plan van
het ganse complex sierde ondertussen het paneel achter het schepenkollege
De uitleg van de verantwoordelijke schepen leerde ons dat
het akkommodatiegebouw o a zou
omvatten een ruime kleedruimte
voor de scholen 9 kleinere kleedkamers douches sanitaire blokken,
scheidsrechterslokalen,
massageruimte Genoeg om de verantwoordelijken van SV Waregem groen te
doen uitslaan van nijd

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn
Kartuizerinnenstraat 4,
8000 Brugge
Openverklaring van telkens een voltijdse
betrekking van GENEESHEER-SPECIALIST
in volgende diensten:
— departement k i n d e r g e n e e s k u n d e
— dienst h a r t h e e l k u n d e
— dienst labo mikrobiologie
— dienst labo h a e m a t o l o g i e
— dienst radiologie e n e c h o g r a f i e
— dienst a n a e s t e s i e e n kritische zorgen
Vereiste voorwaarden:
1 Belg zijn,

2 de burgerlijke en politieke rechten genieten,
3 voldoen aan de militie wetten,
4 van onberispelijk gedrag zijn,
5 lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie,
6 houder zijn van het diploma van doctor in genees-, heel- en verloskunde,
7 tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn,
8 m het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van
geneesheer-specialist volgens te begeven betrekking,
— kindergeneeskunde m de kindergeneeskunde, daarenboven
bewijzen voorleggen van speciale bekwaamheden en een ervanng
van minstens 5 jaar in de neonatologie en pediatrische endoscopic,
— hartheelkunde in de heelkunde, daarenboven bewijzen voorleggen van speciale bekwaamheden en een ervaring in de hartheelkunde,
— labo mikrobiologie in de klinische biologie, daarenboven moet
de kandidaat een speciale opleiding van 3 jaar in de mikrobiologie
gevolgd hebben en over een ervaring m de klinische mfektiologie
beschikken,
— labo haematologie m de khnische biologie, daarenboven moet
de kandidaat een speciale opleiding van 3 jaar m de hematologie gevolgd hebben en een ervaring hebben in de immuno-hematologie,
— radiologie en echografie m de radiodiagnose, daarenboven
bewijzen voorleggen van speciale bekwaamheden en een ervaring
in de echografie, vasculaire en mterventionele radiografie, CAT
scan en digitale substraktie angiografie,
— anaestesie en kritische zorgen m de anaestesiologie en een
ervanng hebben op het vlak van de cardiale anestesie,
9 de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning als geneesheerspecialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen,
erkenning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering),
10 verplichting te Brugge gevestigd te zijn, een jaar na het einde
van de proefperiode
Inschrijvingsgeld 400 fr te storten op PR nr 000-0099581-59 van het
AZ St-Jan van het OCMW, Ruddershove 10, 8000 Brugge 1, voor 30
november 1984 met vermelding „geneesheer-specialist in de desbetreffende specialiteit"
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum vitae
moeten ingediend worden uiterlijk op 30 november 1984 bij de heer
voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge I
(Adv.)
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„Maar" 51 miljoen..
Fier als een gieter deelde de schepen dan ook mee dat de kostpnjs
voor dit nieuwe complex maar' 51
miljoen zou bedragen en dat die
lasten gelijk te verdelen zijn tussen
het rijk en de gemeente De schepen
vergeet waarschijnlijk dat het rijk
ook WIJ allemaal zijni
Op de vraag van de ED-fraktie of
de sportvelden nu het nieuwe prestigeprojekt is van de schepen, en dit in
vervanging van de sporthalle, zijn
vorig paradepaard dat de gemeente
reeds 9 miljoen kostte antwoordde
deze dat de sporthalle er nu met
meer nodig is Dus weeral 9 miljoen
verloren geld voor de Waregemse
gemeenschap!
Dan nam ED-fraktieleider Constandt het woord Eerst en vooral
onderstreepte deze nogmaals dat de
ED absoluut niet tegen sportvelden
en bijhorende akkommodatie gekant
IS integendeel, maar dat hij wel enkele bedenkingen had bij het projekt en
dit gezien de benarde financiële toestand van de Waregemse schatkist
( + 1 500 miljoen schulden D In 1977
w e r d het eerste voorontwerp gemaakt Sedertdien is de bouwplaats
volgestort met allerlei huisvuil, en dit
met medeweten en toelating van de
ontwerper Nu moet op pijlers worden gebouwd Aan drainenngswerken alleen zal 13 miljoen moeten
worden besteed en men mag er
zeker van zijn d a t wegens verzakkingen allerhande, over 5 jaar die
drainenngswerken zullen moeten
overgedaan worden

WEST-VLAANDEREN
NOVEMBER
8

8

9
10

10
11

11

11

16

16

Alternatief
Raadslid Constandt gaf dan zijn
alternatief Achter het jeugdcentrum
ligt momenteel 3 ha grond waarmee
niets kan worden aangevangen
Draineren is met nodig, akkommodatie bestaat in het jeugdcentrum zelf,
zodat alleen de velden dienen te
worden aangelegd besparing ongeveer 40 miljoen Schepen Vanryckegem wilde van dit voorstel mets
weten De gronden achter het jeugdcentrum zullen wel voor iets anders
kunnen dienen meende hij
Als klap op de vuurpijl kwam het
voorstel van raadslid Bernard Devos
(ED) Eerst zwaaide hij met een
schnjven van O V A M waarbij deze
maatschappij wees op de grote nadelen verbonden aan het aanleggen
van sportakkommodaties op een
oud stort Daarna diepte hij een
schrijven op van de eigenaar van de
gronden op de Karmel waarbij deze
meldde dat hij zijn grond samen met
de bijhorende akkommodaties gratis
ter beschikking van de gemeente
wilde stellen I

Best tevreden!
Devos had echter buiten de
waard nl de SP gerekend F Frangois werd spinmjdig Neen aan het
prive-initiatief ja aan de gemeentelijke plannen I Straks moeten we nog
onze partijkaart tonen om in sporten kulturele centra binnen te mogen i
krijste hij Hij vergat waarschijnlijk
dat dit zo IS overal waar zijn partijgenoten de baas zijn Nadat raadslid
Dejaeghere nogmaals uiteengezet
had hoe de gemeente nu moet bestuurd worden hoe en wanneer
grond moet aangekocht en verkocht
worden en hoeveel geld de gemeente nu reeds had verloren in allerhan-

18

19

19

20

23

IZEGEM Rubens, profeet van de moderne kunst door Harold
Van de Perre Een audio-visuele voordracht om 20 u in het
muziekauditorium (Kruisstr) Org V S V K
D I K S M U I D E Humoravond - 2 0 u , Dienstencentrum Toegang
80 fr en 50 fr O r g V K V K
WE RVI K O m 20 u opening van een tentoonstelling met West
Vlaamse kunst in het centrum De expositie loopt tot 12
november Org FVK-West-Vlaanderen
KORTRIJK W I J vragen
Vraaggesprek met volksvertegenwoordiger Franz Van Steenkiste O m 20 u in West-Flandna O r q
VU-Kortnjk
IZEGEM Vormingskursus Naar een Vlaamse Republiek' om
19 u 30 in het Vlaams Huis Org Dosfelinst en VUJO-lzegem
IZEGEM Deelname aan 11-11-11-aktie ten gunste van de
visserskooperaties in Negombo op Sn Lanka Start om 10 u in
het Izegemse stadhuis of in het gemeentehuis van een deelgemeente
MARKE 14de groots Vlaams avondfeest met D J Jepimar in
Wijkschool Nieuwenhoven Deuren 20 u 30 Inkom 60 fr
GISTEL Tentoonstelling G Devnendt o v e r , De grote oorlog 1418 in Vlaanderen" in lokaal Uilenspiegel (bovenzaal) Open van 14
tot 18 u
MENEN Gezinswandeling in het Prov Domein t Veld te Ardooie
Vertrek om 13 u 15 aan het Ontmoetingscentrum te Menen
Org F V V Menen
IZEGEM Stille optocht voor vrede en amnestie naar het
herdenkinsteken V O S in Emelgem Vertrek om 19 u 30 aan het
Vlaamse Huis O r g VUJO-lzegem i s m VUJO-West-Vlaanderen
IZEGEM. Vormingskursus ,Naar een Vlaamse republiek (2de
deel), om 19 u 30 in het Vlaams Huis Org VUJO-lzegem en
Dosfelinst
KORTRIJK Opening van een tentoonstelling met Westvlaamse
kunst om 20 u in het Trefcentrum West-Flandna Tot 1 december
Tombola waarbij 52 kunstwerken te winnen zijn
KORTRIJK Bezoek aan het Stedelijk Museum om 10 u en om
14 u O r g West-Flandna
lEPER Breughelmaaltijd te Dikkebus
O U D E N B U R G Hutsepotavond in feestzaal Walkenburg" O m
20 u 30 Inschrijven bij de VU-bestuursleden Prijs 400 fr
STENE- Hutsepotavond in de „Vlasschaard" Oudstrijdersplein 5
Gastheer is kamerlid Julien Desseyn Vooraf inschrijven is
noodzakelijk Bijde voorzitter (tel 506741) of de sekretans (tel
506091) Prijs 250 fr
IZEGEM Sinterklaasfeest en optreden van goochelaar Rob Link
Om 15 u in zaal ,Nieuw Gemeentehuis" in Kachtem Vooraf inschnjven bij Renata Blondeel (Krekelstr 33) of Frieda Coene (E
Dienckstr 1) O r g V U en F V V
IZEGEM. Voordracht (2de deel) met dias over de Provence
door Rene Moeyaert O m 15 u in de bovenzaal van het Oud
Stadhuis Korenmarkt O r g V V V G
BRUGGE "Is er leven op P l u t o ' Jonge nationalisten konfronteren senator Van In en raadslid Van Den Dnessche met
problemen van vandaag O m 20 u in het jeugdontmoetingscentrum Kleine Hertsbergstraat te Brugge Inr VUJO-Brugge
MENEN In het Ontmoetingscentrum om 1 9 u gezellige kook
avond Op een eenvoudige wijze zal ons geleerd worden hoe
taarten en cakes te bakken Inschrijvingsgeld 70 fr Glaasje wijn
inbegrepen Iedereen van harte welkom O r g FVV-Menen
BRUGGE-NOORD Mosselfestijn van de V U In cafe Mercator'
Havenstraat 2 (vlakbij Warandebrug) Slechts 200 fr voor mosselen met brood en een trappist Vanaf 19 u met causerie door
senator Van In Vooraf inschrijven bij voorzitter Hillewaere
Bommelbekestr 39 of bij sekretaresse Torfs Oostendsestwg 41

de prestigeprojekten, vroeg de burgemeester de stemming 20 voor -11
tegen (ED) Hoe dan ook, de sportvelden 2de prestigeprojekt van de
schepen voor de Sport, zullen er
komen
Waregem
wordt
dus
51 000000 fr armer en 4 (vier) voetbalvelden rijkeri
Ook
dit
nog
eigenlijk
55 000 000 fr armer want de Waregemse gemeenschap moet ook nog
zorgen voor het aanleggen van een
parking
Komt er ook een c a f e t a n a '
vroeg een dorstig raadslid van de
ED Neeni zei de schepen De Waregemse horeca zal dan ook best
tov/reden ziji

Stille optocht
voor vrede en amnestie te Izegem
Traditiegetrouw heeft op 11 no
vember te Izegem de stille optocht
van V U J O plaats W e starten om
10 u 30 aan het Vlaams Huis op de
Grote Markt De optocht gaat langs
verschillende straten van Izegem en
eindigt aan de herdenkingssteen van
de V O S

Daar wordt een korte toespraak
gehouden door VU-gemeenteraadslid Piet Seynaeve
De Stille Optocht gaat door onder
het tema Nooit meer oorlog' en
amnestie VUJO-delegaties uit de
ganse provincie zijn welkom

VU-Menen luistert naar de leden
O p vrijdag 16 november is het
verzamelen geblazen voor de V U leden te Menen In een totaal vernieuwde feestzaal aan de Fabiolalaan (oude toonzaal Simca) wordt
een gezellig hutsepot souper georganizeerd Van die gelegenheid
wordt gebruik gemaakt om werk te
maken van het kontakt met de leden
Daarom
volgend
programma

19 u 30 aperitief & ruime gelegenheid tot vraagstelling aan de mandatanssen raadsleden vz bouwmaatschappij Daarna hutsepot-souper
met gelegenheidstoespraak door senator Guido Van In
Een unieke kans tot direkte kommunikatie met de VU-mandatarissen
allen hartelijk w e l k o m e

In Memoriam
Karel Roose
Op amper 63-jarige leeftijd overleed te Kortrijk de Vlaamse strijder
Karel Roose
Karel Roose was de laatste jaren
vooral in de belangstelling gekomen als voorzitter-organizator van
het Nationaal Guldensporen-Zangf e e s t Sedert hij met brug-rustpensioen was, had hij zich volledig
ingezet om de Vlamingen van alle
politieke en filozofische overtuigingen rond dit 11 -julizangfeest samen
te brengen
Het heterogeen samengesteld
erekomitee en de grote opkomst op
de twee voorbije zangfeesten bewijzen dat hij het bij het rechte eind
had
Als nationalist en gelovig Vlaming, en als lid van de Volksunie
streefde Roose ernaar deze geest
van waarachtig pluralisme in Vlaanderen ingang te doen vinden
Enkele van zijn Vlaamse vnenden — voor wie zijn dood niet
onverwacht kwam — plannen een
„Karel Roose-herdenking" Bij deze
gelegenheid zal Roose ook als
dichter en kursief-schnjver herdacht worden
Aan mevrouw Debu-Roose, zijn
zuster, en aan de ganse familie
Roose biedt WIJ zijn oprecht medevoelen aan
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Reizende tentoonstelling „Renaat De Rudder"

LIMBURG
NOVEMBER
9 BREE eerste les over Vlaamse Beweging Cambrinus 20 u Staf
Vermeire over Vanaf de overdracht Cvan Loon) tot 1913 Pnjs
50 fr (koffie inki)
9 DILSEN VU-bal in het Kultureel Centrum te Dilsen grote showavond met het orkest Brazil Quintet Vanaf 20 u
10 DIEPENBEEK Kaas- en wijnavond in hondenklub De moedige
bijters , Ganzenbroekstraat Aanvang 20 u Gastspreker Paul
van Grembergen volksvertegenwoordiger
10 BREE VU-bal in zaal Brouwershuis, Opitter Orkest de Hitch
Hikers Aanvang 20 u
16 BREE Tweede les over Vlaamse Beweging Cambnnus, 2 0 u Eh
Snijders kruisheer over W O I gevolgen breuk enz'
23 BREE Derde les over Vlaamse Beweging Cambrinus 2 0 u Eh
Snijders over Tussen de twee wereldoorlogen
30 BREE Vierde les Vlaamse Beweging Cambrinus 20 u Staf Vermeire over W O II en daarna
30 PEER Kienavond Centrum Sociaal Werk Ontmoetingscentrum,
Wijchmaal

Sociaal
dienstbetoon in
Groot-Lanaken
Gemeenteraadslid André Bervaes iedere maandag van 18 u tot
19 u 30 aan huis, Heidestraat 40 te
Rekem Afspraak tel 7 1 5 4 0 6
Kamerlid Jaak Gabriels: iedere
laatste zaterdag van de maand van
12u15
tot
12u45,
Rekemerstraat 85
Senator Mathieu Lowis: iedere
tweede zaterdag van de maand van
11u45
tot
1 2 u 15, Rekemerstraat 85

O p 14 december wordt in het
Kultureel Centrum van Maaseik de
groeiende bloei van de Volksunie in
het kanton gevierd Aan de akademische zitting nemen o a deel kamerlid
Jaak Gabnels, senator Mathieu Lowis en Vic Anciaux, algemeen voorzitter van de Volksunie
Theo Schoofs, provincieraadslid
zal het welkomstwoord verzorgen
en Jaak Cuppens schepen, treedt
op als moderator Alle bestuursleden, mandatarissen, leden, sympatizanten worden van harte uitgenodigd op dit groots familiefeest
O m 19 volgt er een receptie,
waarna dansavond

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

Inschnjven eten 200 f r per persoon, bij Maaseik Jaklien Deben,
Oude Ophovenlaan 88 (te) 56 47 38),
Kinrooi Gerard Gents, Pastonjstraat
3, Geisüngen, Dilsen Mathieu Vastnnans, Kinrooiersteenweg 42 (tel
8 6 3 5 5 0 ) en Wilfned Rosters. Wijklaan 21 (tel 8 6 3 5 3 8 ) , Opoeteren
Mathieu Meuwis, Neeroeterenstraat
67, Renaat Nauwelaerts, Dorperberg
33 (te) 863456), Leo Declerck, Dorperberg 18 (tel 863624), Miet Vanderstegen, Ridderpadstraat 42 (tel
8631 CiS) en Claude Bergmans.
Smoutweg 1

„Terreur
in Limburg"
in Maaseik
Donderdag 15 november om
20 u. stelt radiojoumalist Jos Bouveroux zijn boek „Terreur in Limburg"
voor in Maaseik in de parochiezaal

domus - ujoningen
sleutelklaar!
pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN
D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g 29 H a m m e

Tel. 47.88.09

Met traditionele
«VAN DEN BRANDEN » kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uw eigen « schets » - idee
hebben wij een sleutelklare
oplossing.

van de oorlog ook het misprijzen
moesten
ondergaan
van
een
Vlaams-onkundige legerleiding Wat
WIJ de
Frontbeweging
noemen
wordt geïllustreerd in het leven van
een Vlaams frontsoldaat Met hem
waren er duizenden
De tentoonstelling is het bezoeken waard Bovendien kunnen de
panelen op reis trekken De bedoeling IS dat elke IJzerbedevaart-werkgroep de tentoonstelling inricht
overal in Vlaanderen Bovendien kan
ZIJ nu 70 jaar na de oorlog in vele
scholen worden opgesteld

0€K€IIC]€
• 20-j heer met humanioradiploma,
nchting mens-wetenschappen zoekt
een betrekking in het Brusselse als
arbeider of bediende
Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger-burgemeester dr J
Valkeniers tel 02-5691604
• 25-j juffrouw met diploma afdeling kagtoor k a t BSO zoekt een
gepaste betrekking in Groot-Dilbeek
Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger-burgemeester dr J
Valkeniers, tel 02-5691604

VOOR INLICHTJNGEN

BON

( OPSTUREfi ^ U B )

NAAM .
ADRES:
TEL. .
BOUWGROND TE :
w e n s t inlichtingen en d o k u m e n t a t i e { t y p e s , tseschrijving, pnjzen )

• Vertegenwoordiger
47
jaar
zoekt vaste betrekking Vele jaren
ervanng in graanhandel en bouwnijverheid Talen N e d , Fr en Eng Heeft
rijbewijs C Kennis van daktylografie
Voor verdere inlichtingen zich wenden tot senator O Van Ooteghem A
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge,
tel 091-307287

Aanbevolen huizen

Brochures (-1- ev uitleg), fotokopieren en leeuwenvlaggen (aan
inkooppnjs)

O m 19 u euchanstevienng voor
Vlaanderen in de parochiekerk te
Opoeteren Celebrant is pater Donaat Snijders Daarna feest in zaal
De Oeter (tegenover de kerk te
Opoeteren] Jaak Gabnels houdt de
feestrede Samenzang, drank, tombola

hoe Renaat De Rudder als overtuigd
Vlaming zich vrijwillig aanmeldde
voor het front Tevens wordt er de
nadruk op gelegd hoezeer de Vlaamse frontsoldaten naast de ellende

VU-kanton Maaseik
30 jaar jong

Informatie VU-Groot-Lanaken iedere laatste zaterdag van de maand
van 14 tot 16 u, Rekemerstraat 85

Zesde
Uilenspiegelavond
te Opoeteren

Op 11 november 1984 wordt de
nieuwe fototentoonstelling Renaat
De Rudder voor het eerst voorgesteld in de IJzertoren in Diksmuide In
de tentoonstelling wordt aangetoond

VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, Ternat
Tel 582 2915
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

n.v. de winne uyttendaele

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31 1376

handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Oeurne-Z.
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-23565 75

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

PVBA BERT

en studio s

LEOPOLD II LAAN,20S
1«SI OOSTOUINKERKE
TEL OSI/11 2« 29
«KOENSDAG GESLOTEN

DE PRIJSBREKER

02-4286984

van het goede meubel

Tel 053-212911 en 053-2127 57

Leon Theodorstraal 36,
1090 Brussel

ESOX
STAN PHILIPS

Kantoor ROMAN

Groothandel Hengelsport

Katsijnenhoek 25
9660 BRAKEL
Tel. 055-42.36.36

Panorama 36
1810 Wemmei
Tel 02-4781993
Import

Export

(Adv 54)

PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen

Tel 014-21 1207
Fraikinstraat 20,
Herentals

Littoral

< r : r N STUDIO
J - A ^ DANN

Vijfhulzen 6, Erpe

De goedkoopste kaskredieten,
financienngen hypoteken

ÜÜMll

uitgebreide keus bemeubelde villa s apparl
m alle pri|$klassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met (oio s

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

— Industnele fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

FRANS VAN MOORTER

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTOUINKERKE

Assesteenweg 101, Ternat
Tel 02-5821312

Gontsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-412589
W I J bouwen voor u
sleutel op de deur

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel 03-2364531
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem

Zondag en maandag gesloten

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

Tel 03-3537039

GUIDO NUYTTENS
Dames

heren- en kinderkleding

GEORGES DE RAS PVBA
Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
Lede
Tel 053-213636

Longtinstraat 126. 1090 Brussel
Tel 4 2 6 1 9 3 9

Houtzagerij
D E R O O S E N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
A F D NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel

053-668386

A F D O K E G E M - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-331751
054-3311 49
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Tachtigjarige Max Wildiers:

„De dynamiek
van een volk
is onstuitbaar"
Sint-Job-in-'t Goor — Je verwacht je aan een beverige oude man die behoedzaam en met krakende
stem zal verhalen. Vergeet het maar Een rijzige heer
met vlotte pas stapt je minzaam tegemoet En praten
doet hij feilloos. Max Wildiers is tachtig.
Hij wordt één der grootste Teilhard de Chardin —
specialisten geheten. Jarenlang was hij docent aan
de „University of San Fransisco". Zijn sobere huis zit
stampvol boeken. Een wijze Nestor van de Vlaamse
Beweging.

W

IJ hadden een ochtendlijk gesprek met
hem Een goed wijntje en dito sigaar maken het
geheel nog smaakvoller
'n Hele grote meneer i

Shaw en
Nothomb
WIJ: Vlaanderen anno 1984
U hebt de voorbije zes-zeven
decennia aktief
meebeleefd
van onze ontvoogdingsstrijd.
Hoe kijkt u tegen deze evolutie
aan?
Wildiers: „Enerzijds is het
traag en moeizaam gegaan
Denk maar aan de geschiedenis
van de taalwetten die een ware
kruisweg was Maar anderzijds,
als je kijkt van waar we gekomen
zijn, IS het toch nog vlug gegaan
Men kan zich nog amper voorstellen wat WIJ „waren", honderd
jaar geleden Als volk waren wij
dood Of toch op sterven na
Geen kuituur van betekenis,
geen elite, geen macht in het
bestuur van het land Wij waren
absoluut mets Arbeiders voor
de Waalse koolmijnen, maar
voor het overige "? Als je deze
toestand vergelijkt met vandaag,
het ogenblik waarop wij terug
een eigen identiteit krijgen, dan
kan je eigenlijk spreken van een
verrijzenis
W I J zijn een van de enige
volkeren geweest die na zo'n
diep verval nog echt herleven
Onze koppige taaiheid heeft het
gewonnen op de 19de-eeuwse
destruktieve toestand Als je dit
nagaat dan zijn er slechts twee
volkeren die zo'n heropstanding
hebben kunnen realizeren, de
Tsjechen en de Vlamingen
Het IS inderdaad zeer moeizaam verlopen Ten koste van
eindeloze verdeeldheid onder de
Vlamingen Dat was altijd een
der grootste hinderpalen En
toch zijn we d'r in geslaagd, wij
zijn werkelijk aan het groeien
naar zelfstandigheid
Voorts stel ik een logika in de
dynamiek vast Een evolutie van
binnenuit, wat de politici ook
mogen doen of laten De dynamiek van het herboren worden
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van een volk Net zoals er een logika steekt in het herstellen van
een zieke Ik heb voor U een
knap citaat hieromtrent teruggevonden
Van Bernard Shaw, een toch
wel onverdachte bron „Een gezonde natie is onbewust van
haar nationaliteit zoals een gezond mens onbewust is van zijn
gezondheid. Maar verstoor de
nationaliteit van een natie en zij
zal aan niets anders denken
dan aan het herstel. Zij zal
weigeren het oor te lenen aan
onverschillig welke hervormer,
aan onverschillig welke filozoof, aan onverschillig welke
prediker, totdat
voldoening
wordt gegeven aan de eisen
van haar nationaliteit. Zij zal
geen enkele menselijke aangelegenheid, hoe vitaal die ook
moge wezen, meer aandacht
schenken dan aan haar eenheid
en bevrijding"..
In een brief van Hendrik Conscience aan Snellaert, op 5 november 1843, verhaalt de auteur
van de „Leeuw van Vlaanderen"
over zijn bezoek aan de toenmalige eerste minister Nothomb en
aan verschillende hoge ambtenaren in Brussel Conscience
schrijft dat Nothomb hem een
eigenaardig antwoord had gegeven HIJ zei tegen Conscience
dat zijn Vlaamse eisen zeer redelijk waren en dat hij ze graag
had willen inwilligen Maar, zo
stelde Nothomb, als ik dit doe,
dan zullen de flaminganten morgen met andere eisen afkomen
En op den duur zal er een kloof
ontstaan tussen de Vlamingen
en de Walen En dan valt België
uiteen Dat zei premier Nothomb
in 18431 Dit was heel juist gezien
vanuit zijn belgicistisch standpunt

Nationalisme en
internationalisme
Wanneer een volk terug
waakt, dan gaat het door tot
zijn zelfstandigheid Dit is
innerlijke dynamiek die men
kan tegenhouden Het is de
van een organisme"

ontaan
een
met
wet

WIJ:
Het
„wereldburgerschap" van de Vlamingen is

vaak een gekontesteerde opstelling. Wat is uw mening daarover?
Wildiers: „Eigenlijk kan hierover toch geen diskussie bestaan Wanneer je uitgroeit tot
een volk met een hoog kultureel
en intellektueel peil dan moet je
toch kontakten met het buitenland durven aangaan Het is me
tijdens mijn leven trouwens opgevallen dat je in de hele wereld
Vlamingen ontmoet, zowel aan
de universiteiten als in het zakenleven Ik heb in het wereldburgerschap van de Vlamingen
nooit een probleem gezien Ik
vind trouwens geen tegenstelling tussen nationalisme en internationalisme Een volk moet vrij
en zichzelf zijn en aldus naar de
buitenwereld toetreden"

Ie van het Belgische gevoel, dan
zouden de toehoorders onweerstaanbaar aan het lachen gaan
Maar de evolutie naar Vlaamse zelfstandigheid moet men blijven stimuleren En het zal nog
knokken worden De buit is nog
met binnen I"
WIJ: Deze week kwam het
rapport klaar van de werkgroep
van de Vlaamse Raad over de
nog steeds bestaande menselijke en sociale gevolgen van
de
na-oorlogse
repressie.
Daaruit blijkt dat er veertig jaar
na het einde van de oorlog nog
steeds honderden mensen getroffen worden door de repressiemaatregelen_
Wildiers: „Ik heb genoteerd
dat de Vlaamse Regering zelf
met direkt iets kan doen, het zal
moeten geregeld worden in het
nationale parlement Feit is dat
die onverkwikkelijke zaak al lang
geregeld had moeten zijn Ik was,
samen met professor Heymans
en mr Frans Vander Eist, éen
van de eersten die publiek opkwamen voor amnestie Waarop
ik door de „Libre Belgique" onmiddellijk veroordeeld werd In
het jaar 1950 heeft de pauselijke
nuntius, Mgr Cento, die ik nogal
goed kende, een poging gedaan
om verzoening te bereiken Hij is
toen naar alle Belgische bisschoppen gegaan maar kardinaal Van Roey antwoordde hem
„Ce n'est pas encore Ie moment". De enige die toen iets ten
gunste ondernomen heeft was
de Luikse bisschop Kerkhofs Hij
alleen durfde toen een oproep
voor amnestie doen Zonder gevolg overigens"

Wanneer tijdens de oorlog de
Duitsers in Nederland een bevel
gaven, dan gebeurde het dat de
Hollanders antwoordden „Neen,
dat doen we niet". Maar na korte
tijd deden zij het toch In Vlaanderen zegden ze „Zeker, we
zullen dit uitvoeren", maar ze
deden toch maar hun goesting
De Duitsers hadden het bijgevolg veel moeilijker hier dan in
Holland Wij voerden een „soepele" politiek van vooruitgaan en
tegelijk weer achteruitgaan
De kerk heeft in België altijd
aan de kant van de machthebbers gestaan Zij voerde heel
vaak een opportumteitspolitiek,
en bijgevolg vaak geen rechtvaardigheidspolitiek
In
de
Vlaamse Beweging waren het
de „petits vicaires" die het gemaakt hebben, samen met de
onderwijzers
Toch beangstigt de situatie
van de kerk mij met In de geschiedenis zagen wij reeds momenten van bloei en verval Ik
denk dat er een metamorfose
aan de gang is Ik ben net klaar
met een boekje dat in januari zal
verschijnen „Theologie in opbouw". Ik probeer daarin de metamorfose van de theologie te
ontleden Na de jongste oorlog
begonnen met de existentiële
teologie, daarop volgde de bevnjdingsteologie en nu zoekt
men hier een metafysische
grondslag voor in de procesteologie Het is moeilijk om dit allemaal kort samen te vatten toch
dit het triomfalisme van deze
paus stoot me tegen de borst"

Pausbezoek
WIJ: Verwacht U iets van zijn
komst naar ons land?
Wildiers: „Ik verwacht daar
met al te veel van Veel lawaai en
drukte, maar weinig meer Zijn
grote verdienste is dat hij een
andere figuur gegeven heeft aan
het pausdom Enerzijds heeft hij
een open houding tegenover
sommige problemen, maar anderzijds IS hij zo konservatief
Waarin hij trouwens met gevolgd
wordt door het kerkvolk Bij
voorbeeld in zijn standpunten
over seksualiteit Ook zijn houding tegenover de bevnjdingsteologie vind ik een jammerlijke
vergissing Alhoewel hij dat ondertussen heeft herzien Ik verwijs naar zijn toespraken in Canada Verder betreur ik het ook
dat tot hiertoe onder zijn beleid
de oecumenische
beweging
praktisch
geen
vooruitgang
heeft geboekt"

Max Wildiers „Geen tegenstelling tussen nationalisme en internationalisme"

WIJ: Wat de Vlaamse ontvoogding betreft bent U dus
hoopvol?
Wildiers: „Inderdaad De dynamiek gaat voort Ik weet dat er
pessimisten bestaan En een bepaalde oude garde wil terug naar
de unitaire staat
België als politieke idee is een
grote mislukking De eenheid is
kompleet verdwenen Zoals Nothomb dat voorzien had, in 1843
Het Belgisch gevoel is morsdood Zeker in vergelijking met
vroeger Als men nu nog zou
tremolo's aanheffen ten voorde-

WIJ: De kerk vandaag. Hoe
gaat het daarmee? Volgend
jaar komt de paus naar Vlaanderen. Welke bedenkingen wilt
U hierover kwijt?
Wildiers: „Op dat gebied is
„onze" evolutie helemaal anders
dan die van de Hollanders In
Nederland bestaat de zg „kntische kerk", die zeer openlijk optreedt Hier bestaat dit ook, maar
anders en stiller Wij, Vlamingen,
doen in stilte onze goesting en
trekken ons weinig aan van hoger genomen beslissingen

WIJ: Wat hoopt Max Wildiers nog te mogen beleven in
zijn leven?
Wildiers: „Haha, tijdens een
speech te Leuven — n a v mijn
tachtigste verjaardag — had
Maurits Coppieters een toespraak gehouden In mijn repliek
heb ik geantwoord dat ik nog
twee dingen zou willen beleven
Ten eerste dat Maurits Coppieters eerste minister zou worden (lacht) en ten tweede dat ik
nog het einde van de unitaire
Belgische staat zou mogen beleven En Vlaanderen helemaal
zichzelf zou worden Daar werk
ik nog voor'"
(pvdd)

