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VU-strijddag van de zelfstandige arbeid 

De troef van Kuijpers 
De onvermoeibare speurzin van Willy Kuijpers 
heeft dezer dagen een zeer positief resultaat op
geleverd: een «gunstige wind» deponeerde bij 
onze volksvertegenwoordiger een advies van de 
Raad van State, dat reeds maanden oud is maa r 
dat door de opeenvolgende Waalse ministers 
van Binnenlandse Zaken werd verdonkere
maand. Luidens dit advies is in de zes randge
meenten met faciliteiten het Nederlands onver
minderd de bestuurstaal, ook voor gemeente
raadsleden en schepenen. Tussenkomsten in de 
gemeenteraad, in een andere taal dan het Ne
derlands, moeten in rechte als niet-bestaande 
worden beschouwd. Indien een dergelijke tus
senkomst toch in het Nederlands in de notulen 
zou worden opgenomen, dan is dat gewoonweg 
«valsheid in geschrifte». 
Dit advies werd destijds gevraagd door minister 
Gramme, de man van het koninklijk onderhoud 
met Happart, nadat Kuijpers hem geïnterpel
leerd had over taalwetschendingen te Kraai-
nem. Gramme was in de zaak gerust: hij reken
de er vast op, dat de Raad van State het f ranko-
fone standpunt zou bekrachtigen. Toen in juli 
iiet advies kwam, was Gramme reeds vervan
gen door Moureaux die, net als zijn opvolger 
Mathot, het voor het Vlaamse standpunt gunsti
ge advies achterhield. Hoe het uit de vergeetput 
in de handen van Kuijpers geraakte, lezen we 
wellicht later in diens memoires. 
Inhoudelijk is aan dit advies eigenlijk niets ver
rassends, alvast niet voor de Vlamingen: het be
vestigt de stelling dat de randgemeenten deel 
uitmaken, zonder voorbehoud, van het Neder
landstalig gebied en dat de faciliteiten slechts 
gelden in hoofde van individuele burgers. Het 
verrassende is, dat van deze stelling in de prak
tijk niets is overgebleven in de randgemeenten 
waar een Franstalige meerderheid aan het be
stuur kwam, te Linkebeek of te Kraainem bij 
voorbeeld. 

Daarmee kan het voortaan amen en uit zijn: de 
minister van Binnenlandse Zaken moet dit ad
vies toepassen en dient er over te waken, dat de 
sinds jaren scheefgegroeide toestand recht ge
zet wordt. 
Voor de Franstaligen is het advies wél een ver
rassing. Het Brusselse dagblad «Le Soir» kloeg 
gisteren reeds, dat de frankofone gemeente
raadsleden niet bij machte zijn om de taal van 
Vondel te gebruiken. Het blad vroeg zich af, wat 
hen te doen staat: een spoedkursus Nederlands 
volgen of hun mond houden. 
Het antwoord is eenvoudig. De faciliteiten zijn 
jarenlang misbruikt geweest als kastevoorrech-
ten voor de Franstalige bourgeoisie. Ze hadden 
nooit een andere betekenis mogen hebben dan 
een steuntje aan individuele burgers om zich zo 
snel mogelijk aan te passen in hun nieuwe om
geving. Sinds 1963 moet dat aanpassingsproces 
nu al lang achter de rug zijn: het wordt méér 
dan tijd, de faciliteiten af te bouwen. En inder
daad, messieurs, hoog tijd om Nederlands te le
ren! Kuijpers heeft, vooraleer het gesprek 
over Brussel begint, gezorgd voor een uitsteken
de Vlaamse troefkaart. tvo 

Foto van de week 
Op de traditionele vredesboodschap van 11 november, die in 
de Vlaamse Beweging steeds een sterke weerklank had, heeft 
zich sinds jaren de boodschap van een wereldwijde solidari
teit geënt In 1979 leefden bijna een miljard mensen met een in
komen dat kleiner is dan 2.000 fr. per jaar. Dat gebeurt niet al
leen onder onze ogen maar ook, zelfs als wij dat niet willen, ge
deeltelijk door ons toedoen. 11.11.11 moet echter méér zijn dan 
de solidariteitsaktie van één dag, dan de vrijkoop van het ge
weten: het is de uiting van een permanente eis tot rechtvaar
digheid, solidariteit en vrede. 

Lees biz. 5 

Rekord 
bedrijfs

sluitingen 

De Vlaamse Raad van start 
Na de valse start van twee 

weken geleden — toen de 
koehandel van het formatie
beraad nog volop aan de 
gang was — zijn de zoge
naamde deelparlementen er 
deze week dan toch in ge
slaagd, hun bureau samen te 
stellen en hun werkzaamhe
den te beginnen. 

Wat een historisch moment 
had moeten zijn, is nauwelijks 
uitgegroeid boven een parle
mentair fait divers. De kom-
mentaren in de Vlaamse pers 
zijn zo al niet skeptisch, dan 
toch weinig geestdriftig. Het 
besef dat de Vlaamse Raad 
niets anders is dan de lichtjes 

opgeblazen oude Kultuur-
raad, is algemeen. 

De Kultuurraad was destijds de 
fopspeen die de Vlamingen toege
stoken kregen bij de grondwets
herziening van 1970. Het heeft de 
Volksunie niet belet om, binnen de 
zeer beperkte mogelijkheden van 
deze vergadering, buitengewoon 
aktief te zijn Wie er de notulen 
van de Kultuurraad op naslaat, kan 
vaststellen dat het leeuweaandeel 
van de initiatieven en tussenkom
sten steeds uitgegaan is van de 
Volksunie. De korte tijd van het 
voorzitterschap van Coppieters 
heeft sporen getrokken tot op 
vandaag. 

We verwachten van de Volks-
uniefraktie in de pas geïnstalleer
de Vlaamse Raad hetzelfde. De re

cente grondwetsherziening heeft 
bitter weinig om het lijf; het is niet 
eens een behoorlijke decentralisa
tie. De Vlaamse Raad, zijn be
voegdheden en mogelijkheden, 
zijn een karikatuur van echt 
Vlaams zelfbestuur. De Vlaams
nationalisten in deze Raad moeten, 
door hun nooit aflatende aktiviteit 
steeds weer wijzen op de enge 
grenzen die aan de Raad gesteld 
zijn en op de noodzaak om deze 
grenzen te doorbreken. 

Als de huidige Vlaamse Raad 
één funktie moet hebben, is het 
wel deze het podium te zijn, waar
op onafgebroken de noodzaak 
wordt beklemd van zijn afbraak en 
van zijn vervanging door een écht 
Vlaams parlement voor écht zelf-
betuur 

VU-Boechout: 
Verslag van vier jaar gemeentebeleid 
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m\ Brieven 

HOLLANDERMOPPEN 

Elk jaar stellen we vast dat Nederian-
ders veel «vrijgeviger» zijn dan wij, die 
onze geldbeugel niet zo gemakkelijk 
leegmaken voor «goede werken». 
Onze egoïstische «gierigheid» is eer
der beschamend en de neiging van 
onze noorderburen om niet zoals wij 
graag de «grote Jan» uit te hangen, 
maar even verstandig na te denken 
over onze mogelijkheden en middelen, 
is een vorm van jaloersheid en vooral 
een gevolg van 1830, toen wij in ruzie 
uit elkaar gingen en we scheldwoor
den begonnen te slingeren. 
De Walen doen zoiets niet met hun zui
derlingen, ofschoon ze er veel meer 
slagen hebben van gekregen. Mij doer 
Hollandermoppen zeer zoals het me 
wel groot genoegen zou doen, als 
onze taaigenoten onze problemen een 
beetje beter zouden begrijpen. 
Het is dan ook met een uitzonderlijk 
genoegen dat ik terugdenk aan profes
sor Pieter Geyl. Deze zeer grote ge
leerde en geschiedeniskenner be
greep onze problemen veel beter dan 
vele van onze intellektuelen. Als over-

^tuigd socialist spekle hij onze socialis
ten voortdurend de les. Hij verweel 
hen dat ze de Vlaamse massa voor 
een groot deel bleven afstoten door 
hun onverschilligheid voor het sociale 
probleem, geschapen door de achter-
uitstelling van het Nederlands. 
Ook nu heeft de SP het weer niet be
grepen, want waar terwille van Vlaan
deren en ons volk mOet gesproken 
worden, zwijgt Van Miert Ook het 
A B W zwijgt in Vlaanderen als die link
se vakbonidsleider Gilllon zich in Voe
ren gaat bemoeien met onze zaken en 
zich belachelijk maakt door met de be
ruchte franskiljon Happart Vlaamse ar
beiders en boeren uit te schekten. 

LGr, Brussel. 

ONTMASKERING MEEDOEN (1) 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut vxw. 
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Het moet voor de Vlamingen nu toch 
stilaan duidelijk worden dat zij niets te 
verwachten hebben van de traditione
le kleurpartijen. De SP blijft eten uit de 
hand van het unitaristische ABVV, ge
domineerd door de Waalse FGTB-Vla
mingenhaters. De P W blijft de verde
diger van het Belgisch grootkapitaal en 
VBO-opvattingen. De CVP, kampioen 
van de politieke impotentie, blaast ach
tereenvolgens warm en koud al naar
gelang zij eens het standpunt van 
ACV of VEV-VBO naar voor schuift 
Tegenover het zielige politieke spel 
van de kliëntenpartijen moet in Vlaan
deren een alternatieve politieke kracht 
geplaatst worden. Dat alternatief kan 
de Volksunie zijn, de énige echte 
Vlaamsnationale volkspartij, niet enkel 
Vlaams-radikaal maar ook sociaal-radl-
kaal. Als ongebonden politieke partij 
kan de VU oplossingen bieden voor de 
ekonomische krisis, los van financiële, 
patronale en syndikale drukkingsgroe-
pen. Maar daarvoor is eerst een ster
kere VU nodig en bijgevolg moeten 
kiezers gewonnen worden. Daarom Is 
het de taak van onze parlementairen 
en gemeentemandatarissen de Vlaam
se kiezer ervan te overtuigen dat 
volksnationalisme meer is dan wat fla
mingantisme, nl. ook sociaal en ecolo
gisch bewustzijn. De Volksunie mag 
haar traditionele aantrekkingskracht 
op onze jeugd niet verliezen en moet 
daarom inspelen op tema's zoals socia
le rechtvaardigheid, nucleaire bewape
ning, ecologisme, enz. Recente opinie
peilingen wijzen uit dat vele Vlamingen 
zouden stemmen voor kleinere partij
en (bv. AGALEV). De VU moet al deze 
politieke daklozen voor zich trachten 
te winnen door zich opnieuw als de 
enige alternatieve Vlaams- en sociaal
bewuste politieke faktor te affirmeren. 
Daarom VU, wees meer dan ooit «so
ciaal en federaal» en ontmasker de 
schijnheilige politieke show van het 
triumviraat CVP-SP-PW.» 

M.T., Denderleeuw. 

ONDER ACV-VLAG 
Op 24 oktober l.l. organizeerde ACV-
Limburg een Limburgse aktiedag met 
betoging en meeting. Om volk op de 
been te krijgen werd zelfs de hulp in
geroepen van het bisdom Hasselt Het 
bisdom verzocht de katoiieke scholen 
voor vervoer én voor volk te zorgen. 
Over de betoging nu, aan het gemeen
tehuis van Genk hadden een 50-tal 
VU-mensen een protestaktie ver
zorgd. De prachtig verzorgde borden 
met slogans als «Na 150 jaar ACV-
CVP-beleid nu geen werk meer», 
«ACV-ministers ontslag», «VU eist 
vrije vakJDonden», «Na Zwartberg, 
geen Winterslag» enz. verwekten heel 
wat konsternatie in de ACV-rangen. 
Hoewel wij met de betogers meeskan-
deerden voor «meer werk» en «van 
school naar dop, stop!» werden wij uit
gescholden voor «zwarten, VMO, fas
cisten» en door de staart van de 8.000-
koppige stoet zelfs hardhandig aange
pakt 
Daar de hogervemoemde verwijten 
aan ons adres eerst te horen waren uit 
megafoons van ACV-mensen nnogen 
wij hier gerust stellen dat deze Iseto-
ging een geslaagde pro-racistische en 
pro-fascistische vertoning onder ACV-
vlag wasJ 

J.B., Genk.. 

Wanneer voorzitter V. Anciaux pleit 
voor een vergroting van het aantal jon
geren in de partij, heeft hij ruimschoots 
gelijk. Maar daarbij is de taak van de 
partij een programma aan te bieden 
dat aanvaardbaar is voor jongeren. 
Het is nu eenmaal, en terecht zo dat 
het optreden van privé-milities (VMO) 
en de te betreuren heropleving van 
fascisme, racisme en anti-semitisme 
een belangrijk aandachtspunt is bij de 
jeugd. 
Daarom deed de VU er geen goed aan 
weg te blijven op de anti-fascistische 
betoging op 20 oktober II, alsook in de 
kommissies tegen privé-milities. 

W.V., Hove 

MEEDOEN C2) 
Ik kan mij volledig aansluiten bij de in
gezonden brief van LL, Lembeek van 
23 oktober II: «Het is duidelijk dat de 
VU bij de bespreking van het verbod 
op privé-milities, zich zal verbergen 
achter Happart en zijn gangsters I Ik 
geloof dat men dan van geen struisvo
gelpolitiek meer moet spreken. Hoe 
lang bestaat de kliek Happart en het 
VMO? Het is toch al lang duidelijk dat 
het VMO bindingen heeft met groe
pen I (om het zacht uit te drukken) die 
in het buitenland klare taal heblsen ge
sproken. 
Het is gemakkelijk zoals de hoofdre-
dakteur artikels te schrijven, tot recht
vaardiging van niet-deelneming aan die 
betoging in Brussel. Moeten wij mis
schien ook afwezig blijven in Diksmui-
de, want daar lopen ook hele groepen 
rond, die niks met een demokratische 
maatschappij te maken hebben. Of blij
ven we beter weg in de betoging 
Pecq-Armentières, want daar stappen 
mensen in mee, die hopen grond ver
knoeid hebben, om maar niet te spre
ken over één van de sprekers. En als 
men roept om Nols, het is waar dat hij 
tegen de gastartjeiders is, maar burge
meester Van Halteren evenzeer. Daar
om zou het meer indruk gemaakt heb
ben zowel in Brussel, in de pers als op 
de TV had de VU met een aantal vlag
gen en een spandoek duidelijk gezegd 
waar het om ging en mee opgestapt in 
blok, alle racisme aanklagend. 

R.F.; Lauwe 

TAALRACISME. 
Het Paridaensinstituut is een Leuvense 
onderwijsinrichting die door religieu
zen gesticht werd. Zij viert dezer da
gen haar 175-jarig butaan. 
Bij deze gelegenheid krijgen alle oud-
leeriingen een uitnodiging voor de vie
ring van deze heuglijke gebeurtenis. 
Maar., de uitnodigingen voor de vie
ring en de publiciteit in een Leuvens re-
klameblad zijn tweetalig. 
Ik stuurde deze uitnodiging terug naar 
het Instituut met de opmerking dat het 
nu niet meer opgaat in Vlaanderen 
naar Vlaamse meisjes een tweetalige 
invitatie te zenden. 
Daarop kreeg ik onderstaand ant
woord: 
«Paridaens had tot de jaren 60, een vrij 
bloeiende Franse sektie. Eén vierde 
van de leeriingen van de bond zijn 
trouwe leden uit die afdeling. 
In 1980 — het jaar van het anti-racisme 

en het, menselijk begrip — zou het on
verantwoord zijn, deze mensen, door 
een weinig kristelijk taalracisme, niet in 
hun taal uit te nodigen. 
Met beleefde groeten, de verantwoor
delijke voorzitster.» 

M.L Verbruggen. 
Ik kan alleen maar zuchten: zullen zij 
het dan nooit begrijpen? 

D.D.S., Kessel-Lo 

EINDIDEAAL 

Proficiat met de publikatie van het 
vraaggesprek met mijn jeugdvriend 
Remi Pirijns, de voorzitter voor Vlaan
deren van het Algemeen Nederiands 
Kongres. En dit over de volledige eind-
pagina van het blad! 
Alhoewel de Nederiandse Integratie 
niet voor morgen is, bewijst de VU 
door deze publikatie dat Heel Neder
land op lange termijn als eindideaal 
voor de Vlaamse Beweging moet be
houden blijven. Doe zo voort! 

J.D.T., Diest 

DON QUICHOTE-PARADE 

De bittere nasmaak van de hypokriete 
betoging van maandag 20 oktober, 
waarover het weekblad «Wij» zo gevat 
schreef «De Belgische politieke wereld 
heeft dan ook goeddeels tegen zich
zelf betoogd», is nog niet van de tong 
of een fascistoïde meute journalisten 
stuurt met dreiging en geweld een re
gelmatig toegestane perskonferentie 
van de Vlaamse Militanten Orde in de 
war. Aldus ontneemt men de VMO-
verantwoordelijke Eriksson het recht 
zich te verdedigen tegen de beschuldi
gingen uitgebracht rond zijn persoon 
en rond zijn vereniging. Zonder enig 
onderzoek stellen journalisten zich in 
de plaats van het gerecht en spelen de 
uitvoerende macht voor veroordelin
gen die alleen in hun wensdromen be
staan. 
Uit de gebeurtenissen blijkt dat deze 
reporters niet eens belang stellen in de 
juiste toedracht van de handelingen, 
noch in de opvattingen die de VMO 
verdedigt Zij willen blijkbaar alleen 
maar voer vinden om hun lastercam
pagnes te kunnen verder zetten. 
Dat dergelijke onwaardige schrijve-
laars beter hun pen breken zal geen 
mens betwisten. Zij brengen oneer 
over heel de persbond. 

G.V.B., St-Niklaas. 

HANDIGE HETZE 
Hoe is de kollektieve waanzin mogelijk, 
die hetze tegen «fascisten» die er niet 
zijn. Wat zijn de ware bedoelingen van 
hen die de bevolking de stuipen op het 
lijf willen jagen met een hersenschim? 
Hun taktiek is echter doorzichtig: wie 
een kritische stem laat horen over toe
standen die niet in het uiterst linkse 
denkpatroom passen wordt uitgekre-
ten voor «fascist». Zo schept men een 
angstpsychose die iedere vrije me
ningsuiting op de duur t>elet 
Een fascistische aktie, een echte dan, 
maakten we enkele weken geleden 
mee, toen anarchistische rakkers en 
punkers, geleid door de onvermijdelij
ke Graindorge, met harde middelen 
een betoging wilden beletten van men
sen die de moed hadden een bepaalde 
mening te uiten over het gastarbei
dersprobleem. 
Natuuriijk is het niet de VMO die men 
vizeert. Ze weten wel dat deze organi-
zatie slechts een paar honderd leden 
telt en voor onze demokratie een veel 
kleiner gevaar betekent dan de uiterst 
linkse groepen. Men pept de VMO 
echter op tot een afschrikwekkend le
ger, de naam gebruikt men als een 
scheldwoord dat men plakt op ieder
een die het durft een mening te 
uiten die niet deze is van extreem links. 
De bevolking beseft dat allemaal, maar 
door de handige hetze over «fascis
ten» en «racisten» durft geen enkele 
politiek verantwoordelijke zelfs het 
minst radikaal voorstel doen om het 
probleem van de gastarbeiders aan te 
pakken. 
Dat is de taktiek die achter de scher
men met hopelijk tijdelijk, sukses 
wordt gevoerd. Het onafhankelijke, 
niet linkse, denken moet uitgeroeid 
worden. 

H.V., Wilrijk 

Bmum 
Wij ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m, evenals scheld- en smaad-
brteven. Oe andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk .de onze. 

De redaktie 

II OSSIIi 

WEKEN lUEiKiUR 

Deze week: 

Vlaanderen tussen 
vakbonden en patroons 

Bestaat er zoiets als een Vlaams 
sociaal temperament? Hoe ziet onze 

professionele struktuur eruit? 
Hoe verloopt liet sociaal overleg? . 
Knack legde deze vragen voor aan 

Wilfried Bernaert (VBO) 
Georges Derieuw (ABVV) 

Roger Blanpain (KUL) 
Frangois Martou (UCL) 

• • • nu ^ H 

knack 
^ ^ ^ ^ Q3 invullen en opsturen aan Knack, dienst promotie 
^ ^ ^ .2 fi Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare. 

OM"""" 
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Mensen m 
Uitkijken naar Monfils 
De Franstalige socialisten zou
den hun Nederlandsonkundige 
partijgenoot Willy Monfi ls willen 
benoemd zien op de post van di-
rekteur-generaal bij de Belgi
sche Dienst voor Buitenlandse 
Handel. Indien zij er in slagen 
deze benoeming door te druk
ken, dan zit Buitenland en Buiten
landse Handel van hoog tot laag 
in Waalse handen. 
De ministers van Buitenlandse 
Zaken en Buitenlandse Handel, 
respektievelijk de PSC-er No-
thomb en de PS-er Urbain, zijn 
Franstaligen. 
De CVP-er Coens op Ontwikke
lingssamenwerking vormt nau
welijks een tegengewicht, vooral 
niet omdat hij in zijn rug een 

Het geluk 
van De Gucht 
Een jongen die onwaarschijnlijk 
veel politiek geluk heeft gehad, 
is het kersverse PW-Europarle-
mentslid Karel De Gucht, tot 
voor kort nog een onbekende 
niet alleen te Straatsburg maar 
ook hier te lande. 
De Gucht stond bij de Euro-ver
kiezingen vorig jaar als derde 
plaatsvervanger op de P W - l i j s t 
Zo'n plaats achteraan is door
gaans niet eens een troostprijs. 
Door de liberale regeringsdeel
neming nam Vanderpoorten, die 
minister werd, ontslag te Straats
burg. De eerste twee plaatsver
vangers De Croo en Kempinaire 
konden hem niet vervangen, daar 
ze eveneens een portefeuille in 
de regering kregen. En zo kwam 
De Gucht onverwacht aan zijn 
t rekken-

Franstalige administrateur-gene
raal op Abos heeft 
Op de direktie-generaal van In
ternationale Ekonomische Be
trekkingen zit eveneens een 
Franstalige. De Vlaamse rege
ringspartijen hebben zonder kik
ken deze Franstalige bezetting 
van alle belangrijke buitenlandse 
sektoren laten gebeuren. 
Als ze nu ook nog de benoeming 
van Monfi ls slikken, is het zaakje 
kompleet. 

De Strijcker 
wil matigen 
De goeverneur van de Nationale 
Bank De Strijcker is te Verviers 
aan de goegemeente gaan uitleg
gen dat de toekomst van het land 
somber Is, dat iedereen moet inle
veren en matigen en dat de staat 
nauwkeuriger moet opletten bij 
het toekennen van sociale voorde
len. De voorlaatste keer dat de 
heer De Strijcker in het nieuws 
kwam was, toen hij eigenhandig 
protesteerde tegen het nauwelijks 

geuite voornemen om de hoge 
pensioenen en vergoedingen tot 
aanvaardbaarder proporties terug 

Deze week dit... 
De strijd voor de ontvoogding 
van het Vlaamse volk heeft de 
Vlaamsnationalisten nooit blind ' 
gemaakt voor de onderdrukking 
en de ellende van andere 
volkeren. Meermaals werd reeds 
geschreven: een echte Inter
nationale solidariteit Is maar 
mogelijk en oprecht als ze 
uitgaat van een diep-doorvoeld 
volksnationalisme. 
Hoe we ook aankijken tegen de 
11.11.11-aktle, die binnen enkele 
dagen gevoerd wordt, de 
inspiratie ervan wordt geput uit 
de wezenlijke betekenis van het 
zelfbeschikkingsrecht van de 
volkeren. 
Als ik daarover nadenk, dan 
bekruipt me een gevoel van 
schaamte. Wij, Vlamingen, 
behoren tot een volk dat 
gerekend wordt bij de rijkste 
van de wereld. Wij kunnen 
bogen op een kuituur die 
teruggaat tot ongeveer 1.000 
jaar na Kristus. Wij kennen een 
beschaving, een sociale en 
ekonomische welvaart, een 
Intellektuele ontwikkeling, die op 
de hoogst denkbare trappen 
staan van de maatschappelijke 
ladder. En wij, Vlamingen, 
moeten nog steeds strijden voor 
dit universeel erkend recht op 
zelfbeschikking. 
Zovele volkeren In de wereld 
bezitten lang niet het geringste 
deel van onze rijkdom, kennis, 
welvaart, sociale strukturen, 
historische beschaving. 
Integendeel, ze leven In bittere 
armoede, ellende en 

onderdrukking. En voor hen is 
ditzelfde recht op 
zelfbeschikking, hoe oneindig ver 
af, hoe onmogelijk te bereiken, 
eveneens een doel, waarnaar zij 
vaak met veel meer ambitie, met 
veel meer geestdrift streven. 
Is het dan niet een wezenlijke 
opdracht van de 
Vlaamsnationalisten de strijd 
voor de zelfstandigheid en het 
welzijn van het eigen volk te 
koppelen aan de Inzet voor de 
bevrijding uit de ellende van alle 
volkeren? 
Beter dan gelijk welk volk ter 
wereld Is ons volk daartoe 
geroepen omdat wij weten wat 
miskenning, achterultstelling, 
vernedering en onderdrukking 
betekenen. Omdat wij vanuit dit 
bewustzijn tevens de grootste 
mogelijkheden hebben om onze 
stem te laten horen in het 
orkest van inter-nationale 
solidariteit, dat dient opgericht te 
worden. 
De «Belgische» politiek van 
ontwikkelingssamenwerking is 
tot en met vandaag al te zeer 
gevoerd vanuit de mentaliteit 
van de franstaligen. De inbreng 
van de Vlaamse gemeenschap Is 
steeds gering geweest In de 
overheldsbesllssingen ter zake. 
Zo is onlangs nog gebleken hoe 
er miljarden verspild zijn door de 
Belgische overheid aan de 
opleiding van buitenlandse 
universltairen In franstallge 
universiteiten, die aan 
ontwikkelingslanden geen enkel 
nut hebben opgeleverd. Al te 

veel heeft de overheidshulp 
enkel gediend om de rijken In 
de arme landen nog rijker te 
maken en de armen nog armer. 
De Vlaamse gemeenschap heeft 
haar eigen politiek niet kunnen 
voeren volgens haar Inzichten 
en met haar overheidsgelden. Zij 
was wel goed om in het 
verleden de vele missionarissen 
te leveren. 
Daarom moet de Volksunie zich 
Inzetten voor een reeks 
Vlaamse projekten in de derde 
wereld, waarvan we zeker zijn 
dat ze rechtstreeks het volk ten 
goede komen. We moeten ons 
trouwens goed realizeren dat 
we hiermee eveneens'ons wel
begrepen eigenbelang dienen. 
Gezien de onvermijdbare 
ekonomische verschuiving op 
wereldvlak, zal de maatschappij 
van morgen een internationale 
taakverdeling en 
arbeidsschepping opdringen. 
Indien we ons daarop met 
voorbereiden zal ook het welzijn 
van ons volk ten onder gaan. 
Ook In dit wereld-verband Is de 
strijd van het 
Vlaamsnatlonallsme voor 
zelfbestuur noodzakelijk, omdat 
wij Vlamingen bereid zijn voor 
deze opdracht, omdat wij 
Vlamingen deze uitdaging van 
de jaren tachtig aankunnen. 

te brengen. «Luister naar mijn 
woorden, maar kijk niet naar mijn 
centen»... 

De Waalse 
vergeetput 
Het advies van de Raad van Sta
te over het taalgebruik In de faci
liteitengemeenten werd reeds 
uitgebracht maanden geleden, 
namelijk op 22 juli. En toch ge
raakte het pas deze week be
kend- Het advies, dat door minis
ter van Binnenlandse Zaken 
Gramme was gevraagd, werd uit
gebracht op 22 juli jongstleden 
en een week later, op 29 juli, 
overgemaakt aan Grammes op
volger Moureaux. De Waal Mou-
reaux gebaarde van krommenaas 
en borg het advies ergens diep in 
een schuif. Daar bleef het liggen 
ook nadat Moureaux dezer da
gen op zijn beurt opgevolgd 
werd door de Waal Mathot 

Het is uiterst twijfelachtig, dat 
het in Mathots bedoeling lag om 
het advies u t de vergeetboek te 
halen. 

Het is ten slotte Willy Kuypers, 
die destijds Gramme er toe 

Vic ANCIAUX 

bracht om het advies te vragen 
en die sindsdien op vinkenslag 
bleef liggen, die het dossier 
thans uit de vergeetboek te voor
schijn heeft getoverd: een van de 
vele «gunstige winden» die in het 
verleden onze Leuvense volks
vertegenwoordiger al vaker van 
informatie voorzagen, bli jkt nu 
ook het advies op zijn werktafel 
te hebben gedeponeerd-

VdB: 
«Geen 
federalisme» 
De CVP tracht de recente grond
wetsherziening in Vlaanderen te 
verkopen als een diepgaande her
vorming van de Belgische staat 

De overtrokken terminologie, zo
als «Vlaamse regering» voor de 
executieve en «Vlaams parle
ment» voor de raad, zou moeten 
doen geloven dat tijdens de maan
den juli-augustus in zeven haasten 
het federalisme werd verwezen-
llikt 

PSC-voorzltter Vanden Boey-
nants, een van de steunpilaren van 
de grondwetsherziening, heeft en
kele dagen geleden in een open
hartige bui van unitarisme zijn hart 
gelucht «De gewestvorming», 
zegde hij, «heeft nu al een gebrek 
aan overleg voor gevolg». En hij 
stelde waarschuwend de vraag: 
«Wat zou dat worden bij federalis
me?» 

De openhartigheid van Vanden 
Boeynants herleidt de grondwets
herziening tot dat wat ze In feite is: 
een door de unitaristen met weer
zin gedoogde onderneming om 
wat balast uit te gooien, teneinde 
het federalisme te verhinderen. 
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m Kommentaar 

i Labyrint van 
uitzonderingen 
De Vlaamse Raad is definitief ge
start. Maar hoe? Vooreerst heeft 
hij een voorzitter moeten aandui
den, die nauwelijks goed was voor 
één schamel puntje bij de «natio
nale» portefeuilleslag. Vervolgens 
wordt hij gekonfronteerd met een 
deelregering, die netjes onder de 
voogdijvleugelS'van de nationale 
regering opgeborgen blijft. 
Het debat over het «Vlaams» re
geerakkoord is een al even forme
le, aangelegenheid, vermits van 
enige goed- of afkeuring geen 
sprake kan zijn. Het is gewoon te 
nemen, want de politieke verant
woordelijkheid van de Vlaamse 
deelregering tegenover de Raad is 
nog niet georganizeerd. 
En wanneer dan eindelijk het ech
te wetgevende werk zal kunnen 
beginnen, zullen de 222 Vlaamse 
kamerleden en senatoren hun 
handen vol hebben, niet met de 
toegekende bevoegdheden, maar 
met de vele uitzonderingen en be
perkingen daarop. Het Staatsblad 
heeft er alleszins heel wat bladzij
den moeten voor uittrekken. 

hoofdstad- allemaal tekenen aan 
de wand dat een oplossing voor 
Brussel nog niet in het verschiet 
ligt. 
Dat mag evenwel niet belemme
ren dat de Brusselse strukturen 
een demokratischer uitzicht krij
gen. De Volksunie zal dan ook 
een wetsvoorstel Indienen om 
samen met de gemeenteraads
verkiezingen van 1982, agglome
ratieraadsverkiezingen in te rich
ten. Uiteraard op basis van één-
talige lijsten met poolvorming. 
Het gaat immers niet op dat deze 
raad nu reeds negen jaar onon
derbroken kan bestaan. Zonder 
enige demokratische kontrole en 
daarenboven met een samenstel
ling die berust op geknoei en ge-
sjacher met zgn. «Nederlandsta-
ligen» vanwege het FDF en de 
frankofone liberalen. Eindelijk zal 
de kiezer dan een oordeel kun
nen vellen over het zo geprezen 
en voorbeeldig beheer van de 
Brusselse agglomeratieraad. 

Raadsel 

Uit een recente opiniepeiling is gebleken dat slechts 15,3 t.h. van de jongeren tussen 17 en 23 jaar in Vlaande
ren een positieve belangstelling heeft voor de partijpolitiek. Eén derde, hetzij 33,4 t.h., blijft onverschillig. Bijna 
de helft, namelijk 48,9 t.h., staat negatief Uit dezelfde opiniepeiling blijkt echter dat niet alle partijen in dezelfde 
mate in het odium van de jongeren delen. De Vlaamse jongeren staan voor 23,9 % positief tegenover de CVP 
(dat percentage ligt de helft lager dan het stemmenpercentage van de CVP), voor 13,7 t.h. tegenover de SP, 
voor 12,1 th. tegenover het PVV en voor 17,9 tegenover de Volksunie (dit percentage ligt beduidend hoger 
dan het stemmenpercentage van de VU). 

De CVP-staat 
De Vlaamse deelregering is sa
mengesteld uit vijf man en een 
paardekop. De paardekop is Cale-
waert, die eveneens in de Nationa
le regenng zit. Onder de vijf man 
zijn er vier CVP'ers en één socia
list 
Met minder dan de helft van de 
stemmen in Vlaanderen heeft de 
CVP toch weer maar eens zestig 
t.h. veroverd van de posten op het 
beleidsniveau gewest en gemeen
schap. 
Of het Vlaanderen ten goede zal 
komen? Met een «Vlaams» eer-
ste-minister zoals de unitarist 
Geens, zijn we zo vrij eraan te twij
felen... 

De enige 
spreker 
De grootste fraktle in de Kamer 
— die van de CVP — stuurde t i j 
dens het debat over de regeer
verklaring slechts één spreker 
op de tribune: parti jvoorzitter 
Leo Tindemans In hoogsteigen 
persoon. 
Tindemans maakte van de gele
genheid gebruik om In nauwe
li jks verholen bewoordingen zijn 
ruzie met Wilfr ied Martens ver
der uit te vechten. Zi jn rede werd 

algemeen beschouwd als een 
schot voor de boeg van de rege
ring. Terwijl men hem beluisterde 
en vooraleer de CVP-fraktie in
clusief Tindemans bij de stem
ming het licht op groen zette 
voor de regering, moest men zich 
afvragen of er een woordvoerder 
van de meerderheid dan wel van 
de oppositie op de tribune stond. 
Deze verbale dubbelzinnigheid 
is des te merkwaardiger, omdat 
Tindemans persoonlijk de onder
handelingen tot het vormen van 
de regering van a tot z, inbegre
pen de postjesverdeling voor 
een aantal hogere ambtenaren, 
heeft meegemaakt 

Het grote lot 
Niet minder dan 28 liberalen heb
ben op de valreep een groot lot 
getrokken bij de Nationale Lote
r i j : ze werden door PRL-minister 
Hatry op het nippertje benoemd 
bij dit organisme. 
Dat de liberale ministers in extre
mis nog een aantal partijgenoten 
gelukkig hebben gemaakt op 
kosten van de belastingbetaler, 
is algemeen bekend. De socialist 
Willockx, die de Croo opvolgt 
aan PTT, heeft trouwens drie late 
benoemingen van zijn liberale 
voorzitter geschrapt 
Daarmee is echter de maagde
lijkheid van de SP in genen dele 
hersteld: ook van Willy Claes is 

geweten dat hij weer op de val
reep een aantal partijgenoten pa
rachuteerde. 

Alleszins 
demokratizeren 
Het advies van de Raad van Sta
te en de daaropvolgende franko
fone reakties, de agressieve 
tekst van het Brussels regeerak
koord, de toenemende intimida
tie van Nederlandstaligen in de 

Wij zouden wel eens een deskun
dige uitleg willen krijgen over het 
feit dat de superbenzine in België 
25 fr. en in Nederland slechts 
21,55 fr. kost Waar zit hem dat 
verschil van 3,45 fr. per liter? Een 
verschil dat over zeer afzienbare 
tijd al in de buurt van 5 fr. zal gaan 
liggen. 
Petroleumprodukten moeten in 
Nederland zowel als in België aan
gevoerd worden van overzee, uit 
dezelfde producerende landen. 
Nauwelijks een half jaar geleden 
waren de prijzen in Nederland en 
België overigens bijna dezelfde. 

Een breuk 
in Sidmar 
Na een kortstondig bestaan is het prille vakbonds
front in het Vlaamse staalbedrijf Sidmar vorige 
week ter ziele gegaan. De socialistische vakbond 
doet niet meer mee. De kristelijke en liberale vak
bonden hebben dan maar besloten het front ook 
zonder de socialisten in stand te houden. Dat de 
socialistische CMB het heeft laten afweten, ver
zwakt uiteraard in sterke mate de positie van de 
arbeiders en bedienden in Sidmar. Precies op het 
ogenblik dat zij zich moeten klaarmaken om hun 
boterham te verdedigen. Hun boterham, maar ook 
de onze; hun bedrijf, maar ook de Vlaamse ekono-
mie. 
De Sidmar-menaen leven onderde dreiging van tij
delijke werkloosheid, kunstmatige beperking van 
de kapaciteit en afbouw van het bedrijf in zijn ge
heel. 
Er is daarvoor geen ekonomische noodzaak. In het 
geheel van de Belgische staalnijverheid is Sidmar 
een gezonde, levenskrachtige onderneming. De or
derboekjes voor de eerstkomende maanden zijn 
gevuld. In de internationale konkurrentie staat Sid
mar zijn man; de recente bestellingen uit de Ver
enigde Staten zijn er om het te bevestigen. 
Sidmar is echter een geketende reus. De dicht bij 
de zee gelegen Vlaamse siderurgie heeft de Walen 
altijd al de strot uitgehangen. Wijlen Renard ('pas 
de pattes flamandes sur la place Lambert') mobili-
zeerde zijn Luikse métaio's destijds om de vesti
ging van het staalcomplex in Vlaanderen te verhin
deren. Sidmar zelf heeft nooit de gelegenheid ge
had om zich vrijelijk, ontdaan van de Waalse veto's 
en van de vervalsing der konkurrentie, op de markt 
uit te leven. De miljardenstroom naar de verouder
de Waalse bedrijven, de subsidiëring van het erts

transport vanuit Antwerpen naar Luik en noem 
maar op: evenveel loodzware blokken aan het 
been van het Gentse bedrijf Het politieke en finan
ciële Belgische establishment plus de staalbazen 
en de syndikalisten uit Wallonië zorgden er voor, 
dat het staal in Vlaanderen zorgvuldig onder kura-
tele bleef 
Nu iedere dag duidelijker blijkt dat de miljarden-
stroom naar de Waalse siderurgie ëen pleister is 
op een houten been en nu het probleem van sane
ring en rationalizering bezuiden onze taalgrens on
ontwijkbaar is geworden, moet Sidmar dienen als 
zoenoffer op het altaar van de Waalse frustraties. 
De broodnijd te Luik en te Charleroi vergt, dat de 
Vlaamse arbeider de eerste moet zijn om een bo
terham in te leveren. Terwijl in Wallonië gedacht 
wordt in termen van rationalizering door het invoe
ren van een brugpensioen dat 2.500 fr. hoger ligt 
dan het hoogst mogelijke brugpensioen in Sidmar, 
worden de jongens uit de Gentse kanaalzone naar 
het stempellokaal gestuurd. 
Toen de arbeiders op Sidmar vorige week verga
derden om zich over deze dreiging te bezinnen en 
om zich uit te spreken over een syndikale aktie 
daartegen, verhinderde de socialistische vak-
bondssekretaris de stemming door de zaal te ver
laten. 

Het is hoogst merkwaardig dat een vakbond, die 
doorgaans de eerste én de laatste is om aktie te 
voeren en de straat op te gaan, dit keer nadrukke
lijk pleit voor overleg met de direktie. Zou het dan 
toch waar zijn, wat bij de arbeiders niet eens meer 
gefluisterd wordt maar hardop gezegd, dat de so
cialistische vakbond in Sidmar zich de wet laat 
voorschrijven vanuit Wallonië en Brussel? 
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Sociaal-ekonomisch m 
Rekordcijfers faillissementen 

Ruggegraat van 
Vlaamse ekonomie kraakt. 
Het blijft hardnekkig en met de 
regelmaat van een tergend 
tikkende klok faillissementen 
en bedrijfssluitingen regenen. 

Nog nimmer heeft het 
Koninkrijk België in zijn 150-
jarig bestaan zoveel kleine en 
middelgrote ondernemingen 
voor de handelsrechtbanken 
zien opdoeken. 

Bedrijfssluitingen bij 
multinationale en andere 
grensoverschrijdende 
ondernemingen halen steevast 
het grote nieuws omwille van 
hun spectaculair karakter; 
meteen komen immers een 
paar honderd werknemers voor 
de stempellokalen aanschuiven. 
Maar nu begint ook het nieuws 
over kleine ondernemingen die 
gedwongen hun deuren moeten 
sluiten desastreuze afmetingen 
aan te nemen. 
Vooral in Vlaanderen begint 

een rood knipperlicht 
vervaarlijk te branden, omdat 
precies dit soort bedrijvigheid 
— de KMO-aktiviteit — de 
ruggegraat van onze ekonomie 
vo rmt 

Nu ook die aangetast wordt 
door de krisiskanker, moeten 
dringend uitzonderlijk begaafde 
en handige heelmeesters 
bijgeroepen worden. Er zijn nog 
ziektewerende ingrepen 
mogelijk, maar de 
regeringsverantwoordelijken 
blijven vooralsnog hun 
instemming weigeren om in te 
grijpen. 
Bij de vorming van de regering 
Martens IV werd even de nfiiserie 
van de kleine en middelgrote on
dernemingen te berde gebracht 
maar veel meer dan leedwezen 
betuigen is het niet geworden. 
Er werd zo bij voorbeeW een extra 
steun aan de KMO's ten belope 
van anderhalf miljard frank in het 

f f f 

vooruitzicht gesteld. Maar dit zal 
uiteindelijk niet meer effekt heb
ben dan een druppel op een hete 
plaat Wat de kleine ondernemin
gen en de zelfstandigen dringend 
behoeven, en waar reeds jaren
lang door VU-parlementsleden 
voor gepleit werd, dat is een weg
werken van administratieve en fis
kale kankers en het eindelijk op 
poten zetten van een menswaar
dig sociaal statuut Maar daar blijkt 
geen tijd voor te zijn. 

De V U waarschuwde reeds een 
poos geleden: «het moet de moei
te waard blijven, te werken, te on
dernemen en te sparen!» 

Maar In het kernkabinet blijkt men 
er anders over te oordelen, want 
er valt niets te merken van aan
moediging van jonge mensen die 
het nog aandurven een eigen zaak 
op te bouwen. 

In families die jarenlang een tradi
tie van zelfstandige arbeid hebben 

volgehouden Is er steeds meer de 
droeve vaststelling dat de jonge
ren het laten afweten, omdat ze er 
geen brood meer Inzien. Diegenen 
die ondanks alles toch hun kans 
wagen In een kleine onderneming 
krijgen van verschillende zijden 
bijtende tegenwind: alleen al de 
administratieve maliemolens, de 
bergen paperasserijen, vreten de 
slagkracht van de KMO's aan. 
Voor het aanwerven van één 
werknemer dienen tientallen for
mulieren Ingevuld te worden. Zo 
de kleine ondernemer zich nog 
met sukses door de administratie
ve berg kan heenwoelen, dan 
botst hij op de administratieve 
traagheid die het nemen van snelle 
beslissingen om een handelszaak 
gezond uit te bouwen tergend af
remt.. Bovendien, en vooral, laten 
jongeren het afweten om als zelf
standige te werken, omdat zij zich 
niet kunnen verzoenen met het 
gebrekkig sociaal statuut (nauwe
lijks die naam waardig) waarmee 
de zelfstandigen het moeten rooi
en. 

Er dient gevreesd te worden dat In 
de komende maanden de rekord
cijfers over faillissementen en be
drijfssluitingen van KMO's, me
kaar zullen' blijven overtroeven In
dien van overheidswege geen In
grijpende maatregelen genomen 
worden. 

Op korte termijn zou alvast kun
nen getracht worden om het admi
nistratieve en fiskale leed van de 
zelfstandigen te verzachten. Dat 
zou het aantal faillissementen van 
vandaag op morgen kunnen af
remmen, en allicht een aantal jon
geren prikkelen om zelfstandig 
aan de slag te gaan. 
Maar uiteindelijk Is de gezondma
king van de ruggegraat van de 
Vlaamse ekonomie slechts moge
lijk Indien het stelsel van sociale 
zekerheid van de zelfstandigen 
wordt gefiskallzeerd en gefederali-
zeerd. De fiskallzering betekent 
het afschaffen van het systeem 
van bijdragen, en dit vervangen 
door een bijkomende kolom op 
het aanslagbiljet Door het tegelij
kertijd samenvoegen van alle kas
sen en instellingen tot één rijksin
stituut voor Sociale Zekerheid kan 
meteen ook de administratieve 
poespas gemilderd worden. 
Maar ook verdienen de Vlaamse 
KMO's een federallzering van de 
sociale zekerheid, zodat de afhou
dingen en bijdragen die in het 
Vlaamse gewest worden géind, 
ook in Vlaanderen besteed wor
den voor de sociale uitkeringen 
aan zelfstandigen. Momenteel 
gaan via de kanalen van de sociale 
zekerheid jaariijks miljarden naar 
Walkwiië. Het is een gezond princi
pe dat elke gemeenschap zélf de 
inspanningen opbrengt voor de 
toelagen die door overhekJsinstel-
lingen uitgekeerd worden. Maar 
dit besef is nog niet tot in het katji-
net-Martens doorgedrongen. 

Vierde 
alternatief 
Op 17 november gaat dus de har
de sociale konfrontatie van start 
in de schoot van de nationale ar-
beidskonferentie. Niemand bli jkt 
zich omtrent de verstandhouding 
bij dit topoverieg illuzies te ma
ken. Van regeringszijde wordt 
nochtans zwaar getild aan deze 
arbeidskonferentie: nadat uit een 
eerste tv-konfrontatie was geble
ken dat de vakbonden geen van 
de drie voorgestelde formules 
voor loonmatiging geneigd zijn 
te aanvaarden, was er woensdag 
het nieuws dat de regering voor 
de pinnen zal komen met een 
vierde alternatief, duidelijk met 
de bedoeling om het sociaal 
overieg hoe dan ook toch te 
doen lukken. 
In het tegengesteld geval immers 
dreigt de jaarwisseling sociaal 
woelig te zullen veriopen, en ver
wacht mag worden dat de rege
ring Martens IV zware sociale 
woelingen (waar vooral de Waal
se socialistische vakbondslei
ders mee dreigen) niet lang zal 
over leven. 

Unitaire 
fronten 
De Financleel-Ekonomische Tijd 
pakte uit met het nieuws dat de 
vier grote werkgeversorganizaties 
In dit land (VEV, VBO, de Waalse 
UWE en de Brusselse VOS) werk 
maken van een gemeenschappe
lijke strategie die moet uitmonden 
in een eensgezind «patronaal 
front». Ook de socialistische en 
kristelijke vakbond dokteren aan 
wat genoemd wordt «een ge-
meenschappjelijke nota» in het 
vooruitzicht van de konfrontatie In 
de nationale artieldskonferentie. 
Daarbij wordt zowel door werk
gevers als door de vakbondslei
ders het feit miskend dat er zien
derogen In Vlaanderen en Walk>-
nië een groot sociaal-ekonomisch 
verschil en ook een andere menta
liteit Is gegroeid. Mocht het sociaal 
overieg mislukken en er sociaal 
protéist uitbreken dan zal de ande
re ingesteldheid van Vlaamse 
werkgevers en werknemers te
genover de Waalse soclaal-ekono-
mische opvattingen en eisen over
duidelijk blijken. Maar dan zullen 
vakbonden en patroons weinig of 
niets gedaan hebben om de 
Vlaamse en Waalse gewesten de 
aparte sociaal-ekonomische fxik-
kel te geven die ze broodnodig 
hebben. Terioops, wat is er van 
het triomfalistisch aangekondigd 
Vlaams sociaal overieg geworden; 
met Geerts als premier van de 
Vlaamse deelregering hoeft terza
ke helemaal niets meer verhoopt 
te worden. 

Van 

procenten... 
In het kader van de algemeen af
gekondigde versobering en het 
gedwongen inleveren van een 
stuk koopkracht wordt met te
rugwerkende kracht vanaf 1 ok
tober nu ook 2,18 procent inge
houden op de pensioenen. Bij de 
parlementaire besprekingen 
hield premier Martens het so
ciaal aspekt van deze afhouding 
hoog met te stellen dat niet zal 
geraakt worden aan de pTênsioe-
nen van minder dan 300.000 fr. 
per jaar. Vandaag is evenwel, bij 

het lezen van de wetsbesluiten 
terzake een asociale aap uit de 
mouw gesprongen: het bli jkt dat 
de pensioenen voor iedereen zul
len verminderd worden! Diege
nen die evenwel niet meer dan 
300.000 frank ontvangen, kunnen 
mits het invullen van een formu
lier (een bezwaarschrift) en het 
ti jdig bezorgen aan de bevoegde 
administratie toch nog ontsnap
pen aan de vermindering van hun 
pensioen- Dit betekent dus dat 
de duizenden kansarmen die na
laten het staatsblad te lezen, en 
dus verzuimen een bezwaar
schrift in te dienen, ondanks de 
mooie ministeriële beloften, toch 
hun klein pensioentje zullen zien 
verminderen in lengte van ja ren . 

...en premies 
De overheidsadministraties zullen 
nogal wat cheques moeten uit
schrijven van nu tot eind volgend 
jaar. De regering heeft immers al

weer een nieuw premiesysteem 
uitgevonden. Om de dramatisch 
teruggelopen aktlvitelt In de bouw-
sektor aan te zwengelen, werd im
mers met grote trom aangekon
digd dat het BTW-tarief van 16 tot 

6 procent zou teruggebracht wor
den. Morgen zullen de wetsbeskji-
ten alweer een trits «maar, maar» 
omvatten. In de praktijk zal de ver
zachting van de BTW-heffing 
slechts maximum 6,6 procent be
dragen (en geen 10), en boven
dien heeft de regering het billijk 
gevonden om eerst de 16 procent 
BTW onverminderd te Innen, en 
pas naderhand met de nodige ad
ministratieve vertragiging op basis 
van voorgelegde fakturen de be
loofde 6,6 BTW-heffIng als een 
soort premie en vla een cheque te
rug te betalen. Wat dus voor de 
kandidaat-bouwers helemaal mets 
verandert aan hun miserie dat de 
bouwprijzen (onder meer door de 
hoge BTW) en de hypKJtecalre le
ningen ongrijpbaar duur blijven. 
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Opinie 

Wij gunnen Willy Claes zijn late terugkeer naar een vroege liefde van harte. En in de grond zien we de SP-mi-
nister liever bezig met de Negende van Beethoven dan met het staalplan. 
Maar het was wel een ongewone bedoening dat Willy Claes, als minister van Ekonomische Zaken een van de 
sleutelfiguren in het huidig kabinet en voor het huidig regeerprogramma, zo goed als afwezig bleef tijdens het 
parlementair investituurdebat 
De herwaardering van de muzikant Claes kaderde helemaal niet in de herwaardering van het parlement En ab
senteïsme houdt niet op absenteïsme te zijn, omdat men toevallig weet waar en hóe de minister zijn public rela
tions aan het verzorgen is. 

Tweede schuitje 
«In een land waar Vlamingen-neer
schieters binnen de 24 uur wor
den vrijgelaten, kan ik geen enkele 
veroordeling aanvaarden voor wat 
duidelijk een politiek proces is» 
zegde Walter Luyten in zijn voor
jaarsproces wegens de beruchte 
«La Belgique quelle créve»-uit-
roep. Het werd dan toch een ver
oordeling, met het te verwachten 
beroep. Velen hebben betreurd er 
niet bij te zijn geweest op de eer
ste zitting van maart In een sa
menspel van getuigen, verdediger 
Van In, en beklaagde Walter Luy
ten werd een beschuldiging een 
aanklacht tegen dat soort Belgi
que van twee maten en twee ge
wichten. Wie het schouwspel toen 
moest missen kan er nu bij zijn, 
woensdag 12 november 9 uur in 
zaal 23 waar de 9de kamer zetelt 
als beroepskamer in het gerechts
hof, Poelaertplein te Brussel. 

De patriotten 
Op het einde van de Allerzielen-
plechtigheid in de Halse basiliek 
ontstond er een rel: toen na de 
Brabangonne ook de Vlaamse 
Leeuw werd ingezet, verlieten 
het driekwart-dozijn vaandrigs 
van de Vaderlandslievende Ver
enigingen ostentatief het kerkge
bouw. 

Ondanks het feit dat de Vlaamse 
Leeuw, zowel de vlag als het lied, 
thans dekretale waardigheid 
hebben en dus even officieel zijn 
als de driekleur van de patriotti
sche vaandrigs, blijven de man
nen van 1830 na anderhalve 
eeuw nog altijd even stom als die 
van Port ici ! 

Gedwongen 
afbouw 
Eindelijk is er ook in de Vlaamse 
syndikale wereld een stem opge
gaan over de problemen van de 
staalsektor. 
Volgens de ACV-Beroepscentrale 
voor de Vlaamse staalsektor is het 
staalbedrijf Sidmar te Gent niet 
minder of niet meer dan de gegij
zelde van de jongste regeringsbe
slissingen. In zoverre dat Sidmar 
zich gedwongen ziet de produktie 
in te krimpen tot 60 procent van 
de haalbare kapaciteit 
Dit bewijst nog maar eens welk 
nefast beleid deze regering voor 
Vlaanderen voert Niet alleen krij
gen de Walen hun miljarden en 
zien de Vlamingen zich verplicht 
hun ekonomische heropleving 
zonder staatssteun aan te pakken, 
maar daarenboven is het nu reeds 
zover gekomen dat Vlaanderen 
de produktie moet afbouwen ten 
gunste van Wallonië. 

Voer voor 
een vraag 
Een nieuwsgierig parlementslid 
— en bij voorkeur dan een van 
de Volksunie — moet aan de 
hand van parlementaire vragen 
maar eens proberen uit te vissen, 
hoeveel de afbraak van oude en 
de installatie van nieuwe kabinet
ten ditmaal aan de belastingbeta
ler zal hebben gekost 
Tijdens de parlementaire debat
ten over de regeerverklaring 
schitterden de meeste ministers 
door afwezigheid. Ze waren vol
op bezig met hun kabinetten. 
Naar merkwaardige Belgische 
geplogenheid hadden hun voor
gangers eens te meer alles mee
genomen wat niet te heet of te 
zwaar was. Terwijl aan de zuider
gevel van een ministerieel kabi
net de meubels van de voorgan
ger naar buiten gehesen werden, 
trok men aan de noordergevel de 
meubels van de nieuwe excellen
tie door de vensters binnen. Af
gebroken telefoons werden in 
zeven haasten door KI I-lui terug 
aangelegd. 

En bij de overname bleken de in
ventarisli jsten weer van geen 
kanten te kloppen. 

Opnieuw herrie 
in Voeren 
Tijdens het weekend kwam het in 
Voeren eens te meer tot nachtelij
ke rellen en incidenten. Het 
Vlaams lokaal van Wijnants w ^ 
voor de zoveelste keer het voor
werp van een aanslag: een ruit 
werd aan scherven geschoten, 
met een projektiel dat afkomstig 
was ofwel van een zware katapult 
ofwel van een vuurwapen. 
De nacht voordien was de wagen 
van de Vlaamsgezinde Voerenaar 
Heuschen in brand gestoken; hij 
brandde volledig uit 
Nadien, en waarschijnlijk ingevol
ge de aanslag op de wagen van 
Heuschen, moest ook de wagen 
van Happart er aan geloven. Ook 
van deze wagen bleef slechts een 
wrak over. 
Te voegen bij het reeds in de kom-

missie-Wyninckx aanhangig ge
maakte dossier van Happart: ook 
deze weekend-rellen in Voeren 
werden duidelijk in gang gestoken 
door de wallingantische terreur
groep. 

Gevaarlijke 
fascisten 
Het fascistisch spook schijnt in 
Vlaanderen, en alvast in de geest 
van sommigen, zodanig rond te 
waren dat nu ook al Vlaamsge
zinde jeugdverenigingen ver
ward worden met privé-milities. 
Dit overkwam enkele jongens en 
meisjes van het VNJ die in een 
erkend en gekend jeugddomein 
te Rijmenam een weekend door
brachten op de wijze die bij 
jeugdbewegingen gebruikelijk is. 
De door waakzame antifascisten 
gealarmeerde rijkswacht en BOB 
liepen zich een koude neus bij 
hun wacht- en kontrolebeurt aan 
iet jeugdtehuis. Tot overmaat 
/an ramp vonden ze niet eens 
Mapens-

VMO, 
,De Nieuwe' 
en wij 
Er kan omtrent onze houding ten aanzien van de 
VMO en tutti quanti niet de minste twijfel bestaan. 
Bij herhaling formuleerde VUJO haar principiële 
afkeer zowel van de ideeën als de metodes van de 
Vlaamse Militantenorde (onlangs nog naar aanlei
ding van haar optreden in Gent en Mechelen). 
Of de VMO een privé-militie vormt en dus over
eenkomstig de wetten van dit land moet verboden 
worden, is de zaak van de justitie. Wei iebben er 
wel onze mening over. De VMO kan, wat ons be
treft, Vlaanderen en de Vlaamse beweging geen 
betere dienst bewijzen dan door zichzelf te ontbin
den. Maar het is zeer de vraag of een repressief 
optreden, door middel van gerechtelijke ontbin
ding bvb., aangewezen is. 

Men hoeft zich hoe dan ook aan het verschijnsel 
VMO niet te vergapen. Het politiek impakt van de 
VMO is te verwaaHozen: als het enige gevaar voor 
de demokratie van de VMO komt dan kunnen we 
er gerust in zijn. Dat de VMO de voorbije weken en 
maanden aan belangstelling schijnt te winnen, ligt 
minder aan de VMO zelf dan wel aan degenen die 
de VMO als bliksemafleider gebruiken, om niet te 
moeten spreken over andere uitingen van racisme 
en fascisme, zoals o.m. Wim Jorissen in het se
naatsdebat van 31 oktober liet opmerken. 
'Zij beogen; aldus Piet De Moor, kersvers hoofd-
redakteur van De Nieuwe, 'door middel van hun 
bewust ongenuanceerde aandactit voor de VMO, 
Vlaanderen te degraderen tot de nuttige idioot van 
het Belgische frankofone establishment en zijn 
Vlaamse politieke kollaborateurs'. 
Men kan het in weinig kranten lezen. 
Van het frankofone establishment verwacht men 
niet anders. Als het juist is wat het voorhoudt dat 
fascisme en racisme uitsluitend in Vlaanderen 
thuis horen, dan is meteen het frankofone optre
den tegen de Vlamingen van Brussel, Komen en de 
Voerstreek gerechtvaardigd. Racisme tegenover 
Vlamingen mag. Fascisme dat de zaak van het 
frankofone establishment dient, mag. Alleen zo is 
het te begrijpen (?) dat frankofone «anti-fascisten» 
opmarcheren tegen fascisme en racisme, arm in 
arm met de rexist Happart en de racist Nols. 

Een aantal Vlaamse «progressieven» weten niet 
beter te bedenken. Een dagblad als «De Morgen» 
loopt als het ware met een VMO'er op de neus, zo
als een lezer van dat blad terecht l ie t opmerken. 
Geen dag gaat voorbij zonder dat niet een of ander 
VMO-komplot tegen onze Westerse demokratie 
wordt blootgelegd, of infiltratie van de CB-bonden, 
of bindingen met de Vlaamse beweging en met de 
Volksunie-
Jef Turf in «De Rode Vaan» insinueert zelfs dat de 
VU-voorzitter een voorstander van racisme en fas
cisme zou zijn, ten bewijze waarvan Vic Anciaux' 
afwezigheid op de nationale betoging van 20 okto
ber tegen fascisme en racisme wordt vermeld. 
(VUJO was er wél, maar de redenen voor de VU-
afwezigheid zijn even respektabel als deze voor 
de VUJO-aanwezigheid). 
De politieke kuituur van sommige «progressieve» 
kommentatoren lijkt op een laag pitje te branden. 
'Gaat men ervan uit dat deze kommentatoren te 
goeder trouw zijn, dan zou men moeten zeggen dat 
zij niet kompetent zijn om hun taak naar behoren 
uit te oefenen; zegt -De Nieuwe». Niet kompetent 
want niet beseffend dat groepen als VMO maar 
floreren bij de gratie van hun publiciteit 
'Een andere mogelijkheid is dat zij op grond van 
hun inkompetentie zijn geselekteerd; aldus nog
maals «De Nieuwe». 
'Een laatste en waarschijnlijk juiste verklaring is 
dat een kliek van pseudo-progressieve wauwe-
laars, die voortdurend het Vlaamse socialisme 
kompromitteren, bewust aan Vlaanderen een 
schuldcomplex willen opdringen dat geëxploiteerd 
kan worden door dié politieke krachten, die de 
VMO nodig hebben om hun haat tegen Vlaanderen 
in een progressieve verpakking te verstoppen. 
(Het omgekeerde is ook te laken: de liefde voor 
Vlaanderen mag niet zo blind zijn dat men op 
rechts terrein wortel begint te schieten)'. 
We konden het zelf niet beter gezegd krijgen. Eén 
konklusie ligt voor de hand: genuanceerd denken 
is blijkbaar nog altijd Vlaanderens sterkste zijde 
niet 

Freddy SEGHERS 
VUJO-voorzitter 
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Wetstraat 

Nauwelijks 39 uren hebben ka
merleden en senatoren nodig ge
had om Martens IV definitief van 
wal te laten steken. Meer dan een 
formaliteit is het niet geworden: 
elke regering behoeft nu een
maal het parlementair jawoord. 
Pas tijdens de nationale arbeids-
konferentie zal deze regerihg 
zich op volle zee bevinden, te
midden van zware stormen en 
hevige tegenwinden. 

Het was een rustig debat. Zonder 
al te veel proceduretwisten en met 
een meerderheid die enkel fysisch 
aanwezig was en het spreekge
stoelte zoveel mogelijk meed. De 
kamerfraktie van de CVP vaardig
de enkel voorzitter Tindemans af 
om wat nietszeggende slogans af 
te dreunen en partijgenoot Mar
tens In zijn blootje te zetten. Zelfs 
bij de liberalen kon er hiervoor een 
applausje af. 

De regeringsleden gaven al even
min blijk van enige aktiviteit. Mar
tens was gedoemd om alleen de 
kar te trekken, terwijl de andere 
excellenties hun kabinetswagen 
uittestten of de ouverture van Eg-
mont dirigeerden. 

Enkel de oppositie, en dan vooral 
de Volksunie, kon nu en dan von-

Gisteren niet, morgen ook niet 
ken van bewondering en animosi
teit doen slaan. Bewondering voor 
de prachtige, gevoelsgeladen tus

senkomst van Van Grembergen. 
Bitsige reakties van de eerste mi
nister op de vlijmscherpe afkeu

ring van Van der Eist Stilte op de 
CVP-banken bij de zoveelste op)-
roep tot verzoening van kamerlid 
Somers. Eerbiedig opkijken bij de 
degelijke dossierkennis van men
sen als Baert en Vandezande. 
Spijt bij de leden van de meerder
heid dat zij niet dezelfde vranke en 
stoute, maar échte woorden kon
den spreken zoals een Valkeniers. 
Slaafs moesten zij ja knikken. 

De vele woordvoerders van de 
Volksunie hebben getracht het 
debat op een hoger niveau te til
len. Een haast uitzichtloze op

dracht, want terecht leidde sena
tor Van der Eist zijn tussenkomst 
in met de vraag: *Waartoe dient 
dit debat nog?- Of algemeen 
voorzitter Anciaux: "Lang heb ik 
geaarzeld om in dit debat tussen
beide te komen...' 

Het is inderdaad zo dat Martens 
op 18 maanden aan zijn vierde re
geerverklaring toe is. Ongeveer 
om de vijf maanden worden de 
parlementairen vriendelijk ver
zocht hun vertrouwen uit te spre
ken. Over haast identieke teksten, 
met dezelfde beloften en diagno
ses. Over haast identieke akteurs 
en over steeds dezelfde hoofdrol
speler: W. Martens. 

Wezenlijk verandert er niets. De 
tussenkomsten van gisteren kun
nen ook vandaag nog dienst doen. 
Alleen moeten de cijfers wat bijge-
kleurd worden, roder en negatie
ver. Alleen moet de geleidelijke te
loorgang van het federalistisch ge-
dachtengoed meer en meer aan
geklaagd worden. Alleen moet de 
achteruitstelling van de Brusselse 
Vlamingen krachtdadiger gehe
keld worden. 

De houding van de Volksunie 
kon dan ook niet anders zijn, dan 
wat F. Van der Eist aanstipte op 
het einde van zijn scherpe veroor
deling: 'Wij kunnen niet ons ver
trouwen schenken aan de rege
ring Martens IV, omdat we terug 
naar het unitarisme gaan, omdat 
de Brusselse Vlamingen^aan hun 
lot overgelaten worden, en omdat 
er gebrek is aan een krachtdadig 
financieel en sociaal-ekonomisch 
k>eleid. Wie het gisteren niet goed 
deed, zal het morgen ook niet kun-
" 6 " " M ' ! / * 

P-sprokkels 

Algemeen voorzitter V. Anciaux: 'Als ongebonden en onafhankelijke partij is de Volksunie de enige partij die 
de problemen bij hun echte naam kan noemen en een uitweg kan aanwijzen.' 

Struisvogelpolitiek 
Tijdens het debat over het re
geerakkoord hing er zichtbaar 
een algemeen gevoelen van 
vreugde dat de communautaire 
poespas naar de achtergrond 
verzeild is. Er bestaat nog wel het 
Brussels dossier, maar een werk
groep zal dat wel klaren. Eindelijk 
kan al de energie gericht worden 
op de grote ekonomische en f i 
nanciële problemen. 

Een drogredenering van jewel
ste, schijnheilig en hipokriet Als
of de zopas gerealizeerde staats
hervorming meer is dan een mini-
regionalizering. Alsof de eigen
heid van een volk slechts tot ui
ting komt bij kulturele en 
persoonsgebonden materies. 

In zijn tussenkomst stelde voor
zitter V. Anciaux duidelijk dat het 
nationaliteitenprobieem en de 
sociaal-ekonomische problema
tiek onherroepelijk met mekaar 
verbonden zijn. 'De Waalse no
den en inzichten op sociaal-eko
nomisch vlak zijn niet dezelfde 
als de Vlaamse. Het sociaal-eko
nomisch klimaat in Vlaanderen 
en Wallonië is verschillend. Een 
Belgische oplossing zal steeds 
nadeling zijn voor één van de 

twee gemeenschappen. Al te 
vaak stellen wij vast dat degenen 
die het hardst roepen, ook het 
meest krijgen. In het verleden is 
vaak gebleken dat dit voor de 
Waalse gemeenschap werkelijk 
het geval was.» 
De traditionele partijen weigeren 
het nationaliteitenprobleem in 
zijn werkelijke omvang en Inhoud 
te zien. Het verdoezelen ervan is, 
aldus de voorzitter, «een zware 
vergissing die als een hypoteek 
zal blijven drukken op heel het 
politiek gebeuren.' 
En op Vlaanderen! Want het na
tionaal immobilisme en kompro-
misgetreuzel sleurt Vlaanderen 
mede ten onder. Het besef leeft 
dat Vlaanderen de krisis aankan. 
'Al degenen die werken en daar
voor moeten inleveren aan het 
Rijk en al degenen van wie in
spanningen gevraagd worden, 
weten zeer goed dat met hun ar
beid de Vlaamse gemeenschap 
de sociaal-ekonomische proble
matiek zou aankunnen, indien zij 
zelf zou kunnen beschikken over 
de vruchten van die arbeid. Het is 
een zware vergissing dit niet te 
willen inzien en verder een 
struisvogelpolitiek te voeren.' 

REL 
TJE 

De heer Bril. 'CJDe aandacht voor de 
KMO's komt zeven jaar te laat' 

De heer Martens, eerste minister: 
'De PVV zat toch ook in de regenng 
van 1974 tot 1977.' 

De heer Bril: 'CJVoor het overige 
heeft het geen zin te spreken over 
matiging van lonen en wedden als een 
stabilizering zich opdnngt Het gaat 
niet op de verantwoordelijkheid op
nieuw in de schoenen van de bednj-
ven te schuiven.' 

De heer Martens, eerste minister. 
'De regenng die van 1974 tot 1977 
aan de macht was en waaraan de 
PVV deelnam, heeft toch ook het 
tweede alternatief gekozen.' 

De heer Bril; 'Als ik toen parlements
lid was geweest had ik met anders 
gesproken dan vandaag.' 

De heer Van Ooteghem: 'Wat tjaten 
kaars en bril...' (Vrolijkheid) 

(Senaat, Beknopt Verslag, vergade
ringen van vrijdag 31 oktober 1980, 
biz. 31). 

• Ondervoorzitter J. Gabriels 
beklemtoonde het gevaar dat de 
«echte» macht afglijdt naar de 
«zwarte circuits», die gevormd 
worden door de zuilen, de komi-
tees, de vakbonden, de patroons... 
Aan de hand van een hele reeks 
voort)eelden konkretizeerde hij 
vervolgens de ondoeltreffende 
aanpak van de regering inzake 
energieb)eleid, sociale zekerheid, 
industrieel beleid en sociaal-eko
nomisch herstel. 

• De bevoegdheidsafbakening 
tussen het nationale en regionale 
niveau en de regeringssamenstel
ling wijzen volgens kamerlid F. 
Baert onweerstaanbaar in een 
zelfde richting: de verrijzenis van 
het unitarisme. Zorgwekkend is 
eveneens de aanduiding van een 
niet-jurist als minister van Justitie. 

• Haast traditiegetrouw, voor de 
zoveelste keer, fiield J. Somers 
een opgemerkt pleidooi voor de 
afbouw van de repressie en de 
epuratie. Vooral de dubbelzinnige 
houding van de CVP nam hij daar
bij op de korrel. 

• De regering laat de sociale 
voorzorg verder rotten, aldus ka
merlid J. Valkeniers. Aan diagno
ses en vrome wensen heeft de be
volking geen boodschap meer. 
Een degelijke aanpak is dringend, 
maar noch het regeerakkoord 
noch het voorstel Dhoore bevat 
oplossingen. 

• In een zelfde zin kwam ook se
nator W. Peeters tussenbeide: de 
huidige paradoks van de sociale 
zekerheid is dat juist de mensen 
die van de sociale zekerheid moe
ten leven, bestaansonzeker zijn. 
Een hervorming mag niet enkel op 
budgettaire motieven stoelen, 
maar moet vooral de doelmatig
heid bevorderen. 

• Over het lot van de parlemen
taire demokratie handelde senator 

R. Vandekerckhove. Het is een uit
daging voor de parlementairen om 
de demokratische overlegproce
dures en de reeds zo lang beloof
de hervorming van het parlement 
te verdedigen en ter zake maatre
gelen te treffen. 

• Volgens senator B. Maes is 
een eerbare oplossing voor Brus
sel de conditio sine qua non voor 
het voortbestaan van de Belgi
sche staat Bij een eventuele af
scheiding zullen de Brusselaars de 
grootste slachtoffers zijn. 

• Senator W. Jorissen ging fel 
tekeer tegen de pogingen van de 
Waalse politici om het Duitstalig 
gedeelte van België te assimileren 
met Wallonië. Op grond van welke 
demokratische opvattingen nege
ren zij de haast eenparige wil van 
de Duitstaligen? 

• Senator M. Capoen hield een 
krachtig pleidooi voor een nieuw 
industneel beleid. Tevens verweet 
hij de regenng slechts drie zinnen 
te besteden aan het leefmilieu. 
Van een afzonderlijk departement 
hiervoor Is uiteraard geen sprake. 

• Een Perzische markt, aldus ty
peerde senator O. Van Ootegfiem 
de totstandkoming van Martens 
IV. Aan de regering stelde hij drie 
vragen: zal de roerende voorhef
fing op de spaargelden afgeschaft 
worden, de inkomensmatiging ook 
voor de hoogste ambten gelden 
en met Kerstmis een verzoenend 
gebaar gesteld worden? 

• Naast enige netelige beschou
wingen over het energiebeleid en 
de elektriclteitssektor bleef sena
tor /?. Vandezande lange tijd stil
staan bij het akkoord van de Brus
selse gewestregering. Na jaren 
strijd verwerven de Franstalige 
Brusselaars hierdoor, zonder slag 
of stoot, het meesterschap over 
de diensten. 
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8 m Onze wereld 

Adolfo Perez Esquivel: licht in de duisternis 
(RSA) Hij is een rustige, lichtge-
bouwde Argentijn van 48 jaar. 

Zijn glimlach is een tikje schuw, 
maar achter zijn bescheiden ui
terlijk gaat een ijzeren vastbera
denheid schuil die men hem op 
het eerste gezicht met zou toe-
meten. Hij woont met zijn vrouw, 
een komponiste, en drie zonen in 
een ven pretentieloos optrekje 
aan de buitenrand van Buenos Ai
res. Hij is bovendien een toege
wijd verdediger van de armen en 
verdrukten in zijn onmetelijk gro
te land en van de 6.000 «desapa-
recidos» die geruisloos uit de om
gang verdwenen in de onverbid
delijke strijd van de Argentijnse 
regering tegen het terrorisme. In 
die samenhang is Perez Esquivel 
een gezworen maar geweldloze 
vijand van de militaire junta. Toen 
hem in oktober jl. de Nobelprijs 
voor de Vrede werd toegekend 
kwam hij kompleet onverwacht 
a.h.w. door een ironische lotsbe
schikking op het betaalboekje te
recht van een regering waarte
gen hij zich al jaren passief ver
zet Overeenkomstig een in 1977 
goedgekeurde wet ontvangt ie
dere Argentijnse laureaat van de 
Nobelprijs vanwege zijn regering 
een levenslang toemaatje van 
5.000 dollar per maand, bovenop 
de 212.000 dollar die hij uit han
den van het komitee te Oslo toe
gestopt kri jgt Zegt Perez Esqui
vel: dit geld moet terug naar het 

volk. Kennelijk kwam die wet tot 
stand op het ogenblik dat 
's lands grootste auteur Luis Bor-
ges reële kansen had om de No
belprijs voor literatuur weg te ka
pen — wat finaal niet gebeurde. 
Toen Esquivel drie jaar later tot 
laureaat van de Vredesprijs werd 
uitgeroepen was dat beslist niet 
tot vreugde van de junta. 
Esquivel werd gekozen uit een re-
kordlijst van 71 kandidaten. Of
schoon hij nauwelijks enige be
kendheid verwierf buiten de kring 
van georganizeerde bewegingen 
voor mensenrechten wipte hij 
kandidaten als Jimmy Carter 
(voor Camp David), Brits minister 
van buitenlandse zaken Lord Car-
rington en premier Mugabe van 
Rhodesië (voor hun aandeel in de 
vrede aldaar.J, de Zweedse ont-
wapeningsdeskundige Alva Myr-
dal en paus Johannes Paulus II. 
Hij is de tweede Argentijn die ooit 
de Vredesprijs heeft gewonnen. 
De eerste was minister van Bui
tenlandse Zaken Saavedra La
mas (in 1936) omdat hij met suk-
ses in de oorlog tussen Bolivië en 
Paraguay bemiddeld had. Toch 
was de reaktie van de junta verre 
van elegant De militaire leiders 
verklaarden korzelig dat de toe
kenning van de onderscheiding 
het land kompleet had verrast en 
dat de aktiviteiten van Perez Es
quivel «nuttig werden aangewend 
om het bestaan van diverse terro
ristische organizaties mogelijk te 

Barbertje moet hangen 

(RSA) Alexei Kosygin werd re
centelijk ontlast van het premier
schap dat hij zestien jaar en acht 
dagen (vier jaar langer dan Stalin) 
had bekleed. Zonder ceremonieel 
is hij achter de schennen ver
dwenen, officieel om gezond
heidsredenen. De Opperste Sov
jet schonk hem zeven minuten 
applaus. Brezjnev had, een week 
na het ontslag van zijn niet onver
dienstelijke tovaritsj een op apo-
tekersschaaltje afgewogen dank
woord voor het «vruchtbaar 
werk» van zijn ex-premier. Is het 
louter toeval dat dit ontslag (de 
man is oud genoeg, daar niet van) 
samenvalt met het mislukken van 
de oogst 1980? Zou het niet zo 
wezen dat Kosygin (76) moet op
draaien voor die mislukking en 
dat Barbertje gewoon moet han
gen, omdat hij volgens Sovjet-
maatstaven in de ekonomische 
sektor heeft gefaald? 
Nadat hij in 1964, na de verwijde
ring van N. Kroestsjev (die ook al 
gefaald had!) samen met L. Brezj
nev als partijleider en Podgorny 
als president in de troika was op
genomen (als premier) heeft Ko
sygin steevast zijn beste been

tje voorgezet om de gammele 
Sovjetekonomie weer vlot te krij
gen. Hij ging hiervoor te rade bij 
de ekonomieprofessor Jevsei Li-
berman van de universiteit van 
Charkov die in die jaren heftig uit
viel tegen de inmenging van de 
partijbureaukratie in ekonomi
sche aangelegenheden. Het zijn 
diezelfde doktrinaire ekonomen 
van de partij die Kosygins restau
ratiepogingen in de vernieling 
hebben gejaagd. 
Kosygin speelde ook een belang
rijke rol op het vlak van de inter
nationale politiek. In 1965 bemid
delde hij in het wapenbestand 
tussen India en Pakistan, zat bij 
de topkonferentie te Glassboro 
naast Lyndon Johnson en ont
moette in 1966 Charles de Gaulle. 
De Franse president was niet ka
rig met zijn lof voor Kosygin die 
hij boudweg de intelligentste 
noemde van de hele troika. 
De nieuwe premier heet Nikolai 
Tikhonov (75!) een bescherme
ling van Brezjnev (73!). Samen 
studeerden ze te Dnjeprope-
trovsk metaalbewerking op inge
nieursniveau. Zoals zijn be
schermheer voelt hij meer voor 
het opvoeren van de oorlogsin
dustrie dan voor het invoeren van 
technologie uit het Westen. Daar 
hij amper een jaar jonger is dan 
Kosygin is de Sovjetleiding met 
hem nog niet aan verjonging toe. 
Het hele politbureau lijkt wel een 
allegaartje van ouden van dagen. 
Een uitzondering is wel de 49-jari-
ge Michael Garbasjov, een land
bouwdeskundige die vorige 
week in het politbureau werd toe
gelaten. Kremlinologen zien in 
hem een mogelijke opvolger van 
Brezjnev. Maar de toekomst van 
die jonge agronoom hangt af van 
wat de Sovjetburger voortaan op 
zijn bord gaat krijgen. Als men 
weet waarom Kosygin eruit 
moest weet men meteen hoeveel 
steun Garbasjov van zijn mees
ters kan verwachten. 

maken». Ze wilden hierbij wel in 
het midden laten of dit laatste de 
bedoeling van Esquivel was ge
weest.. 

De boodschap van Esquivel is vrij 
eenvoudig. Hij verkondigt een ge
weldloze oplossing voor de enor
me problemen van de Latijnsame-
rikaanse wereld. In 1974, nadat hij 
zijn akademische loopbaan als 
hoogleraar kunstgeschiedenis 
had opgegeven stichtte hij zijn 
Servicio Paz y Justicia. Konkreet 
komt het programma van zijn or-
ganizatie hierop neer dat eerste, 

zowel geestelijke als materiële 
hulp moet gaan naar de verpau
perde gebieden van het uitge
strekte Latijnsamérikaanse konti
nent Als leerling van Mahatma 
Gandhi, van Dom Helder Camara 
en van Martin Luther King leidde 
hij ook jongeren op om de maat
schappij geweldloos te vernieu
wen. 
Tot zoveel subtiel onderscheid 
waren de militaire bewindvoer
ders blijkbaar niet in staat want in 
1977 werd hij gearresteerd en af
gevoerd naar een gevangenis 
waar hij 14 maanden lang zonder 

formele beschuldiging opgeslo
ten bleef. Vandaag is zijn sterkste 
wapen het sensibiliseren van de 
wereldopinie. Zijn Nobelprijs is 
hiertoe een forse hefboom. Voor 
de militaire leiders van zijn land is 
hij persona non grata gebleven, 
maar een Nobelprijs van de Vre
de durven ze niet aan. Detail: dé 
Noren die de prijs toekenden 
dachten dat Esquivel een... Brazi
liaan was. Maar te Buenos Aires 
wisten ze wel beter: daar lieten 
ze over radio en tv horen dat die 
Nobelprijs voor de Vrede allang 
aan p estige heeft ingeboet.. 

Italië kan het zelf 
(RSA) Hoera! Italië heeft zijn 
veertigste regering sinds WO tl. 
Arnoldo Forlani, eerst forma
teur, nu premier is erin geslaagd 
een vierpartijenkabinet samen 
te stellen dat weinig van de vori
ge editie onder ex-premier Cos-
siga afwi jkt Het bestaat voor de 
helft uit kristen-demokraten, 
aangevuld met socialisten, repu
blikeinen en soclaal-demokra-
ten. Twee deskundigen Pandolfl 
voor de schatkist en Marcora 
voor Landbouw worden uitge
rangeerd. 

De nieuwe premier is een beken
de uit de politieke arena te Rome. 
Hij heeft de ruggesteun van zijn 
kristen-demokraten, kan in het 
parlement op een meerderheid 
rekenen en is, voorlopig, sterk ge
noeg om de kommunistische of)-
positie het hoofd te bieden. Hier
bij kan hij beslist rekenen op de 
bijstand van de socialistische 
voorman Bettino Craxi, een felle 
anti-kommunist die recentelijk 
een alliantie van zijn kleine partij 
(9,8 procent bij de verkiezingen 
van 1971) met de sociaal-demo-
kraten realizeerde — wat wel 
eens een eerste stap kon zijn 
naar versmelting van de twee Ita
liaanse «socialistische» partijen. In 
feite zoekt Craxi een alternatief 
voor kristen-demokratie en kom-
munisme, een middenweg dus 
om meer Italiaanse kiezers aan te 
trekken. Op het eerste gezicht 
een streefdoel dat niet van een 
aard is om Berlinguer en de kris
ten-demokraten gerust te stellen, 
maar dat anderzijds evenmin een 
onmiddellijke bedreiging voor 

hen inhoudt Intussen laten 
Roomsen en kommunisten in 
weerwil van fundamentele en an
dere tegenstellingen niet na el
kaar liefkozend aan te halen: 't is 
haat noch nijd, maar eigen profijt 
Bovendien kan Forlani die kom
munistische herrieschoppers nog 
ooit eens nodig hebben als nieu
we stakingsgolven komen opzet
ten. Mocht hij dan niet op een 
kommunistisch steuntje in de rug 
kunnen rekenen, gaat hij prompt 
zijn 39 voorgangers achterna... 
In zijn maidenspeech als kersver
se rninister-president beloofde 
Forlani gouden bergen. Zo zei hij 
dat de devaluatie van de Italiaan
se lire niet zal doorgaan, maar 
was niet loslippig over hoe hij dat 
zal verhinderen in een land met 

een inflatie van 25 procent per 
jaar. Hij beloofde onverbiddellijk 
de strijd aan te binden tegen het 
terrorisme van rechts en links, 
maar vertelde niet hoe hij die be
lofte gaat inlossen in een land 
waar sociaal-ekonomische malai
se schering en inslag is, waar de 
arbeidskonflikten zich opstapelen 
en door destruktieve elementen 
worden uitgebuit Terwijl de Fiat-
affaire op ieder moment in volle 
hevigheid opnieuw met stakingen 
en sociale narigheid kan opvlam
men, verklaart Forlani onver
stoorbaar dat de stakingen nu 
voorgoed tot het verleden beho
ren. 
Een pluspunt voor Forlani is dat 
hij bereid was de SVP (Süd Tiro-
ler Volkspartei) te betrekken bij 
de onderhandelingen die aan de 
samenstelling van zijn regering 
voorafgingen, dit voor de eerste 
keer in de geschiedenis van die 
nationalistische'partij. De voorzit
ter van de SVP, dr. Silvius Mag-
nano waarschuwde bij die gele
genheid voor radikalisering in 
Zuid-Tirol, als Rome niet onver
wijld overgaat tot het honoreren 
van zijn in 1971 afgelegde belof
ten inzake autonomie en gelijke 
rechten voor Duits en Italiaans in 
onderwijs, gerecht, politie en ad
ministratie. Tot dusver doet Rome 
alsof het van de prins geen 
kwaad weet en dit heeft in Zuid-
Tirol, en nog meer binnen de 
SVP, tot een gespannen situatie 
geleid. Het zou erg ongunstig uit
komen voor premier Forlani als 
uitgerekend nu in het land van 
Andreas Hofer een eskalatie van 
geweld op gang zou komen. 
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PERSpe^t/ef 
Al enkele weken schrijven we In 
deze rubriek over de verdeeld
heid binnen de CVP. De kranten 
die nauw aanleunen bij die partij 
hebben daar tot nog toe in alle 
talen over gezwegen. Maar nu de 
ruzie open en bloot op tafel ligt, 
na het CVP-kongres in Gent en 
de rede van Tindemans in de Ka
mer kunnen ook zij niet langer 
zwijgen. De vuile was is op straat 
gekomen, en hoe! 

IN de Gazet van Antwerpen val
len al woorden zoals «scheu-

nng»i Karel De Witte, de kommen-
taarschrijver, is zelfs een verwoed 
CVP'er, bij ons weten zelfs voor
zitter van de CVP-afdehng in 
Wemmei En het is die CVP'er die 
nu openlijk de partij bezweert om 
toch maar eensgezind te blijven 
«/n de CVP neemt men het met, 
dat Martens alleen zou aanleunen 
bij de vakbonden en de vakbonds-
knngen in de CVP zonder reke
ning te houden met de andere 
groepen in deze zogezegd stan-
denloze partij 
Het IS een zwaar probleem dat 
verband houdt met de tweespalt 
in de CVP zelf Die partij wil een 
beleid, dat niet syndikaal is ge
oriënteerd, maar afgaat op het al
gemeen tjelang Geen standenkor-
poratisme, maar een beleid dat 
met alle standen, met het alge
meen belang, rekening houdt 
De tweespalt in de CVP is meteen 
duidelijk De ene groep houdt het 
bij de eigen beleidsvisie, de ande
re wil aan de macht blijven, hoe 
dan ook Die tweespalt verheugt 
misschien de tegenstanders van 
deze partij Zij hopen dat het komt 
tot een scheuring in de grootste 

politieke formatie in dit land, die tot 
nu toe haar stempel drukte op het 
beleid 
Met Tindemans kan men slechts 
hopen, dat het met zo ver komt en 
dat de CVP erin zal slagen haar 
eenheid te herwinnen Door het 
samengaan van diverse standen 
kan de partij verder haar knsten-
demokratisch programma verde
digen, waann nog steeds zeer veel 
Vlamingen hun eigen streven voor 
het landsbeleid herkennen » 
Het IS natuurlijk belangrijk te we
ten dat de Gazet van Antwerpen 
niet zoveel moet weten van het 
ACV en de vakbondsvleugel bin
nen de CVP, die in deze partij nu 
duidelijk het overwicht heeft 
Daarom is Tindemans in de tegen
aanval gegaan, want onze Leo-li-
beraal moet nog een eitje pellen 
met zijn «partijgenoot» Martens 
Martens knjgt intussen volop 
steun van het ACV en van de 
ACV-krant Het Volk. Daar zegt 
Leo Marijnissen zonder omwegen 
dat niet geprobeerd moet worden 
om de macht van het ACV in de 
CVP te tjeknotten 

"In zeer onrustige tijden, zoals we 
thans meemaken, wordt het voor 
de CVP vaak een vuurproef De 
knstelijke waarden verdwijnen 
enigszins op het achterplan om 
plaats te ruimen voor de uiteenlo
pende politieke opties die zich op-
dnngen Onbewust leeft immers 
het gevoelen dat we op een keer
punt staan en dat bepaalde politie
ke beslissingen de toekomst voor 
lange tijd binden 

Het zou uitermate slecht zijn voor 
het politieke klimaat mocht in de 
hogere regionen van de CVP de 

indruk worden gewekt dat de ene 
groep minder welkom zou zijn dan 
de andere of een rem zou beteke
nen op het werk of de uitstraling 
van de partij. Een dergelijke hou
ding zou met alleen in stnjd zijn 
met het begrip volkspartij maar 
met de demokratische idee van 
éénheid in de verscheidenheid' 
Het wordt de komende weken en 
maanden dus zeer interessant om 
te zien hoe de ruzie binnen de 
CVP afloopt, en om te zien welke 
minder knstelijke metodes daarbij 
gebruikt worden Wie gaat het ha
len in het grote duel Wilfned of 
L e o ' En welke veren zal de CVP 
moeten laten bij dat hanenge
vecht. 

IN zijn toespraak tot de Kamer 
heeft Tindemans intussen een 

nieuwe waarschuwing gencht aan 
het adres van zijn «vnend en partij
genoot» Martens, want deze 
rooms-rode koalitie ligt Tindemans 
met De grote leider uit Edegem 
schrok er daarbij met voor terug 
om aan Martens lessen te geven 
in «hoe je moet regeren» 
Voor Het Laatste Nieuws is dat 
laatste een beetje té gortig, want 
als eerste minister was Tindemans 
met bepaald een toonbeeld van 
beslist en doeltreffend regeren 

«A/u IS Tindemans wel de laatste, 
die wie dan ook de les mag spellen 
inzake doeltreffend regeren Toen 
hij eerste minister was zocht men 
tevergeefs naar de leiding en op 
het CVP-kongres, dat te Leuven 
het partijprogramma -Voorspoed 
door moed' goedkeurde, gaf hij 
een voorbeeld van die moed door 
de vakbondsleiders toen al tever

geefs te smeken opdat ze zouden 
meewerken Indien wij nu voor zul
ke hachelijke ekonomische en fi
nanciële toestand staan is dit gro
tendeels omdat het tijdens het 
eerste-mimsterschap van Tinde
mans IS beginnen verkeerd lopen 
omdat hij de tieslissingen met durf
de treffen 
Dit neemt met weg, dat eerste-mi-
mster Martens nu dreigt te zwal
pen tussen de klippen Debunne 
en Tindemans Om met te pletter 
te varen zal zijn regenngsschip 

wellicht niet eens de haven verla
ten Maar dat zal met baten, want 
zijn herstelplan is met bruikbaar 
onKÉat het op een valse begroting 
1981 steunt Het wordt bijgevolg 
een grandioze mislukking Eerste 
minister Martens zal dus nog er
ger worden dan Tindemans was.' 
Het wordt met Martens dus nog 
erger dan met Tindemans, de man 
met wie alles anders zou worden 
Met Martens zal het dus helemaal 
anders worden. 
Vlaanderen, let op uw zaak> 

BOEKENBEURS 
VOOR 
VLAAKDEREN 

BOUWCENTRUM 
J. van Rijswijcklaan, Antwerpen 

zaterdag 1 november t m dinsdag 11 november 
alle weekdagen van 10 tot 18 uur; 

zater-, zon- en feestdagen 
en maandag 1011 van 10 tot 19 uur. 

VERENIGING TER BEVORDERING 
~ ' VAN HET VLAAMSE BOEKWEZEN 
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Sinds enkele jaren ijvert de Aktiegroep Zuivere Laak en Nete voor de 
gezondmaking van de rivieren In de Zuiderkempen. 
In 1976 werd deze groep opgericht door Rob Geeraerts, VU-provin-
cieraadslid uit Laakdal. Door enkele rake akties en door tussenkom
sten in de provincieraad werd het probleem van de vervuiling van de 
Laak spoedig een bekende zaak. 

Ook in het parlement werd sindsdien dit probleem meermaals be
sproken. Ondertussen verschenen ook tal van officiële rapporten, zo
wel van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne als van de Nationale 
Dienst voor Hygiëne en Epidemiologie. Al deze rapporten vermelden 
de gevaren voor de volksgezondheid en spreken over een dramati
sche toestand die onverwijld moet aangepaict worden. 

De vervuiling van de Laak bestaai 
vooral uit zware metalen (kwik, 
cadnnium, lood, enzJ, uit arsenicum 
en uit radio-aktieve afvalstoffen. 
Verder bevat de Laak een grote 
hoeveelheid zout 
Al deze produkten worden ge
loosd door drie chemische bedrij
ven in Limburg (Tessenderio en 
Kwaadmechelen). Door deze ver
vuiling wordt niet alleen de Laak 
verpest, maar ook de Grote Nete, 
deze rivier vloeit in Geel-Zammel 
samen met de Laak. 

Peperdure smeerpijp 

De overheid is momenteel vol
doende op de hoogte, door al de 
ruchtbaarheid die de Aktiegroep 
en andere instanties aan het pro
bleem gegeven hebben. Iedereen 
gaat akkoord over de ernst van de 
situatie. Iedereen kent de schuldi
gen. En toch geraakt de zaak maar 
niet opgelost De overheid treft 
hier zwaar schuld. Zij heeft het 
steeds nagelaten de schuldigen 
op de vingers te tikken. Heeft zelfs 
lozingsvergunningen toegekend 
aan de bedrijven om de schadelij
ke produkten te lozen. Hierdoor 
heeft zij van de prachtige Kem
pense rivieren echte riolen ge
maakt Ook nu nog maakt de over
heid zware fouten. Zij treedt niet 
op tegen de vervuilers. Het enige 
wat zij doet is vage beloften ten 
beste geven over de koliektor 
langs het Albertkanaal, die het vuil 
naar de Schelde zou moeten af
voeren. Iedereen weet echter dat 
deze (ondertussen berucht ge
worden) smeerpijp waarschijnlijk 
nooit dienst zal doen. Er werden 
fouten gemaakt bij het ontwerpen 
van deze mastodont-riool. 
Deze koliektor is een waar schan
daal. De kostprijs bedraagt reeds 
meer dan vier miljard. Dit schan
daal werd door Rob Geeraerts 
reeds herhaalde malen op de pro
vincieraad gebracht met het ver
zoek een nationaal onderzoek te 
eisen. Dit onderzoek (bij het Hoog 
Komitee voor ToezichO is momen
teel aan de gang, maar het is erg 
lastig om informatie over de stand 
van zaken te bekomen. Wel doen 
geruchten de ronde dat de koliek-
torkwestie wel eens éèn van de 
grootste schandalen van de Belgi

sche politiek zou kunnen worden. 
Onlangs nog heeft minister Galle 
een krediet van 100 miljoen toege
kend om te onderzoeken of de 
koliektor ooit dienst zou kunnen 
toewijzen. Ondertussen verschui
len de vervullende bedrijven zich 
achter het ekskuus dat de over
heid hen een koliektor beloofd 
heeft, met als praktisch resultaat 
dat de Laak en de Nete verpest 
blijven. 

Schoolvoorbeeld 

De vervuiling van de Laak is een 
schoolvoorbeeld van de Belgische 
milieu-politiek. Geen enkele minis
ter is verantwoordelijk. Steeds 
wordt de schuld afgewenteld van 
het ene ministerie naar het andere. 
Minister Dhoore verklaarde zelfs 
eens dat de schuld bij de federalis
ten lag, want die hadden het land 
versnipperd (uitgesproken tijdens 
een bezoek van een afvaardiging 
van de Aktiegroep aan de toenma
lige staatssekretaris voor Leefmi
lieu). 
Waarschijnlijk wacht de overheid 
tot het probleem zeer ernstig 
word t tot er bij voorbeeld giftige 
stoffen naar de ondergelegen wa-
terlagen doorsijpelen. Deze water-
lagen zijn de drinkwaterbekkens 
van de Kempen. Zelfs in de krin
gen van Pidpa (waterbedeling) is 
men bang en wordt de zaak nauw
lettend gevolgd. 
Aktiegroep «Zuivere Laak en 
Nete»: «Wij hopen dat er geen ka-
tastrofes moeten gebeuren voor
aleer de Laak en de Nete weer zui
ver gemaakt worden, maar dat de 
overheid eindelijk haar verant
woordelijkheid zou opnemen. In 
het tegenovergestelde geval zal 
de Aktiegroep zich verplicht zien 
tot andere vormen van aktie over 
te gaan. Tot öp heden heeft de Ak
tiegroep het probleem zeer we
tenschappelijk benaderd, met dos
siers, enz. Het enige wat echter tot 
nu toe IS bereikt is de bewustma
king rond het probleem. Misschien 
moet er in de toekomst nog een 
stap verder gegaan worden.» 
Wie meer informatie wil over de Ak
tiegroep 'Zuivere Laak en Nete* 
neemt best kontakt op met Rob Gee
raerts, Meidoornstraat 4 te 3998 
Laakdal (013-66.13.84). 

m Leefmilieu 

Herk-de-Stad: geen VUJO-glascontainer 
«L ^ 

Sf 
^^ "^ 

Reeds twee jaar vroeg de VUJO van Herk-de-Stad het gemeentebestuur een glasbak aan te kopen en deze 
ergens in de stad voor de bevolking op te stellen. Omdat de glasbank er na veel vragen en zagen toch niet 
kwam nam de VUJO dan maar zelf het initiatief betaalde de huurprijs (850 fr per maand) en zou de bak we
kelijks leeghalen. Maar het Herkse gemeentebestuur dacht daar anders over, hoe anders liet het vlug mer
ken. De bak werd met groot vertoon weggehaald en met een proces-verbaal bezegeld. Toen grote broer, 
VU-raadslid Wilfried Uten, tussenbeide kwam en een wisseloplossing voorstelde ging het hek helemaal van 
de dam. Het bestuur wou van geen voorstel weten en een algemeen verbod werd uitgevaardigd, de groene 
glasbak moest terug naar de verhuurder... Of hoe een gemeentebestuur een goedbedoeld en eerlijk voorstel 

de nek omwringt! 

Groene tip 
Verleden week hadden wij het in 
onze Groene Tip over de paar-
denkastanje. Vandaag — nu de 
herfst plots winter werd — een 
bericht over de okkernoot Deze 
noteboom, de groene trots van 
onze parken, is een dankbare le
verancier voor onze volksapoteek. 
Bij de eerste zonnestralen laat de 
notelaar zich onmiddellijk tot bloei 
verleiden wat hem vaak duur te 
staan komt wanneer een late 
nachtvorst toeslaat Maar als de 
lente echt begint is er geen hou-

" den meer aan. Half april zijn de wit
te bloemen er in al hun praal, een 
maand later barst het groene ge
weld van de breed uitwaaierende 
ronde kroon los. Dan ook begint 
het verzamelwerk. In april-mei 
worden de bloemen, de scheuten, 
en de twijgen geplukt de bladeren 
in juni-juli. In de twee zomermaan
den dienen de nog onrijpe noten in 
hun groene bast van de tak ge
haald. De rijpe noten vallen in de 
herfst wel vanzelf naar beneden, 
ze worden ook «geklopt». 
Waar zijn de noteboom en zijn 
vrucht nu allemaal goed voor? 
Van de bloemen brouwt men een 

zachte tee die bevredigend werkt 
om bloedverlies te bestrijden. De 
drogerij van notebladeren is bie-
zonder geneeskrachtig. Zie hier 
een paar voorstellen. 

Men neemt 4 tot 5 soeplepels ge
droogde bladeren, wrijft ze en legt 
ze gedurende 12 uren in één liter 
wijn. Van dit goedje drinkt men 's 
morgens en 's avonds een glas en 
men kan ervan op aan dat suiker
ziekte en geelzucht alras zullen 
verdwijnen. Een tee van gedroog
de bladeren bekomt men door een 
klein handvol drogerij in een halve 
liter kokend water te laten trekken. 
Het drinken van deze tee is bevor
derlijk voor een goede algemene 
toestand van het lichaam. Reuma, 
kliergezwellen, keelpijn, oorkwalen 
en diergelijken kunnen aldus even
eens afdoend bestreden worden. 
Scheuten en twijgen zouden, al
dus de volksmond, stoffen bevat
ten die de haargroei bevorderen. 
Maar daar zijn bewijzen van. Oude 
recepten leren ons dat een aftrek
sel van 100 gr bladeren in één liter 
kokend water goed is als gorgel
water maar tevens aan te bevelen 
bij oogpijnen en afdoende om 

haaruitval tegen te gaan... (te ge
bruiken als haarshampoo). 
Net zoals bij de paardenkastanje 
is ook de schors van de notelaar 
bruikbaar, hier tegen wormen en 
als stimulator bij impotentie. 
Maar de notelaar bezit ook nog 
andere kwaliteiten. 
In juli-augustus plukt men de onrij
pe noot in zijn groene bolster. Men 
snijdt deze in vieren erl legt de ver
zameling zo 'n 14 dagen in brande
wijn die men vervolgens op fles
sen trekt en met suiker zoet De al
dus bekomen noteschalenlikeur 
geneest maagkrampen en buik
loop. Men kan het goedje ook ver
geten te zoeten en dan is de beko
men vloeistof uitzonderlijk ge
schikt om wratten weg te werken 
en wonden te helen. 
Het neusje van de zalm zijn echter 
de witte tussenvliesjes van verse 
noten, deze vliesjes gekookt leve
ren een tee die als hartversterker 
zeer welkom is. Wie deze iets har-
tiger wenst zet zo 'n handvol vlies
jes op een halve liter jenever en 
iaat het goedje hoogstens drie we
ken zijn gang gaan om het dan op 
kleine flesjes over te tappen. Van 
het bekomen drankje kan al wie 
zich verzwakt voelt dan dagelijks 
10 tot 15 druppels tot zich nemen. 
Hart en nieren zullen er wel bij va
ren. 

Wie het echter allemaal niet zo in
gewikkeld wil, kan het bij de blote 
okkernoot houden. Noten zijn rijk 
aan eiwit, vet en koolhydraten, 
mangaan, koper, fosfoor en weet
ikveel. Noten zijn van oudsher 
aangeraden om het zenuwstelsel 
in evenwicht te houden, het bloed 
zuiver en krachtig, de hersenen 
jong, aktief en helder. En dat ver
wondert ons niet want heeft de le
zer reeds gemerkt hoe een ontbol-
sterde okkernoot alle gelijkenis 
heeft met zijn hersenen? 
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GEVRAAGD 
D Wordt gevraagd: dy
namisch uitbater van wei-
beklant en goedgelegen 
café In het centrum van 
Liedekerke (Volksunielo
kaal), liefst als zelfstan
dig gerant. 
Inlichtingen: tel. 053-
66.57.10 (na 19 uur) 
Kandidaturen: Vlaamse 
Kring Pajottenland VZW, 
Opperstraat 7, 1770 Lie
dekerke. 
D Gegradueerde in de indus
triële scheikunde ( A D I 976, uit 
de Brusselse agglomeratie, zoekt 
een passende betrekking. 
Zich wenden tot Vic Anciaux al
gemeen sekretariaat tel. 
219.49.30. 

D 17-jarig ongehuwd meisje 
met diploma bureauwerken en 
kennis van stenografie, zoekt 
een gepaste betrekking op de as 
Brussel-Aalst of industriepark 
van Temat. 
D Licenciate in de psychologie, 
tewerkgesteld in BTK-projekt 
zoekt een vaste betrekking. 
Inlichtingen omtrent al deze zoe
kertjes zich wenden tot volksver
tegenwoordiger dr. J. Valkeniers, 
Ninoofsesteenweg 11, Schep>-
daal, tel. 02-569.16.04. 

D Tweetalige apotekersassis-
tente zoekt werk bij een apote-
ker in het Brusselse. 
Zich wenden tot J. De Berlan-
geer, tel. 479.41.76. 

— 46-jarige man (op RVA) 
wenst absoluut te werken. Is te
vreden met alle soort werk, zelfs 
ploegenwerk. Liefst op de as 
Brussel-Ninove. Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger dr. J. Valkeniers, tel. 
02-569.16.04. 

D Regente Frans-Geschiedenis 
met diploma uit rijksonderwijs 
zoekt een passende betrekking. 
Voor inlichtingen zich werii^n 
tot volksvertegenwoordiger drfll. 
Valkeniers, Schepdaal, tel. 
02/569.16.04. 

NIJLEN - Moderne villa: 
dubbele woonk., inger. keu
ken, 3 slaapk., ligbadk. + 
stortbad, 2 WC, dubbele 
gar., cv., 2 gewone kelders, 
tuin rondom, 25 km van 
Antw., 6 km van E3 en E39. 
Bez. na afspraak tel 031 / 
81.87.86. Rigo De Nolf, 
Schransstr. 4, Nijlen. 

— Jongeman uit Mechelen, 17 
jaar, diploma A3-elektriciteit + 
één jaar vervolmaking, zoekt 
dringend een betrekking in Me
chelen en omgeving. Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015/ 
21.79.00 — referentienummer 
2173. 
— Dame uit Mechelen, erva
ring als verkoopster, lagere be
diende en bejaardenzorg, zoekt 
dringend een betrekking in Me
chelen en omgeving. Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015/ 
21.79.00, referentienummer 2171. 
D «Vader van vijf kinderen uit 
Mechelen, zoekt dringend een 
betrekking als autobestuurder, 
huisbewaarder, magazijnier e.d. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen
weg 11 te 2580 St.-Katelijne-Wa-
ver, of telefonisch op het num
mer 015-21.79.00 - referentie
nummer: 2178.» 

D TE HUUR: modem apparte
ment met 2 slaapkamers, indivi
duele verwarming, gas, tegen sta
tion St-Agatfia-Berchem te Zel-
lik. Inl. tel. 02/569.07.90 

Groot-Gent 
— Jonge technische ingenieur, 
tropische landtx)uw, ook erva
ring pluimveeteelt zoekt passen
de betrekking. 
— 16-jarige jonge man, diploma 
A4 metaalbewerker, zoekt pas
sende betrekking. 
Voor inlichtingen: P. Van Oote-
ghem, Oud-Strijdersstraat 29 te 
9219 Gentbrugge (tel. 091/ 
30.72.87). 

Te huur 
D Gemeubeld app. te huur in 
het centrum van Blankenberge. 
Zich wenden tot Jeroom Roelof, 
Van Maerlantstraat 88 te Blan
kenberge, 

D Gevraagd: Vlaams echtpaar 
voor uitbating in mede-beheer 
van een café-restaurant in het 
Antwerpse centrum. 
Gegadigden schrijven voor eer
ste kontaktname aan Postbus 7, 
9000 Gent 12. (Adv. 219) 

D Wordt gezocht echtpaar zon
der kinderen of alleenstaande 
vrouw voor uitbating Pension-
huis te Antwerpen. 
Schrijven voor eerste kontaktna
me aan Postbus 7 - 9000 Gent 12. 
(Adv. 220) 

D 21-jarige huishoudregentes 
zoekt een gepaste betrekking op 
de as Brussel-Ninove. Voor in
lichtingen zich wenden tot 
volksv. dr J. Valkeniers - tel. 
569.16.04. 

D 29-jarige vrouw zoekt een 
voltijdse betrekking als werk-
vrouw of keukenhulp op de as 
Brussel-Ninove. Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger dr. J. Valkeniers - tel. 
569.16.04. 

G 20-jarig meisje met diploma 
van technische humaniora, twee
talig met goede noties van En
gels, in bezit van daktylo-diplo-
ma's zoekt een gepaste betrek
king op de driehoek Halle-Nino-
ve-Brussel. 

D 18-jarig meisje met diploma 
A2 hotelbedrijf (C.O.O.V.Ü zoekt 
een gepaste betrekking op de 
driehoek Halle-Ninove-Brussel. 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr. J. 
Valkeniers - tel. 569.16.04. 

D Jonge afgestudeerde, gezins-
en sanitaire hulp zoekt een pas
sende betrekking. 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux, tel.: 02/219.49.30. 

• Sekretaresse - hulpboek
houdster (24 j.), met 5 jaar erva
ring, zoekt een passende betrek
king. 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux, tel.: 02/219.49.30. 

D Vertaler-tolk Ned.-Frans-Ned. 
en grote ervaring in organizatie 
van kongressen en studiedagen 
zoekt werk (firma opgedoekt). 
Zich wenden red. «WIJ». 

Informatie 

over Vlaamse 

vrouwen

bewegingen 

gezocht 

Allen die informatie kunnen 
verstrekken over vrouwenbewe
gingen die werkten in Vlaams-na-
tionale sfeer gedurende de perio
de 1914-1950, gelieven zo vlug 
mogelijk kontakt op te nemen 
met: Federatie Vlaamse Vrou
wengroepen, Bennesteeg 2 te 
9000 Gent tel. 091-23.38.83. 
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uiteindelijk lieeft antwerpen 
maar één echte specialist 
voor herenoverjassen.. >y'^\ 

waar je alle grote wereldmerken 
waar je alle denkbare maten vindt! 

n vindtV"^X^^'' 
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herenoverjas 
van zuiver scheerwol 
reecis vanaf 

2.995 F 
gewoon beter en voordeliger! 
vrije toegang • ruime parking • koffie of pint staan klaar. 

• Boomsesteenweg 35 
Aartselaar 

OPEN 
Al'.E WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT I I U 
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Guatemala, 

de hel 
waar 25.000 mensen 

vemüst" zijn / / 

Reportage 

Naar jaarlijkse herfstgewoonte wordt er de
zer dagen weer zwaar getokkeld op de ge
voelige snaar van de burger, die in het kader 
van 11.11.11 of andere geldinzamelingscam
pagnes, eventjes meevoelt met het lot dat 
miljoenen mensen in tientallen ontwikke
lingslanden nog immer beschoren is. 
Zelden worden bij de veroordeling van de 
heersende regimes aldaar ook door onze re
gering de passende politieke konklusies ge
trokken. Dit jaar was er één grote uitzonde
ring: één van de bloedigste terreurregimes in 
Amerika, het bewind in Guatemala, 
krijgt sinds enkele maanden geen officiële f i
nanciële steun meer. De recente moord op 
pater Walter Voordeckers zal daar wel niet 
vreemd aan zijn. Een man van bij ons, een ar
beider uit een Antwerps chemisch bedrijf, is 
meer dan één keer in Guatemala geweest; hij 
heeft er goede vrienden wonen. 
Hij krijgt bittere brieven vanuit Quezaltenan-
go. Hij verhaalde voor ons wat het betekent 
vandaag de dag nog immer te wonen, leven 
en werken in een hel als deze van Guatemala. 
De namen in dit verhaal zijn fiktief om de 
vrienden van Ugo De Amberes (zelf ook een 
schuilnaam) nog harder politioneel geweld te 
besparen. 

Soms is een klein verhaal méér 
verhelderend voor een politieke 
toestand dan alle statistieken en 
hun verklaringen bijeen. Deze 
wetenschap dreef me ertoe dit 
klein verhaaltje te schrijven. 
Ik ben process-operator (arbeider) 
in een Antwerps chemisch bedrijf 
en verdien als vrijgezel door die 
shiftarbeid veel geld. Dat geld ging 
steeds naar verre reizen, en zo 
leerde ik in de USA een jonge 
vrouw kennen: Cindy. Dat was in 
1974. Cindy is ondertussen tot 
Presbyteriaanse dominee gewijd, 
en verkoos te gaan werken in 
Guatemala. Daar was zij sinds 
begin 1979, en in maart 1980 
bezocht ik haar op haar «post»: 
Quezaltenango. 

Quezaltenango is de tweede grootste stad 
van Guatemala. Er leven een massa Qui-
ché-indlo's die «katoliek» zijn: zij bidden in 
de gewijde Kerken naast hun sjamanen 
(toverdokters). Gemiddeld worden zij 
34 jaar'oud en zij verdienen gemiddeld 
60 dollar per maand. Dat stelt hen in staat 
om alle dagen te eten: maïs, maïspap, ge
plette maïs, gekookte maïs, geroosterde 
maïs, alle dagen maïs en alleen maïs, niets 
anders dan maïs, jarenlang maïs, tot ze 
sterven. 
In het huis dat mijn vriendin van een rijkere 
protestant in bruikleen kreeg, zorgde Mar-
ta, een jonge Quiché-indiovrouw, voor het 
eten en de huishouding. Ze deed o.a. mijn 
vuile was op de oude indio-wijze: in een 
bak water hard wrijven en kloppen met de 
handen. 
Marta en Cindy werkten samen om de 
Quiches te ontvoogden: hen afhouden van 
drank en rookgerei, hen hoop geven en 
hen leren rekenen en schrijven. In hun pro
testantse Kerk mag geen sjamaan binnen, 
en zij kijken zelfs lichtjes neer op de kato-
lieken die «drinken en bijgelovig zijn». Maar 
het katolicisme is de enige officiële gods
dienst Protestanten worden om wille van 
hun «afwijkend» geloof getergd. Boven
dien is er bij hen een zwaar vermoeden dat 
het katolicisme de indio's wil tam houden: 
alkoholisme wordt niet of amper aange
klaagd of bekampt De indio blijft zo de 
stumper van de vijf eeuwen onderdruk
king. 
Maar helaas, ik ben katoliek opgevoed, ik 
drink gaarne een pint bij mijn eten en ik 

rook een pakje per dag. Maar Marta heeft 
een open geest: ze weet dat de wereld 
verder reikt dan tot de hoofdstad waar ze 
ooit al eens geweest is. Zij kijkt wel ver
wonderd dat ik als «gecivillzeerde» rook en 
drink, maar lacht ermee, zoals een moeder 
met een ondeugende zoon. 
Reizen is een grote luxe. De gewone auto
busdienst naar de hoofdstad kost 4 Quet
zals ( = 4 dollar = 2 dagen loon) en een 
overnachting in een luizig hotel waar de 
kakkerlakken over de muren en het pla
fond lopen kost 2 dollar (één dagloon). Het 
eten is er even duur als bij ons: een bief
stuk-friet = 120fr. en de beruchte fris
drank 7 B.fr. (in een winkel). 

Finca-heren 
Dat ik per vliegtuig kwam vanuit Miami 
(350 $) maakte me daardoor alleen al tot 
een vreemdeling en ze kunnen niet gelo
ven dat ik «arlseider» ben! 
Bij de zuster van Marta is een eerste kind
je geboren: dat is reden tot een feest Eén 
van de zeldzame gelegenheden om rijst en 
kip te eten (één kip voor 10 volwassenen!). 
Ondoordacht opper ik dat de koffie van 
Guatemala heerlijk smaakt Eerst is er 
even stilte, dan verdwijnt de vrouw des 

huizes in het tweede vertrek van de «wo
ning» om... koffie te zetten. Ze komt terug 
met een koffiepot en een paar tassen." 
Voorzichtig slurp ik de drank en zeg dat hij 
inderdaad goed is. Maar de slappe tee die 
wij in Vlaanderen met een overschotje 
zouden zetten is vijfmaal sterker gekleurd. 
De heer des huizes is een gelukkig man: hij 
is opzichter bij wegenwerken en verdient 
84 Quetzals per maand ( = 84$ = 
2.500 B.fr.). Maar een uurtje na ons vertrek 
zal hij met zijn vrouw een deken spreiden 
op de stofferige vloer waarop ze slapen, 
en waar nu de tafel staat 
We reizen naar Champerico aan de Stille 
Oceaan. Daar heerst de grootste armoe
de, daar is het broeierig heet daar zijn ook 
de grote finca's: de koffieplantages, daar 
zwerven ook de rebellen rond. Langs de 
macadambaan (één van de vier van Guate
mala) kontroleren soldaten de auto; ze 
hebben het geweer in aanslag, door de 
lucht volgt een helikopter vijfd) minuten 
lang onze auto over de verlaten weg. 
Hier zijn in de bergen talloze kleine lapjes 
waarop de indio's ook koffie verbouwen. 
Hun povere produktie verkopen zij dan 
aan de finca-heer. Doordat zij slechts de 
Quiché-taal speken heeft die het niet moei-

In Guatemala worden — zoals in nog andere Zuidamerikaanse landen 
duizenden vermisten op gruwelijke wijze teruggevonden... 

lijk om hen de helft of minder van de wer
kelijke waarde te betalen. Hoe goed ken
nen wij in Vlaanderen zo'n taaitoestanden I 
Het gevolg: de indio heeft een maandinko
men van 35 dollar en de finca-heer gaat 
«uitrusten» op de Bahama's of in Miami. 
Bovendien is 20 th. van de boerenbevol
king werkloos (7 th. krijgt iets van de so
ciale bijstand). Arbeidskrachten zijn daar
door sportgoedkoop, en de indio met zijn 
stukje grond zou — zelfs als hij kon lezen, 
rekenen en schrijven in een voor hem 
vreemde taal (het Spaans) — toch niet 
kunnen optornen tegen de georganizeer-
de heerschappij van de finca's die boven
dien de vruchtbaarste gronden bezitten! 
Daar komt nog bij dat 70 th. van de Guate-
maltese grond in handen is van 1 th. van 
de bevolking; dit doet alle hoop op beter
schap teniet 

Na de „gringos" 
Het enige alternatief: rebellie. Tientallen ja
ren lang streden reeds de «rebellen» tegen 
de onderdrukker (zie gedicht). Maar 1980 
is een keerpuntjaar. De grote massa van 
de armen werd bewust van de toestand, 
en zij worden een massa die begint samen 
te werken. Bovendien beginnen de verzet
strijders kleine overwinningen te boeken: 
politieposten worden overvallen en wa
pens buitgemaakt, de hulp van de bevol
king wordt groter. Maar ook de repressie 
wordt groter. 
Het Guatemaltese leger voert een intimida-
tiepolitiek: overal zijn soldaten met het ge
weer in aanslag. Op de markten, de plei
nen, de grote bankkantpren, langs de we
gen, in de lucht op grote kruispunten, aan 
de ingang van zelfs kleine dorpen staan ze 
rondkijkend en speurend naar rebellen. 
Maar ook de radio doet daaraan mee: 
steeds weerklinken waarschuwingen en 
slogans zoals «La violencia no es cristiana» 
(Geweld Is niet kristelijk) en de rebellen 
worden afgeschilderd als kommunisten 
die betaald worden door vreemde mo
gendheden (in feite krijgen ze 's nachts 
voedsel in de kleine dorpen). Alle sociale 
helpers (en religieuzen die sociaal voelen) 
worden geïntimideerd en velen beginnen 
daardoor het land te veriaten. In januari 
1980 werd er op Cindy geschoten door mi
litairen vanuit een voorbijrijdende jeep. 
En in augustus volgde de genadeslag voor 
haar. Ik vertaal haar brief: "Marta is dood, 
Hugo. Zij werd ontvoerd uit het huis, ver
schillende malen verkracht en brutaal ge
folterd. Toen haar lichaam werd terugge
vonden had het geen ogen meer, geen tan
den, geen haar of borsten, en al haar been-
deren werden gebroken. Ze moet nog tot 
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De wegen binnendoor 
van de repressie 
Voor Guatemala zijn de 
repressie-cijfers uitermate 
schokkend, sedert 1966 zijn 
daar vijfentwintigduizend 
«vermisten». Voor de eerste 
helft van 1980 bedroeg het cijfer 
al meer dan duizend In 
Guatemala betekent «vermist» 
doorgaans «dood» Wellicht 
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tien dagen na haar ontvoering geleefd heb
ben. (...) Om wille van de direkte aanvallen 
op mij en de Silbey's zijn de Scotchmers 
en de Smiths vertrokken. In december zal 
ook ik het land verlaten.' 
Marta zal in de statistieken van Amnesty 
International verschijnen onder de hoof
ding: vermoord. Naast honderden, en voor 
1980 misschien v̂ êl duizenden anderen. 
Naast de Vlaamse pnester Walter Voor-
deckers, naast de Spaans-Guatemaltese 
priester Cifuentes Castillo, naast de indio 
priester Conrado De La Cruz. 
W I J kunnen hen enkel eer bewijzen door 
onze miljoenensteun aan dit regime te 
stoppen, en België deed dit ook enkele 
maanden geleden. 
Ik zou ervoor pleiten dat deze miljoenen
steun naar de rebellen gaat Want dan 
slechts zullen zij begrijpen dat de demo-
kratische Westerse wereld nog iets an
ders te bieden heeft dan uitzuiging, onder
drukking en gefolter. Dan behouden we 
minstens een imago van «demokratie» en 
rechtvaardigheid. Want na de «gringos» 
van de USA zullen wij het mentaal krediet 
dat we bij hen nog hebben verliezen. En 
steeds méér worden we met hen op de
zelfde wijze beoordeeld: dikke kapitalisten 
die op eigen profijt uit zijn. Wij moeten het 
binnenkort reële gevaar van kommunisti-
sche rebellenlegers tegengaan. Zo alléén 
kunnen we rechtvaardig zijn. De Indio's 
(die 60t.h. van de bevolking uitmaken) 
hebben geen sympatie voor het marxisme, 
maar als wij hen niet helpen, hebben zij 
geen ander alternatief. En 1980 is een 
keerpunt; de strijd gaat pas nu beginnen. 

U g o De A m b e r e s (al ias) 

•t-

worden sommige «vermiste» 
personen weer vrijgelaten met 
het verbod om iets over hun 
ervaringen te vertellen, maar de 
meesten worden vermoord. Hun 
lichamen worden soms weken 
Qa hun verdwijning 
teruggevonden, en vertonen 
meestal sporen van marteling. 
Doorgaans zijn zij gedood door 
een kogel in het hoofd of door 
wurging met het pnmitieve 
wurghout 

In vele van de 
vijfentwintigduizend gevallen valt 
de betrokkenheid van de 
overheid moeilijk te bewijzen 
omdat de slachtoffers werden 
opgepakt door zwaarbewapende 
groepen in burgerkleren en al 
binnen enkele uren vermoord; 
de lichamen werden vrij snel 
gevonden. 

Het behoort tot de routine van 
regenngswoordvoerders om de 
verantwoordelijkheid voor het 
vasthouden van slachtoffers van 
ontvoeringen of voor wat er 
uiteindelijk met hen gebeurt af 
te wijzen. Toch kan in heel wat 
gevallen duidelijk worden 
aangetoond dat de overheid bij 
verdwijningen betrokken was. 
Zo bij voort>eeld werden op 
21 juni 1980 zevenentwintig 
vakbondsleden gearresteerd 
toen de politie een inval deed in 
het hoofdkwartier van 
Guatemala City van de Central 
Nacional de Trabajadores 
(CNT), waar een vergadering 
W3s belegd om de begrafenis te 
regelen van andere 
vakbondsleden die de week 
voordien waren gearresteerd en 
gedood. Het was geen 
klandestiene vergadering; het 
CNT-hoofdkwartier is slechts 
een stratenblok verwijderd van 
dat van de geheime pKslitie (het 
detective-korps) en twee 
stratenblokken van het Nationaal 
Paleis, dat feitelijk een 
legerkamp is. 

Aan de razzia werd 
deelgenomen door ongeveer 
zestig politieagenten — er 
waren wegverspemngen 
aangelegd in een groot deel van 
het centrum van (juatemala City 
— maar de politie ontkende 
achteraf dat de razzia had 
p)laatsgehad of dat er iemand 
was gearresteerd. 

Zelfs in 
deze bitterheid 
Otto René Castillo, auteur van 
dit gedicht, was één van de gro
te poëten van Guatemala. Hij 
stierf in 1967, tijdens een ge
vecht met de politie. Cesar 
Monies, de rebellenleider, zei: 
• Wij kunnen hem slechts eren 
door verder te strijden'. 

In het diepste van de nacht 
weerklinken voetstappen, gedempt en verweg 
schaduwen omringen hen, 
straten, dronkaards, buildings 
en iemand die van zichzelf wegloopt, 
een gebroken fles die bloedt, 
een eenzaam vel papier dat om de hoek zeilt, 
en een vrijdenker die pist op hel gras 
waar morgen kinderen spelen. 

Verweg schreeuwt iets, 
donker metaal, asfalt en blinde stenen, slapende lucht, 
duisternis, koude, politie, koude en meer politie. 
Straten, hoeren, dronkaards, buildings, 
weer politie, soldaten, meer politie. 
En statistieken die schrijven dat 
er voor elke 80.000 wetsofficieren 
één dokter is in Guatemala 

Begrijp dan de miserie van mijn land 
en mijn pijn, de pijn van ieder van ons. 
Want als ik roep: 'Brood' 
krijsen zij: 'Shut up' 
en als ik roep: 'Vrijheid-
schreeuwen zij: 'Sterf!'. 

Maar ik ga niet en ik sterf niet, 
ik leef en vecht 
en ik maak deze heersers gek 
die mijn land besturen. 

Want als ik leef 
dan vecht ik 
en als ik vecht 
dan zal de zon herrijzen. 
En zo zal de overwinning geboren worden 
zelfs in deze bitterste uren. 
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Zaterdag 
NOVEMBER 

BRT 1 

14.00 Open school. — 16.00 Ser
geant York (historisch drama) — 
18.15 Paulus de Boskabouter 
(strip) — 18.20 Valentines tweede 
kans (jeugdfilm) — 18.45 Lacher
tjes (kortfilms) — 18.55 Dit leuke 
land (reportages) — 19.45 Nieuws. 
— 20.10 Laveme en Shiriey (fJ -
20.35 Zo maar een keertje een an
dere show. — 21.30 Een dorpsge
schiedenis (thriller) — 22.55 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin 
extraordinaire. Gevaariijke dieren. 
— 20.30 (ïertains l'aiment chaud 
(film) — 22.30 Risquons-tout (kwis) 
— 23.30 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 Bolke de 
Beer (strip) — 15.42 Kleine Isar 
(strip) — 15.52 Buurtkinderen (f j 
— 16.17 Pommetje Horlepiep (fJ 
— 16.42 Peter Ramsay, de dieren
dokter (fJ — 18.25 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 18.30 Se
samstraat — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Wollies wereld (strip) -
19.05 Ted Show (variété) — 20.40 
Schrikdraad (info) - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Met de kompli-
menten van God (tv-spel) — 22.55 
Herinneringen aan Amsterdam 
(Jan de Hartog vertelü — 23.10 
Tot besluit (meditatie) — 23.25 
Nieuws. 

NED 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De Mup-
petshow. — 19.25 De veriaten ei
landen (f) — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Shoestnng (fJ - 21.20 
Brandpunt — 21.55 Sport op za
terdag. — 22.25 De alles is anders 
show. — 23.30 Nieuws. — 23.35 
Studio sport extra 

LUX. 

19.00 Nieuws. - 19.30 L'homme 
qui valait trois milliards (f J — 20.30 
Les joyeuses colonies de vacan-
ces (komische film) — 22.12 Mark 
of the Campire (griezelfilm). 

F 1 

19.20 (jtewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un 
(variété) — 21.30 Tant qu'il y aura 
des hommes (f J — 22.30 Tele-foot 
1 (voetbalreportages) — 23.30 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 La sourde 
oreille (tv-film) — 22.05 L'espace 
Fabbri (variété) — 23.00 Les car-
nets de l'aventure (dokj — 23.30 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 Les eaux mélées (tv-spel) 
— 2225 Nieuws. 

ARD 

14.45 Das goldene Schwert (film) 
— 20.00 Nieuws. - 20.15Schlüsel. 
Schlager, Schnapsideen (variété) 
— 21.45 Nieuws. - 22.05 Die 
Schrecken der Medusa (rampen
thriller) — 23.50 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Roek-pop. 
— 20.15 Menschen im Hotel (dra
matische film) — 22.05 Nieuws. — 
22.10 Das aktuelle Sport-studio. — 
23.25 Die Leute von der Shiloh 
Ranch (fJ — 00.40 Nieuws. 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
DIREKT 
TE KIEZEN 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Tadeusz 
Baird (portret van een komponisO 
- 21.00 Verkaufte Traüme (tv-
film). 

Zondag 
NOVEMBER 

BRT 1 

9.00 Voor boer en tuinder — 9.30 
Doe mee (Info). — 10.00 Protes
tantse eredienst — 11.00 Konf ron-
tatie (debaü. — 12.00 Nieuws voor 
gehoorgestoorden. — 14.30 Han
del en wandel (Open school). — 
15.00 Sesamstraat - 15.30 
11.11.11-aktie (Zaïre: Kangu). — 
15.35 De leeuw, de heks en de 
kleerkast (strips). — 17.00 De bes
ten: sporthelden uit de hele wereld. 
Taiho, Sumo-worstelaar uit Japan. 
- 17.25 Sportuitslagen. - 1825 
11.11.11-aktie (Mali: Sahel). -
18.30 Paulus de boskabouter 
(strips). - 18.35 Van Pool tot Eve
naar (kwis). — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend. — 20.30 Alle 
schepsels, groot en klein (fJ. — 
21.20 Van straten en pleinen 
(straatliedjes van overal). — 22.10 
Nieuws. 

NED. 1 

19.00 Nieuws. - 19.05 Heidi (fJ. -
19.30 Jonge mensen op het kon-
certpodium. — 20.25 Wie van de 
dne? (kwis). — 20.55 Deadline (fJ. 
— 21.45 Vragenvuur (aktualiteiO. 
— 22.45 Nieuws. 

NED. 2 

15.20 Nieuws. - 15.35 IJsland, 
land in beweging (dokJ. — 16.00 
Charlie's angels (fJ. — 16.50 Lang
laufen kan iedereen (ski-les). — 
17.05 Studk) sport 1. - 17.35 Op 
zicht (kunstmagazine). — 18.05 
Kunst op het spoor — 18.30 Se
samstraat — 18.45 Sprekershoek 
(info). — 19.00 Studio sport 2. — 
20.00 Nieuws. - 20.05 Artsenij 
(medisch info). — 20.40 Pompei 
now (tv-spel). — 21.20 Junkiever-
driet een tussentijdse inventariza-
tie (dok. over Jotie 't Hooft). — 
22.10 Beriin Alexanderplatz (fJ. -
23.10 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debat). — 
13.00 Nieuws. — 18.00 Histoires 
Belgiques (Gulden Sporen). — 
19.30 Nieuws. - 19.55 Zygomati-
corama (variété). — 21.15 Opera
tion 11.11.11. - 22.20 Lundi (tv-
film). - 23.40 Nieuws. 

ARD 
9.30 Programma-overzicht — 
18.30 Nieuws. — 1920 Weltspiegel 
(buitenlandrubriek). — 20.00 
Nieuws. — 20.15 «Wenn ich langst 
tot bin...» (dok. over keizerin Maria 
Theresia van Habsburg). — 21.05 
Drogen - Nein, danke (dokJ. — 
21.10 Fürs Vateriand zu sterben 
(tv-film). — 23.35 Nieuws. 

ZDF 
14.55 Weekendtrips van Joegosla
vische gastarbeiders (reportage). 
- 1525 Skandal bei Hofe (film). -
19.00 Nieuws. - 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Volkskunst 
in de VS (dokJ. - 20.00 Ein Kapitel 
für sich (tv-film). — 22.00 Nieuws. 
— 22.15 De overige honderddui
zend in Rusland (dokJ. - 23.00 
Hector BeHioz (beeld van een 
komponisO. — 23.25 Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Jamaica 
(reportage). — 21.00 Auslandsstu-
dio. 

LUX. 

16.30 La perie dü Pacifique (avon
turenfilm). — 21.00 Les frères Ka-
ramazov (film). 

F 1 

19.25 Les animaux du monde (nijl
paarden in Kenya). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Une fille cousue 
de fil blanc (film). — 22.00 Les 
grands mystères de la musique 
(Gabriel Faure). — 23.00 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Intrigues a 
la Maison Blanche (fJ. — 22.10 
Des milliards de messages (dokJ. 
— 23.05 Een monoloog van Simo-
ne de Beauvoir (teater). — 23.35 
Nieuws. 

F 3 

10.30 Mosaïque. — 20.00 Benny 
Hill (sketches). - 20.30 Geschie
denis van de kuituur (dokJ. — 
21.30 Nieuws. - 21.40 L'invité de 
F 3 (Generaal de Gaulle). - 22.35 
L'Aventurier (avonturenfilm). 

Maandag 
10 NOVEMBER 

BRT 1 

12.00 Herdenkingsplechtigheid 
tg.v. 150 jaar België in de Kamer. 
Met op het programma koning 
Boudewijn (tot 12u. 45). - 18.00 
Paulus de boskabouter (poppen-
film). — 18.05 De wonderwinkel 
(strip). — 18.30 Lachertjes (kort-
film). — 18.35 Bonjour la France 
(open school). — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Micro-Macro (kwis). - 20.50 
Oorlogsresten (fJ. — 21.40 Wik
ken en wegen (verbruikersinfo). — 
22.20 Nieuws. - 22.35 Handel en 
Wandel (over KMO's). 

NED. 1 

18.55 Nieuws. — 18.59 Wollies we
reld (fJ. - 19.05 Minivoetbal (re
portage). — 19.55 President F.D. 
Roosevelt zijn laatste levensjaar 
(biografische film). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Instrukties in de 
meterkast (dok. over de Civiele Be
scherming). - 22.45 Tot besluit 
(meditatie). — 23.00 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De vijf (fJ. 
- 19.25 Angle (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 2027 Dubbelspel 
(kwis). - 2120 De ten-orist (f J. -
22.05 Aktua TV. - 22.40 Soap (f J. 
- 23.05 TROS Sport extra. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 La mort au 
bout du fil, (film). — 23.00 Nieuws. 

RTB 2 

18.30 Les amours de la belle épo
que (fJ. — 19.55 Cabaret toumai-
sien. — 21.50 La revolution silen-
cieuse (info). 

F1 

20.00 Nieuws. - 20.30 C'est pas 
parce qu'on a rien a dire. — 22.00 
Wetenschappelijk magazine. — 
23.00 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.55 Gamin 
(dokJ. — 22.45 Première (koncert 
met Schubert). - 2325 Nieuws. 

TV-programma's Wi 
M ' M Y'}i' 

Jean Blaise en Brigitte Fossey in de ronnantische misterie-film. 
Het geheimzinnige landhuis (Le Grand Meaulnes) van Jean-Ga-
briel Albicocco (1967) 
(BRT 2, dinsdag 11 nov. om 20 u. 40) 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Fric-Frac (komische film). 
— 22.15 Nieuws. 

LUX 

19.45 Entre chiens et chats. — 
19.55 RTL-Flash (spel). - 20.00 
Chips (fJ. — 21.00 Réviens petite 
Sheba (teater). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Bitte Imblat-
tern (variété). — 21.00 Kontraste. 
- 21.30 Beriin Alexanderplatz (f J. 
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Der Tanzpalast (film). — 00.40 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Eri<ennen 
sie die Melodie? (kwis). — 20.15 

I 

Mensch-sein im Betr 
ge). - 21.00 Heut 
2120 Ein Kapitel für 

D 3 

19.45 Gewestelijke ak 
20.00 Nieuws. - 2C 
abend im dritten. — ; 
vatunternehmen. — 2 

Dinsda< 

BRT 1 
15.30 De slag aan 
(dokJ. - 16.40 20ste 
militaire muziek in Mc 
Paulus de boskabout 
18.05 Sesamstraat -
uw recht (Open Schc 
Het vrij woord (Huma 
bond). — 19.45 Nieu> 
Hitring (Variété). — 2' 
de aarde (over aardb 
22.00 I.Q. (kwis). - 2; 

BRT 2 
20.10 Stilgar, de vuiki 
tuurdokJ. - 20.40 He 
nige landhuis (film). -
jour la France (Open 

NED 1 
18.59 D'r kan nog mee 
programma). — 19.10 

Z A T E R D A G — De zaterdagmiddagfllm van 
BRT is er eentje uit de oude doos: Sergeant York 
(zw-w) van Howard Hawks C1941). Gary Cooper speelt 
hierin de rol van een hardlabeurende pacifistische en 
anti-militaristische boer die na een gebeurtenis, die hij 
beschouwt als een teken van God, gezworen heeft alle 
geweld uit zijn leven te bannen. Als Amerika echter in 
1917 in de oorlog gaat, wordt hij opgeroepen. Hij wordt 
een modelsoldaat en brengt het zelfs tot oorlogsheld. 
Deze rol leverde Cooper z'n eerste Oscar op. Zijn vrou
welijke tegenspeelster is Joan Leslie. — Dat verhalen 
van Francis Durbridge zich uitstekend lenen voor tv-be-
werking, werd al eerder bewezen op BRT. Vooral wan
neer die bewerkingen in handen komen van een BBC-
ploeg mogen wij een kwaliteltsthriller verwachten. Uit 
de reeks tv-bewerkingen van zijn verhalen Breakaway 
brengt de BRT vanavond het 1ste deel van de afleve
ring Een dorpsgeschiedenis (A local affair). De spanning 
is vanaf het begin te snijden. Detectieve Sam Harvey 
(Martin Jarvis, die wij al eerder zagen in de Britse reeks 
«Een ruiter rijdt voorbij»), wordt naar Market Cross ge
stuurd om er de moord te onderzoeken op Rita Black. 
Het meisje werd gewurgd en de moordenaar droeg 
handschoenen. In haar handtas en op haar horloge 
komt de naam «Mitch» voor. Wordt die naam een 
spoor?... 

Z O N D A G — In de reeks Oe öesfen..., portret
ten van sporthelden komt de Japanse worstelaar Sumo 
Taiho aan de beurt (BRT) - Ned 2 (Tros) heeft de doku-
mentaire IJsland, land in beweging op het programma. 
Deze dokumentaire is een produkt van een amateur
filmgroep uit het Belgische Mol, onder leiding van Frans 
Verhoeven en Gaston Craps. Tros had al eerder hun 
opmerkelijke film over de Galapagos-eilanden uitgezon
den, met een zodanig sukses dat ook deze prent véln de 
initiatiefrijke Molse groep door Tros aangekocht werd. 
— Junkieverdriet is de titel van een dichtbundel van de 
veelbelovende Vlaamse (Oudenaardse) dichter Jotie 
van 't Hooft, die in 1977 op 21-jarige leeftijd overleed. 
VPRO (Ned. 2) wijdt aan hem een uitgebreide doku
mentaire, gemaakt door René Seegers, Jean van de 
Velde en Leon de Winter. De titel van het programma 
Junkieverdriet, kreeg als ondertitel «Een tussentijdse in-
ventarizatie». — In de lijn van dit programma over de 
aan drugs verslaafde Jotie van 't Hooft ligt het program
ma op ARD Drugs, nee dank je. De titel spreekt voor 
zich. — Hierna volgt de indringende film Friendly Fire, 
die ook al op BRT en op Nederland is geweest, over de 
zoektocht van de ouders naar de ware omstandigheden 

waarin hun zoon-soldaat in Vietn 
over hun strijd tegen de oorlog 

M A A N D A G — in Pre 
geeft de Amerikaanse karakters 
de figuur van president Roosevel 
levensjaren. Roosevelt was een 
geliefde en tegelijkertijd meest g 
enige president die vier ambtste 
Roosevelt was lichamelijk gehanc 
zijn gezondheid. Idealisme en v< 
hem de kracht om te vechten vo 
geloofde: de overwinning op naz 
vel tot o.a. de landing in Norman( 
samenleven der volkeren (in de 
Robards heeft al eerder ervarin; 
beelden van een president Hij sp 
in «All the President's Men» en ir 
closed doors» (NCRV-Ned. 1). -
vanavond een mini-serie over ei 
gen korruptie: De terrorist (Jo kil 
de 4-delige film over anarchisme, 
litie-inspekteur Eari Eischied in zij 
en misdaad gedwarsboomd wore 
te superieuren. 

D I N S D A G — De laatste 
is voor de BRT een gelegenheid 
tenschappelijk magazine Verovi 
bleem van de aardbevingen aa 
Centraal hierin staat de teorie van 
de ontwikkeling van kontinenter 
techniek. — Het geheimzinnige t 
naar de gelijknamige roman var 
Grand Meaulnes». Het gaat ove 
die als 17-jarige jongeman die altiji 
van zijn inneriijke wereld heeft gel 
de aantrekkelijke Yvonne de G 
wordt op haar. Maar zij verdwijnt 
men met haar nachtelijke roman 
wassen geworden, slaagt hij er n 
vergeten. Hij blijft zoeken naar zijr 
Gabriel Albicocco (1967, met Bri 
Blaise (BRT 2). 

WOENSDAG - In Sf 
de VU aan de beurt. — Het ve« 
Woody Allen wordt uitvoerig ge 
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TV-programma's 15 

sein im Betneb (reporta-
21 00 Heute-joumal — 

1 Kapitel fur sich (tv-film) 

westelijke aktualiteiten — 
euws — 2015 Montag-
1 dntten — 21 45 Ein Pn-
lehmen — 22 55 Nieuws 

isdag 
1 NOVEMBER 

3 slag aan de Somme 
1640 20ste Festival van 

nuziek in Mons — 1800 
e boskabouter (strip) — 
samstraat — 1835 Ken 
(Open School) - 1905 

sroord (Humanistisch Ver-
1945 Nieuws - 2010 

'anete) — 21 05 Verover 
(over aardbevingen) — 
(kwis) - 22 30 Nieuws 

tgar, de vulkaanreus (na-
— 2040 Het geheimzin-

huis (film) — 22 25 Bon-
ance (Open School) 

kan nog meer bij (kleuter-
na) — 1910 Tijdsein (ak-

tUaliteiO - 1955 Land inzicht 
(kwts) — 2035 «De Hoop» gooit 
't anker uit' (dok over verslaafden-
opvang) — 21 00 God wil wonen 
bij de mensen (bijbelstudie) — 
21 37 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 Bij wijze van 
spelen (dok over het teater) — 
2305 Nieuws 

NED 2 

18 55 Nieuws - 18 59 Het geheim 
van de vuurberg (f) — 19 25 Gum 
Laude (kwis) — 2000 Nieuws — 
2027 De kleine waarheid (f) -
2125 Showroom (over aparte 
mensen) — 22 25 Hier en nu (info) 
— 2305 Mijn verre naaste (O — 
2325 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Les roues 
de la fortune (O - 2050 Minute 
papillen (info) — 2200 Albert' 
(dok) — 2255 Nieuws 

RTB 2 
18 30 Les amours de la belle epo
que (O — 21 55 Scenes de la vie 
conjugale (f) 

ARD 
2000 Nieuws - 2 0 1 5 S u s i ( f ) -
21 00 Aktuahteitenrubriek - 21 45 
Gaptain Pans (f) - 2230 Tages-
themen — 2300 Deutsches Pop-

• nacht Wuchs-Festival '80 — 1 0 0 
Nieuws. 

ZDF 

19 00 Nieuws - 19 30 Der Tanzer 
auf den Stuf en (musical) — 21 00 
Heute-Journal — 21 20 Ein Kapitel 
fur Sich (tv-film) — 23 20 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Frage-
stunde — 21 45 Monitor im Kreuz-
feuer - 22 30 Wenn die Liebe hin-
fallt (kursus voor partners) — 
2300 Nieuws 

LUX. 
1945 Entre chiens et chats — 
1955 RTL-Flash (spel) - 2000 
Mannix (f) — 21 00 La grande 
guerre (film) 

F1 
1350 Afnca express (avonturen
film) - 1810LeTacitume(tv-f i lm) 
- 2000 Nieuws - 2030 Mon ge
neral (sene de Gaule) — 21 30 
Premier de cordee (film) 

A2 

2000 Nieuws - 2040 Rumeurs 
de la forêt (tv-film over de wapen
stilstand en debaO — 2330 
Nieuws 

F3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le pistolero de la nviere 
rouge (western) — 22 00 Nieuws 

aat in V ie tnam is o m g e k o m e n , en 
1 de oor log in het a lgemeen 

— In President FD Roosevelt, 
« karakterspeler Jason Robards 
i t Roosevel t gesta l te in zi jn laatste 
'It was een van Amer ika 's mees t 
tijd meest geha te pres identen, d e 
ler ambts termi jnen heef t g e k e n d 
eitjk gehand icapt en sukke lde me t 
l isme en vas tberadenhe id gaven 
vech ten v o o r d e zaken waann hij 
ning o p nazi-Duits land (hij gaf be-

in Normand ie ) en he t v reedzaam 
eren dn d e «Veren igde Naties») 
der e rvanng opgedaan in het uit-
ident HIJ spee lde d e rol van N ixon 
Men» en in «V^ashington beh ind 

^ N e d 1) — T r o s ( N e d 1) beg in t 
3ne over e e n eenmansoor log te-
•onst (To kill a c o p ) Een spannen-
narchisme, w a a n n d e in tegere po-
schied in zi jn s t r i jd t egen on rech t 
Kjomd vi/ordt d o o r pol i t iek kor rup-

De laatste aardbev ing in A lgen je 
elegenheid o m in het popula i r -we-
j ine Verover de aarde het p ro
evingen aan te pakken (BRT 1) 
e teor ie van A l f r e d W e g e n e r ove r 
kont inentendnf t en d e schol len-
iimzinnige huis is een Franse f i lm 

roman van Ala in Fournier «Le 
jt gaat ove r Augus t i n Meau lnes , 
Tian die alt i jd al in de bes lo tenhe id 
i ld heeft ge lee fd , als in een v iz ioen 
onne d e Galais ziet en ver l ie fd 
:ij ve rdwi jn t ech te r in het met sa-
li jke romant ische omgev ing Vo l -
aagt hij e r met in die be levenis te 
;en naar zi jn gel ie fde Regie Jean-
167, met Br ig i t te Fossey en Jean 

— In Standpunten (BRT 1) is 
— Het veelz i jd ige f i lmfenomeen 

j i tvoer ig gepo r t re t t ee rd d o o r de 

Belg ische k ineast A n d r é De lvaux (BRT 2), met inter
v i ews en f r agmen ten uit zi jn f i lms (André Delvaux 
meets Woody Allen) — N a v he t a f lopen van de reeks 
«Les roues de la fo r tune» b reng t RTBF een 1 uur du ren 
d e d iskussie o v e r de hedendaagse wie l renner i j He t in
d r u k w e k k e n d panel zou b o r g m o e t e n s taan voo r een in
te ressan te en levendige d iskussie Felix Levi tan, Eddy 
M e r c k x , Luc Va renne , d o k t e r Miserez , T h e o M a t h y e a 
(.Point de mire - RTBF 1) 

D O N D E R D A G — Late / .»e/öe CSpate U e b e ) 
IS e e n Du i ts tv-spel ove r mensen o p leeft i jd die o p el
kaar ver l ie fd w o r d e n Z i j hebben af t e r ekenen met on-
b e g n p en de voo roo rde len van hun omgev ing ( H e r h -
BRT 2) — Vo r i g jaar goo ide d e A v r o roe t in het e ten 
van de andere zendgemach t i gden in hun onder l inge 
s t r i jd o m de guns t van het k i jkerspubl iek te kn jgen en z o 
hun ledenaantal o p te kunnen dn j ven d o o r het g roo t s 
opgeze t te pseudo-car i ta t ieve spe lp rog ramma Telebin-
go uit te z e n d e n Het lag v o o r d e hand da t de A v r o dat 
pr i j sbeest met zou laten varen Het hele Telebingo-geval 
w e r d o m g e d o o p t to t een st icht ing, d ie van de A v r o 
zendt i jd kn jg t en het ve rd iende ge ld bes teed t aan instel
l ingen voo r gehand icap ten S o m m i g e instel l ingen wal 
gen zozeer van de dubbelz inn ige opze t dat zij het aan
g e b o d e n geld we ige ren In Alvast een beetje Telebingo, 
prezen teer t M i e s B o u m a n d e n i euwe reeks CAvro-Ned 
1) — In de reeks De onvoorstelbare wereld van Roald 
Dahl, voo r tv b e w e r k t e verha len van Dahl , b reng t Va ra 
( N e d 2) v a n a v o n d d e a f levenng «Huid», ove r een suk
kelaar, die rond loop t me t o p zi jn rug een d o o r een w e 
re ldbe roemde schi lder g e t e k e n d e ta toeage U i te raard 
zi jn er ge ïn te resseerden v o o r da t waa rdevo l s tuk je 
huid 

V R I J D A G — Salomon en de koningin van She-
ba (Sa lomon and Sheba) is een A m e n k a a n s e bi jbelse 
f i lm van K ing V ido r (1959), me t Yu l Brynner , Gina Lollo-
br ig ida en G e o r g e Sanders Kon ing Sa lomon w o r d t 
d o o r zi jn vader o p zi jn s te r fbed als zi jn opvo lge r aange
w e z e n als kon ing van Israel Israel w o r d t onder Salo
m o n s leiding een we l va rend land D e farao van Egypte 
laat zi jn b e g e n g e b l ikken val len o p dat r i jke land en wil 
het manu mihtari inpalmen Kon ing in Sheba heef t ech te r 
e e n ander voors te l (BRT 1) — Eurogang, een reeks 
doku-drama 's heef t het internat ionale po l i t iewerk als on
d e r w e r p In deze af lever ing gaat een moordenaar in 
Frank for t o p d e vlucht, maar w o r d t via v ingera fd rukken 
geïdent i f iceerd als een Amer i kaanse gangs ter CARD) 

B R T 1 

15 30 Schooltelevisie - 16 30 Tip
top (jeugdprogramma) — 1815 
Paulus de boskabouter (poppen-
film) - 18 20 Alias Smith and Jo
nes ( f j — 1917 Standpunten 
(Volksunie) — 1945 Nieuws — 
20.20 Een spoor van Garla (tv-film) 
- 21 10 150 jaar Belgen (dokJ -
21 55 Suzanne Lilar (portret van 
een schrijfster) — 2225 Nieuws 

BRT 2 
2015 Andre Delvaux ontmoet 
Woody Allen (dok j - 21 45 Be
wegingen (ballet van Vlaanderen) 

NED. 1 
1530 Avro's kinderbios — 1830 
Sesamstraat — 1850Toenstische 
tips - 18 55 Nieuws - 18 59 Van 
gewest tot gewest — 19 50 Politie
ke partijen — 2000 Ginevisie — 
20.20 Een alledaags verhaal (film) 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Den 
Haag vandaag — 2210 Panora-
miek — 2240 Studio sport -
2310 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Dubbel-le
ven (gastartieidersjeugd) — 19.25 
Kenmerk (info) — 2000 Nieuws 
- 2027 Socutera - 2032 Taxi 
(f J - 21 00 Vijf jaar onafhankelijk
heid (dok overSunname) — 21 25 
Veronica totaal ( f ) - 2302 Teleac 
(fotografie) - 2337 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 2000 Les cheveaux du 
soleil (fJ - 2055 Point de mire 
(over de wielerwereld) — 2255 
Nieuws 

RTB 2 
18 30 Les amours de la belle epo
que ( f ) — 1955 Sportmagazine 
— 2200 Clap OU la fête aux images 
(8 mm-films) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Die Rache 
des Kapitan Mitchel (tv-speO — 
21 45 Kultureel programma 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Gegen den 
Wind ( f j - 2015 Uit het ekono-
misch leven — 21 00 Heute-jour-
nal - 21 20 Die Fuchse ( f j -
2210 25 jaar Bundeswehr (dokJ 
— 2340 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 21 45 Het 
Europapaleis (dokJ — 2215 Die 
Macht des Whistiers (gangster
film) — 23.20 Baustellen und Bam-
kaden (reportage) — (K)05 
Nieuws 

LUX 

1900 Nieuws - 1930 Le part 
d'en nre (spel) — 19 45 Magazine 
over dieren — 2000 Hit-parade 
Muzikaal programma — 21 00 Le 
mataf (gangsterfilm) 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2030 Les che
veaux du soleil (fJ — 21 35 Boe-
kenmagazine — 2230 Les bruits 
du monde (dok) — 23 30 Nieuws 

A~2 

2000 Nieuws - 2035 Palmares 
80 (vanete) - 21 50 Grand stade 
— 2245 Chefs d oeuvre en penl 
(reportage) — 2315 Nieuws 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Requiem pour un espion 
(spionagefilm) — 2200 Nieuws 

1400 Schooltelevisie — 1800 
Paulus de boskabouter (poppen-
film) — 1805 Agenda (jeugdpro
gramma) — 18 35 Het geheim van 
Danedyke (f) — 1900 Popeye 
(strip) - 1945 Nieuws - 2010 
Wie betaalt de veerman'' (O — 
21 00 Panorama - 21 50 Dallas (f) 

BRT 2 

14 00 Premiere 
(TV-spel) 

21 00 Late liefde 

NED 1 
1859 Avros teletips (Info) — 
1925 Heidi (f) - 1950 Avros 
sportpanorama (Info) — 2015 
Mork en Mindy (f) — 2040 Alvast 
een beetje Telebingo — 2105 
Liedjes van liefde en vriendschap 
(vanete) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag - 2210 NOS 
Tnbune (debaO — 2305 Nieuws 

NED 2 
1855 Nieuws - 1859 Pinokkio 
(strip) - 19 25 J J de Bom v h De 
Kindervriend — 2000 Nieuws — 
2027 Hoe bestaat het (satire) — 
2045 Theodor Chindler (f) -
21 45 De onvoorstelbare wereld 
van Roald Dahl (vertellingen) — 
2210 Achter het nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teit - 1930 Nieuws - 1955 Au-
tant savoir (Info) — 2015 Le jardin 
des Finzi Contini (film) — 21 55 Le 
carrousel aux images 

RTB 2 
1830 Les amours de la belle epo
que (f) — 20 00 Allegro con stereo 
(koncerü — 21 15 Een wandeling 
in Luik 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Die Fem-
seh-Diskussion — 21 00 Intematio-
nale tv-diskoteek — 2145 Alles 
Oder nichts (kwis) — 22 30 Tages-
themen — 2300 Die Traumfrau 
CTV-speD — 030 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws — 19 30 Der grosse 
Preis (kwis) — 21 00 Heute-Jour
nal — 21.20 Kennzeichen D — 
22 05 Der grosse Fluss fliesst (Chi
nese film) — 005 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2015 Die Spur fuhrt ins Nichts 
(gangsterfilm) — 21 45 Kino '80 
(filmmagazine) 

LUX. 
1945 Magazine over dieren — 
1955 RTL-Rash (speD - 2000 
Les tétes brülees (f) - 21 00 Sier
ra Tornde (western) — 22 40 Kul
tureel magazine 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les assemblees parlementai-
res (De SenaaO - 2000 Nieuws 
— 20 30 Les chevaux du soleil (O 
— 2230 Pans pour memoire (re
tro) - 2325 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 La maison 
des Bories (film) — 2205 Coups 
de theatre — 2305 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Sierra Tornde (Westem) 
- 2220 Nieuws - 2240 Holly
wood U S A (dokJ 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1805 
Oum, de witte dolfijn (strip) — 
1815 Klein klem kleutertje — 
1830 Peuters en kleuters (open 
schooO — 19 00 Popeye (stnp) — 
1910 Op zoek naar (natuurdokJ 
- 19 45 Nieuws - 2015 Salomon 
en de koningin van Sheba (film) — 
2210 Het Vlaams-Hollands misver
stand (reportage) 

BRT 2 
2015 Rubens schilder en diplo
maat (f J - 21 10 Wat n leven Jef 
Bnjyninckx (portreü - 22 25 Dag 
aan dag (info) 

NED 1 
1045 Schooltelevisie - 1855 
Nieuws — 18 59 Daar vraag je me 
wat (wetenschappelijke info) — 
1940 De Willem Ruis Show — 
21 05 De Benny Hill Show (humor) 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Praten 
met de minister-president — 22 05 
Hollywood (dokJ - 2300 Java 
(dok) - 0000 Nieuws 

NED 2 

1855 Nieuws - 1859 Doctor 
Snuggles (f J — 19 05 Avro s Top-
pop —' 2000 Nieuws - 2027 
Leve de opera (fragmenten) — 
21 20 Deadline (tnller) - 2200 Ak-
tueel en informatief — 2245 
Kunstrijden op de schaats 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie - 1900 
Waalse gewestelijke aktualiteit — 
1930 Nieuws — 1955 A suivre 
(info) — 21 15 Gable and Lombard 
(film) — 23 25 Nieuws 

RTB 2 
1830 Les amours de la belle epo
que (f J — 19 55 Arsene Lupin joue 
et perd (fJ — Vendredi-sports 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Meine bnl-
lante Karnere (film) — 21 55 Eko-
nomisch magazine — 22 30 Tages-
themen — 2300 Die Sportschau 
- 2325 Eurogang (f J 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Auslands-
journal - 2015 Der Alte (fJ -
21 15 Papst Johannes Paul II (re
portage) — 2200 Heute-joumal 
— 22 20 Aspekte (kultureel maga
zine) — 23 05 Unternehmen Petb-
coat (film) — 040 Nieuvire 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Sa Mar-
schiert (Ernst Rohm en de stormaf-
delingen) — 21 00 Reporter (re
portages) - 21 30 Gott und die 
Wel t - 2200 Maja von Stomnskar 
(tv-film) - 2300 Koffie (dokJ 

LUX. 
1945 Magazine over dieren — 
1955 RTL-flash (speD - 2000 
Marcus Welby (f J - 21 00 Noua 
les femmes (sketchfilm) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Paris de TF 1 ( spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Homicide 
par Prudence (teater) — 2210 
Opera premiere — 2310 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Papa Poule 
(fJ — 21 25 Boekenmagazine — 
2245 Nieuv\« - 2255 II etait une 
fois lAmenque (film) 

F 3 

20 30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 30 La gréle (tv-spel) 
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Wim 
De 
Craene: 

Wim De Craene: 
'KK-periode behoort 

definitief tot het verleden!» 

Kritisch bekeken 

FF Ik heb mijn 

kle'mkunstperiode 

afgesloten... i f 

Voor de Wetterense ex-kleinkun
stenaar Wim De Craene is dit hét 
ogenblik om na zo'n tien jaar mu
ziek achterom te kijken en achter 
een ietwat voorbijgestreefde stijl 
een punt te zetten. Bij het vraag-
gesprekje dat we met hem had
den n.a.v. een nieuwe elfsee valt 
het op dat hij nog steeds veel te 
zeggen heeft en buitengewoon 
boeiend kan vertellen. Over het 
voorbije spreekt hij met gemeng
de gevoelens: 'Het was een 
mooie periode, maar tijd dat het 
gedaan is. Er gebeurde na acht 
jaar in de platenfirma (Fonior, fail
liet omwille van duistere praktijken 
aan de top) niet zo veel meer hoe
wel ik kan terugkijken op erg 
mooie cijfers. Er hing onweer in de 
lucht en niemand deed nog echt 
veel moeite.' En terugkijkend naar 
een loopbaan: «Is het zo mooi om 
in de kleinkunst-annalen te prij
ken? Het was fijn, maar het is 
voorbij. «Tim» en «Rosanne» speel 
ik nog wel, dat is alles. En voor de 
rest heb ik aan die tijd ook niet zo 
heel veel overgehouden.» 
'Wij': de nieuwe elpee heet 'Per-
te totale». Waarom die titel? 
Wim: 'Die titel is het slotnummer 
van de plaat, enkel met piano be
geleid. Ik ben steeds vrij cynisch 
van aard geweest en heb inmid
dels ook rondom mij gekeken. Het 
gaat over de mensen, bepaalde 
types van elke dag, over hen die 
de baan op moeten, die zich dood-
werken om een huis af te betalen, 
en 's avonds lusteloos met een 

borrel voor de buis, omdat het niet 
anders kan. Een mens die zich ver
koopt wegleent, doodverzekert? 

En een auto kopen, en er moet 
voor die mooie auto ook een 
mooie garage komen. En je valt 
dan op de baan in panne, zonder 
benzine, en je moet op de koop 
toe blazen als de rijkswacht bij je 
stopt' 

«Wij»: alle onderwerpen zijn muzi
kaal fijn omlijst door hedendaagse 
new-wave-achtige, up-tempo en 
ook synthesizerklanken a la Telex 
en Lio. Ook «Mien» (op het cross-
machien) is een schoolvoorbeeld 
van wat Wim anno Tachtig muzi
kaal op plaat en op de planken wil 
brengen: 

Wim: 'De jonge mensen van nu 
zijn in een paar jaar tijd helemaal 
anders, en ook muzikaal geëvo
lueerd. Het is dus nu voor mij na 
twee jaar uitkijken, tijd om terug 
van vooraf aan te herbeginnen. 
Een paar kennen misschien «Tim» 
nog, maar voor de rest is het de 
vorige maand verschenen single 
«St-Trofjez» die ze vragen. Ik wil 
me ook terug amuseren op de 
planken, lol hebben met wat de 
avond, het publiek en het optre
den brengen, en dus niet meer al
leen «om den brode». Dus met een 
groep van vrienden, mensen die 
elkaar mogen, met nieuwe swin
gende nummers, en enkele ou-
wertjes gewoon tussendoor Je 
moet de mensen niet doen wach
ten tot het bisnummer.' 

«Wij»: Op de ommekant staan nog 
«De renner» en «Ravage». Je lijkt 
niet optimist? 

Wim: 'Het is een zware, zwarte 
plaat geworden, maar wel luchtig 
opgevat Het weerspiegelt voor 
mij deze tijd, de onzekerheid. Een 
lief vind je nu best aan de dop, dé 
ontmoetingsplaats voor jonge 
mensen. En waar vind je-nog veel 
vrienden waar je op kan rekenen? 

Het gaat over de renner, zijn al te 
lange moeilijkheden en problemen 
tussen de al te korte sukses-mo-
menten. En ravage is wat mensen 
in hun leven aanrichten, dikwijls 
zonder het te beseffen. Een lief is 
wat je rest die je uit de goot haalt, 
en wat rest voor de toekomst En 
dan een keer per jaar allemaal sa
men naar St-Tropez. Het is nu wat 
afwachten wat de plaat doet, hoe 
ze wordt ontvangen, hoewel ik nu 
meestal tweemaal per week kan 
optreden. Maar vanaf januari vlie
gen we erin, en de agenda is voor 
die periode al druk bezet Wat dan 
weer erg hoopgevend is. En niet 
enkel kulturele centra meer, maar 
ook kleinteaters en jeugdhuizen, 
mits natuurlijk aanpassing van de 
prijs. En ook de techniek, die we 
nu optimaal hebt>en verzorgd. We 
kijken er naar uit..' 

Wij ook, Wim De Craene. Liefst 
geen «perte totale». Kontakt kan 
alvast langs het MMM-buro, tele
foon 091-69.23.38 of bij hem zelf: 
091-69.67.35. 

Sergius 

Portret 

Barcelona, 
de inspirerende 

hoofdstad 
van Cataionië 

Nu zaterdag vliegen een 
veertigtal VU'ers naar Bar
celona, om er eens te meer 
te verbroederen met onze 
vrienden van de CDC (Con-
vergenzia Democratica de 
Catalunya), onze zusterpar
tij die in het relatief zelfstan
dige Cataionië mee aan het 
bewind is (met haar voorzit
ter Jorgi Pujol zelfs als eer
ste voorzitter van de Cata
laanse deelregering). Dit is 
een goede reden om even 
nader kennis te maken met 
Barcelona, de roerige 
hoofdstad van de deelstaat 
aan de Costa Dorada. Wie 
niet meegaat kan deze reis
gids bijhouden tot hij/zij in 
de toekomst de Catalaanse 
hoofdstad willen verkennen. 

Cataionië en Barcelona hebben 
beslist een woelige geschiedenis 
achter de rug, met een voortdu
rende strijd om het behoud van 
hun eigenheid, ten opzichte van 
vooral Romeinse, Frankische, 
Moorse en niet in het minst Casti-
liaanse overheersers. Barcelona's 
gouden eeuw was ongetwijfeld de 
14de eeuw, toen het Koninkrijk 
Cataionië veruit de machtigste na
tie van het Middellandse-Zeebek-
ken was, met als bezittingen o.a. 
Sicilië, Sardinië en Corsica — de 
Balearen maken in feite deel uit 
van Cataionië. Maar toen de Cata
laan Ferran II (de Ferdinand van 
Isabella) deze dame uit Castilië 
huwde, werd hij tegelijk Ferdi
nand V van Spanje, en dat was 
een dure hypoteek voor Cataionië. 
Het kwam als het ware vanuit zich
zelf onder de Spaanse kroon... een 
voortdurende rebellie ten spijt 
werd Barcelona in 1714 finaal on
der de voet gelopen, waarna het 
Catalaanse parlement ontbonden 
en de Catalaanse taal verboden 
werden. In 1931 echter behaalden 
de Spaanse (linkse) republikeinen 
'n nogal duidelijke verkiezings
overwinning en zocht koning Al
fonso XIII zijn heil in ballingschap. 
Meteen verklaarde Cataionië zich 
een onafhankelijke republiek, met 
uiteraard Barcelona als hoofdstad. 

Een in Marokko gestationeerde 
generaal dacht over de hele 
Spaanse situatie evenwel anders 
en in 1936 begon de burgeroorlog. 
Daarin was Barcelona het grote 
en laatste bastion van de republi
keinen. Na een jaar lang bombar
deren door Italiaanse vliegtuigen 
(die ironisch genoeg hun basis op 
Mallorca hadden), kapituleerde 
het in 1939 voor Francos falangis-
ten... dit betekende niet alleen het 
einde van de burgeroorlog, maar 
ook van de droom van autonomie. 
Maar kom, na de Francoperiode 
werd, nadat in 1975 Juan Carlos I 
als koning aan de macht kwam, 
weer 'n vrij ruime mate van zelf
standigheid bereikt En het moet 
gezegd dat de Catalanen er weg 
mee weten. Het Catalaans (ook 
door Franco als officiële en onder
wijstaal verboden) werd weer to
taal in eer hersteld en wordt in Ca
taionië nu zelfs méér gesproken 
dan het Spaans. Het Catalaans is 
trouwens een volwaardig autono
me taal, die wel gelijkenissen met 
het Spaans vertoont maar zich 
geheel onafhankelijk uit het Latijn 
ontwikkelde, en daarbij overigens 
nog méér gelijkenissen vertoont 
met het Occitaans (waarvoor in 
heel Zuid-Frankrijk, van Avignon 
tot Perpignan, ook een aktieve 
strijd ter erkenning gevoerd 
wordt). 

Overal in Cataionië worden nu de 
Spaanse straatnaambordjes door 
tweetalige vervangen, en daarbij 
worden ook een aantal onzalige 
herinneringen aan de grote gene
raal uitgewist Zo heet de statige, 
met rijzige palmen omzoomde 
Avenido de (jeneralisimo Franco 
die Barcelona doorkruist voortaan 
gewoon Diagonal, en de Avenido 
de José Antonio Primo de Rivera 
(een kornuit van de generaal), 
vindt u op het herwerkte stads
plan nu terug als Gran Via de las 
Cortes Catalanas. In het Miro-
museum op de Montjuich-berg 
zijn de bordjes ook tweetalig, 
maar dan (op aanvraag van de 
surrealistisch-abstrakte schilder 
zelf) in het Catalaans en het Frans, 
zonder het Spaans dus. Edoch, la
ten we nu even een bezoekje 
brengen aan enkele van de voor
naamste bezienswaardigheden 
die Barcelona te bieden heeft 

Een Vlaamse fonoplaat of muziekcassette? — voor 
groten — voor kinderen — kerkmuziek — grego
riaans — klassiek — folklore — grote orkesten — 
operette — opera — en dat alles aan soms STERK 
VERLAAGDE prijzen. U moet maar eens binnen lo
pen bij Poketino-fonoplaten (in Standaard-Hoofd-
stadboekhandel), Adolf Maxlaan 146, 1000 Brussel. 
N.b.: Er zijn nog Kunstreprodukties van Guido Ge-
zelle beschikbaar. 

6 NOVEMBER 1980 
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van een wereldstad... 

De „gotische buurt" 
Op de kaart staat deze wijk aan
gegeven als Barrio Gotico, halver
wege de hoofdstraat van Barcelo
na (u kan er niet buiten), de Ram-
bla, rechtsaf als u van de haven uit 
(de zee als u wilt) de stad inwan
delt. Deze buurt ademt nog de vol
le luister van Barcelona's middel
eeuwse bloei en praal... al vinden 
we op de Plaza Nueva (niet zo 
nieuw, vermits ze uit de 13de 
eeuw stamt) metershoge Picasso-
tekeningen in beton. Het hart van 
de gotische wijk wordt gevormd 
door de Catedrai de Santa Eula-
lia, hoewel gedeeltelijk verbouwd 
toch een monument van Catalaan
se gotiek. Merkwaardig daarbij is 
dat de kerktuin (kompleet met vij
ver en ganzen) als het ware in de 
katedraal zelf geïntegreerd is. 
Rondom de katedraal bevinden 
zich nog een aantal fraaie paleizen 
uit verschillende tijdperken, waar
van er enkele als museum toegan
kelijk zijn en andere als zetel van 
de stedelijke en Catalaanse in
stanties dienst doen. Via de uniek 
mooie, middeleeuwse Plaza del 
Rey en de prettige, nauwe straat
jes van de oude Joodse buurt 
wandelen we nu naar de statige 
Plaza Real, met zijn fraaie door 
Gaudl (waarover verder meer) 
ontworpen lantaarns en dan weer 
naar de Rambla. Deze boulevard. 

die van de Plaza de Catalunya 
naar de haven toe loopt, is als het 
ware de ruggegraat van de stad. 

De promenade in het midden is 
dag en nacht dé ontmoetings
plaats van de stedelingen. Alles — 
en dat is veel in Barcelona — ge
beurt daar. Op de Betlehemkerk 
en de Liceo-opera na bevat de 
Rambla geen opmerkelijke gebou
wen, hoewel de avenue in z'n ge
heel beslist merkwaardig is. Het 
Palacio de la Virreina geldt als 
een beroemd museum van oude 
kunst maar de befaamde Cambo-
kollektie is in feite een teleurstel
ling (hetzelfde geldt voor het was
senbeeldenmuseum). De Rambla 
eindigt aan de haven bij het 66 me
ter hoge gedenkteken voor Co
lumbus (met een lift kan men daar 
naar boven, maar die lift werkt zel
den). Bezoek nochtans wel het 
Museo Marltimo, met scheeps
werven uit de 13de eeuw, en de 
kopie op ware grootte van he 
vlaggeschip Real dat met suksod 
meevocht in de slag van Lepanto 
(1571), waar een koalitie van 
Spanjaarden en Venetianen de 
Turken versloeg. Te water vindt u 
ook een levensechte kopie van 
Columbus' Santa Maria, beslist 
een bezoekje waard, al was het 
maar om zich een indruk te vor
men over de prestatie die met zo 
'n schuitje geleverd werd. Naast 

Boetekerk van de Heilige Familie van Antonio Gandi, waanzinnig mooi... 

de Rambla ligt ook Barcelona's 
rosse buurt de Barrio Chino (Chi
nese wijk) een wirwar van gezelli
ge, pittoreske straatjes met be
hoorlijk wat couleur locale. 

Gaudi en 
de „uitbreiding" 

In de tweede helft van de vonge 
en de eerste helft van deze eeuw 
groeide Barcelona ver uit z'n kle
ren. Deze uitbreiding, de ensan-
che, was merkwaardig goed ge
pland en leverde naast een aantal 
fraaie lanen en art nouveau-ge-
bouwen ook een wereldwijd be
kend genie op: de bouwmeester 
Antonio Gaudi. Deze kontrover-
siële architekt werd in 1852 in het 
Catalaanse marktstadje Reus ge-
boi«n en stierf, aangereden door 
een tram, in 1926 te Barcelona. Bij
na heel zijn omvangrijk oeuvre 
werd in deze stad gebouwd. Om 
dit werk echt naar waarde te 
schatten koopt u bij aankomst 
(overal verkrijgbaar) best een 
boek over Gaudi, waarin al zijn 
stuk voor stuk uitzonderlijke ge
bouwen uitvoerig besproken wor
den. Toch willen we u de voor
naamste hoogtepunten nu al aan
stippen. Allereerst is er natuurlijk, 
een absolute must om dit meester
werk te bezoeken, de Templo Ex-
piatorio de la Sagrada Familia 
(Boetekerk van de Heilige Familie). 
Dit fantastische gebouw is nog 
steeds onvoltooid en de bouw
werf errond geeft een boeiende 
suggestie van het begrip «kate
draal bouwen», zoals we ons dat 
— met de middeleeuwen voor 
ogen — kunnen inbeelden. Gau-
di's inspiratie is tegelijk konstruk-
tief én surrealistisch, emotioneel 
én berekend, anekdotisch én ruim
telijk, onwezenlijk én architektu-
raal gaaf. In het Park van de Cita
del vindt u Gaudi's eerste mees
terwerk, klassiek van struktuur 
maar al boordevol speelse fanta
sie, een grandiose waterval met 
daarrond een heerlijk harmonieu
ze vijver. Eusebio Guëll, een graaf 
en Gaudi's beschermheer, leeft 
voort in het Palacio Güell (dicht 
bij de Rambla) en het even grillige 
als geniale Parque Güell (een 
eindje uit het centrum, maar abso
luut de verplaatsing waard). Op de 
Paseo de Gracia vindt u het 
prachtige Casa Batllo en Casa 
Mila, verderop het overweldigen
de maar wat té fantasierijke Casa 
Vicens (toch niet te missen!). 
Door enkel deze ontwerpen te ci
teren willen wij natuurlijk geen af
breuk doen aan de rest van Gau
di's oeuvre, we stippen ze speciaal 
aan omdat ze binnen het bestek 
van een relatief kort verblijf het ge
makkelijkst te bezoeken zijn. 

Kunst in Barcelona 
Cataloniës inbreng in de kunst van 
deze eeuw is weergaloos. Denk 
maar eens: Pablo Picasso (welis
waar in Malaga geboren, maar als 
kunstenaar in Barcelona ge
schoold), Salvador Dali, Juan 
Miro. Twee ervan hebben in de 
stad 'n eigen museum (dat van 
Dali vindt u in het meer noordelijke 
Figueras). Het Picassomuseum is 
ondergebracht in een uniek mooie 
aristokratenwoning uit de 13de 
eeuw aan de Calle de Moncada. 
De even omvangrijke als schitte
rende kollektie bestaat uit twee 
hoofdbrokken. Enerzijds een 
reeks jeugdwerken uit zijn studie
jaren en zijn eerste Parijse tijd (ge
schonken door zijn eerste be-

waar Vlaamse 
automobilisten 

Thuis zijn... 

pechverhelping ook 
sNACHTS 

schermheer, een zakenman die 
ook eigenaar van het gebouw was 
waarin de kollektie nu onderge
bracht is) en anderzijds 58 werken 
die Picasso in 1968 aan het mu
seum schonk. Merkwaardig in 
deze laatste groep zijn de 44 vana-
ties die Picasso maakte op Las 
Meninas, het beroemde doek van 
Velasquez dat zich in het Prado 
bevindt Juan Miro ontmoet u In de 
Fundacio die zijn naam draagt 
een modern gebouw op de Mont-
juich-berg (tien minuten met de 
overigens niet dure taxi), dat als 
studiecentrum voor moderne 
kunst geldt maar tegelijk een uit
bundig eerbetoon aan de «mees
ter» IS. Op Montjuich bevinden 
zich nog enkele andere musea, 
waarvan u er één toch beslist be
zoeken moet: het Museum van 
Catalaanse Kunst in het Palacio 
Nacional. Het gebouw is een nog
al monsterlijk groots gedrocht 
maar de kollektie is uniek... zowat 
de omvangrijkste én mooiste ver
zameling middeleeuwse kunst ter 
wereld, ondergebracht in liefst 68 
schitterend uitgeruste en aange
paste zalen. Subliem zijn de 10de-
en 11 de-eeuwse schilderijen (wat 
byzantijns van allure) en houten 
beelden, maar absolute hoogte
punten zijn de autentieke rekon-
strukties (kompleet met de ongi-
nele fresko's) van meestal 12de-
eeuwse Catalaanse kerken en ka
pellen, uitzonderlijk gave voorbeel
den van romaanse architektuur, 
vooral afkomstig van de Catalaan
se flank van de Pyreneeën In het 
reeds eerder vernoemde Park van 
de Citadel (Parque de la Ciudade-
la op uw stadsplan) bevindt zich 
het Museo de Arte Moderno. Laat 
u door die naam niet misleiden, het 
museum bevat voornamelijk Cata
laanse werk uit de vonge eeuw en 
de kwaliteit daarvan is eerder te
leurstellend, terwijl het recentere 
werk nog minder betekent. Ga lie
ver even naar de zoo in het park, 
die loont door haar verzameling en 
vooral konceptie (sloten en vijvers 
in de plaats van hekkens) beslist 
de moeite. 

Genoegens des levens 
Barcelona Is een vitale, tempera

mentvol levende metropool met 
(de onmiddellijke periferie inbe
grepen) zowat drie miljoen inwo
ners. De stad heeft dan ook nage
noeg alles te bieden wat u van een 
grote wereldstad verwachten 
mag. Daarenboven is de peseta 
goekoop, zodat de gewone dingen 
van het leven er wel zeer voorde
lig zijn... hoewel meer specifieke 
aankopen er vaak even prijzig als 
hier kunnen uitvallen. Eten is heer
lijk in Barcelona, van de lekkere 
kleine hapjes (tapas) die u in de 
eethuisjes en ook cafés vindt tot 
en met de volumineuzer uitge
bouwde menu's. Maar, beperk het 
eten in uw hotel en de toeristen-
restaurants tot een minimum, veel 
aangenamer, voordeliger én lek
kerder zijn de kleine, soms wat 
groezelige (tóch binnengaan!) klei
ne eethuisjes in de buurt van de 
haven. Wilt u het toch wat sjieker, 
dan zijn Los Carracolas (Calle de 
Escudellers) en 7 Puertas (Paseo 
de Colon) aan te bevelen — het 
eerste nogal geforceerd typisch 
maar lekker, het tweede deftig 
maar soiled Catalaans. Rezierig 
uitgaan kan overal in Barcelona, 
maar het mondaine centrum is de 
Plaza Calvo Sotelo, die trouwens 
bekend staat voor het brede gam
ma van genoegens dat zij te bie
den heeft Wilt u naar het voetbal, 
dan hebt u de keuze uit twee eer-
steklasseklubs, de beroemde FC 
Barcelona waar de echte Catala
nen naartoe gaan en de RCD Es-
panol waar de Spaanse «gastar
beiders» zich beter thuisvoelen. En 
om op zondagochtend «uit te 
waaien» hebben de inwoners van 
Barcelona een geweldige reme
die: in openlucht de sardana dan
sen. Deze heerlijke volksdans, 
waaraan iedereen spontaan deel
nemen mag, is niet moeilijk... u 
moet alleen kunnen tellen, en het 
prettige orkestje met z'n wat 
schelle klankkleur helpt daarbij 
voortreffelijk. De sardana wordt In 
de stad op vele plekken gedanst 
maar de- aangenaamste zijn het 
plein voor de katedraal en het 
plein bij de grote vijver In het p)ark 
(van 10 tot plusminus 14 uJ. 

Tot op de Rambla dus! 
Nic van Bruggen 

6 NOVEMBER 1960 
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De onverzadigbare honger 
Als Bernie Ecclestone, de grote 
baas van de vereniging voor auto-
konstrukteurs zijn zin krijgt, wor
den er volgend jaar twee wereld
kampioenschappen voor formule 
1-wagens georganizeerd. Eccles
tone, andermaal gedreven door 
onstilbare machtshonger, ligt Im
mers in ruzie — en dat is geen 
nieuws — met Jean-Mane Bales-
tre, de voorzitter van de Fisa ofte
wel de officiële autosportfederatie 
en als dusdanig de «eigenlijke» or-
ganizator van het wereldkam
pioenschap. 
Het geschil tussen beide heren da
teert met van gisteren. In de auto-
mobielsport is Ecclestone al enke
le jaren de njzende ster. Hij heeft 
het (sportieve?) gebeuren maxi
maal gecommercializeerd. Hij 
heeft de televisie aan de automo-
bielsport vastgebonden. Hij heeft 
de inkomsten van de piloten on
rechtstreeks de hoogte ingejaagd 
en als .dusdanig veel goodwill bij 
de rijders gekweekt. Het kon niet 
anders of Ecclestones groeiende 
macht moest botsen met de au
tosportfederatie die zichzelf nog 
altijd als de hoogste gezagsinstan
tie aanwijst In het verleden kon
den de talrijke geschillen tussen 
de Fisa en de Foca (de vereniging 
van autokonstrukteurs) steeds 
opnieuw in extremis worden bijge
legd De eenheid bleef altijd nog 
net bewaard. Dat schijnt nu met 
langer mogelijk. Ondanks de spon
sors — en die zijn in deze miljoe
nen verslindende sport toch met 
onbelangrijk — op verzoening 
aandringen. Zij stellen voor dat de 
Fisa de sportieve en technische 
aspekten van de automobielsport 
zou beheren. De Foca dient zich 
om de organizatonsche en finan

ciële te bekommeren. Op deze ba
sis blijkt samenwerking evenwel 
onmogelijk. De Fisa besliste im
mers dat in 1981 de zijschorten op 
de wagens moeten verdwijnen. 
Ecclestone — ongetwijfeld «be
lust» op de konfrontatie die nu 
maar eens voor goed moet duide
lijk maken wie het voor het zeggen 
heeft — nam dit met en wendde 
zich tot de rechtbank omdat eer
der was overeengekomen dat tot 
1983 geen technische veranderin
gen mochten worden verordend. 
Terzelfder tijd richtte Ecclestone 
de WFMS (de wereldbond voor 
autosport) op om een alternatief 
wereldkampioenschap te kunnen 
orgamzeren. Aan dit wereldkam
pioenschap zouden niet minder 
dan twaalf renstallen (o.a. Williams, 
Lotus, Tyrrell en McLaren) deelne
men. Er zouden vijftien Grote Prij
zen worden ingeschreven op de 
kalender. Daarmee is het zaakje 
voor Ecclestone, die beweert met 
driehonderd miljoen frank kapitaal 
te zullen werken, evenwel nog ver
re van rond. De Fisa heeft immers 
al scherp gereageerd Omlopen 
die de dissidenten toelaten zullen 
geen Fisa-kampioenschappen (en 
er bestaat nog wei wat anders dan 
de F-1) meer mogen houden. Bo
vendien hebben vier belangrijke 
renstallen (Ferrari, Renault, Talbot 
en Alfa Romeo) verklaard trouw te 
zullen blijven aan de Fisa. En last 
but not least moet nog worden uit
gemaakt of de televisie — is zij 
met de enige konstante geworden 
in de hedendaagse topsport? — 
bereid zal zijn de wedstrijden van 

Verheugende opgang 
— Het Belgisch vrouwenvolley
bal groeit in kwaliteit en populari
teit. De jongste Europacupwed
strijden hebben dit duidelijk aan
getoond. Landskampioen Her
mes Oostende won met O—3 in 
Wenen. Bekerwinnaar Dilbeek 
wees het Turkse Istanboel met 
dezelfde cijfers wellicht definitief 
terug. Beide teams beheersen 
ook het nationale kompetitiege-
beuren. Hermes Oostende re
geert overigens al ettelijke jaren 
over het vrouwenvolleybal dat 
geleidelijk aan meer publiek be
gint te lokken. Bij de heren zege
vierde landskampioen Ruisbroek 
eveneens met 0 — 3. In Kopenha
gen tegen Gladsaxe. 

Eindelijk vernieuwing 
— In het Waalse Courcelles werd 
de 23-jange Waaslander Stany 
Buyie natioriaal biljartkampioen 
vrij spel. Een verrassing. BuyIe 
was niet de enige jongere die op 
de voorgrond trad. Ook de 18-ja-
rige Peter Willems — een uitzon
derlijk talent naar het heet — bil
jartte zich in de belangstelling. 
Verder lieten zich ook Mare De 
Sutter en Philippe Deraes gelden. 
De groten van het Belgisch biljart 
bedankten uiteraard voor dit 
kampioenschap. Dit doet even
wel niets af aan de verdiensten 
van bovengenoemden. Zij vor
men hopelijk de «nieuwe genera
tie» waaraan de biljartsport zo'n 
sterke behoefte heeft 

de WFMS door te stralen. Indien 
dit niet het geval is rijdt de zelfze
kere Ecclestone zich glansrijk te 
pletter. «Zijn» sport is immers to
taal afhankelijk van de slulkrekla-
me. Je hoeft zo'n rijdende doods
kist maar eens aandachtig te bekij
ken... Ecclestone speelt dus een 
gevaarlijk spel want de man is en
kel geliefd bij de piloten die uit zijn 
hand eten... Blijft de vraag of die 
hand en dat eten nog lang «een 
paar» zullen vormen. 

De problematiek rond de omlopen 
daarentegen kan tijdelijk worden 
opgevangen. Zolder weigert en 
Ecclestone wendt zich tot Fran-
corchamps dat al jarenlang van 
eerherstel droomt en in de gege
ven omstandigheden geen enkel 
risico loopt. De anders zo streng 
gehanteerde veiligheidsnormen 
zullen dan wel gewetenloos wor
den «aangepast». De voorlopige 
kalender van de WFMS maakt in 
dit verband overigens een en an
der duidelijk. Enkele belangrijke 
circuits ontbreken (vooralsnog?): 
Zolder, Nürburgring, Monza, 
Brands Hatch, Zeltweg en nog an
deren. Er komen namen op voor 
die eerder om veiligheidsreden 
gewraakt werden. Nog anderen, 
zoals Zandvoort, Monaco en Dijon 
houden hun antwoord in beraad. 
Hoe dan ook, de automobielsport 
— wij voelen altijd een kramp in 
de vingers wanneer we dat woord 
neerschrijven maar de onmisken
bare belangstelling rond de cir
cuits verplicht ons toch er enige 
aandacht aan te besteden — 
heeft zichzelf een zware klap toe-

Bernie Ecclestone •'; ;i>\:' -

gediend indien de voorgenomen 
«opdeling» wordt doorgedreven. 
De geloofwaardigheid zou, voor 
zover die nog aanwezig is, nog fel
ler worden aangetast en in geen 
geval zal de Fisa- of de Foca-
wereldkampioen zich de onom
streden beste mogen noemen. 
Maar eigenlijk liggen we daar toch 
niet van wakker. 

De krisis slaat toe 
Tweeënnegentlg Engelse voet
balverenigingen (al de profklubs) 
beraadden zich in het voorbije 
weekend over hun toekomst. De 
omstandigheden dwongen hen 
daartoe. De krisis heeft immers 
ook op de eilanden toegeslagen. 
De belangstelling loopt sterk te
rug. Met twintig procent! De 
spelkwaliteit blijft alsmaar dalen 
en de brutaliteit alsmaar toene
men. Er wordt met rood en geel 
gegoocheld maar niets schijnt te 
helpen. 

Zoals overal zoeken ook de En
gelse klubs naar oorzaken «bui-
tenuit». De televisie is de gemak
kelijke beschuldigde. Zij veroor
zaakt de oververzadiging. Liver
pool en Sunderland zouden zelfs 
besluiten hun poorten te sluiten 
voor de camera's. 

Verder werden voorstellen van 
de vereniging van managers, trai
ners en sekretarissen — alle
maal beroepsmensen in Enge
land — tot sanering onderzocht. 
Deze voorstellen bevatten een 
aantal interessante suggesties. 
Zo zouden vanaf volgend sei
zoen voor een overwinning drie 
punten moeten worden toege
kend. Om het aanvallend voetbal 
te stimuleren. Ons best. Maar 

1 —O afdwingen met de rug tegen 
de muur levert dan een erg ruime 
boni op -
De transfersommen zouden wor
den begrensd. Ze zouden in 
evenredigheid moeten zijn met 
de leeftijd en het salaris van de 
speler. Een gezond voorstel voor 
een land waar de transferbedra
gen de pan uitslaan. Zestig mil
joen voor een paar broze voet
ballersbenen zijn geen uitzonde
ring voor klubs met een miljoe-
nendeficit. Zi j moeten inderdaad 
in bescherming worden genomen 
tegen zichzelf. 

Het voetbalseizoen zal duren van 
september tot mei. Van die regel 
zal onder geen beding mogen 
worden afgeweken. Een zeer ge
zond voorstel. De voetbalfans 
worden immers overal in Europa 
overvoerd. Andere voorstellen 
betreffen het terugbrengen van 
het aantal klubs in de hoogste af
deling, de oprichting van een ei
gen toto, de verplichte aanwer
ving van managers en de vrije 
keuze van de wedstrijddag. 
Voorstellen omtrent de sanering 
van de «mentaliteit» blijven he
laas achterwege. Integendeel 
zelfs. De heren menen dat rode 
en gele kaarten een nefaste uit

werking hebben op het publiek. 
Het spel zou ruwer worden voor
gesteld dan het in werkelijkheid 
is_ Dergelijke beweringen, uit de 
mond van klubleiders, grenzen 
aan waanzin. Zi j hypotekeren de 
toekomst van het voetbal In ern
stige mate. Of willen de heren en
kel hun eigen kaduke mentaliteit 
verdoezelen. Een mentaliteit die 
zijn neerslag vindt in het alom 
gekende en gehuldigde devies: 
'Winnen, hoe dan ook: 
Dat de bestuurders er niet aan 
gedacht hebben de televisie ver
antwoordelijk te stellen voor de 
voortschrijdende spelverruwing. 
Die televisie heeft ons zondag j l . 
nogmaals gesterkt in de overtui
ging dat wij er in dit land heus 
niet beter aan toe zijn dan elders. 
We zagen weer strafschoppen 
niet fluiten en kaarten niet trek
ken. Dit ondanks het feit dat er in 
de zestiende finales om de beker 
van België meer dan veertig keer 
met gekleurd karton werd ge
dreigd en zelfs vier spelers wer
den uitgesloten. Veertig en vier 
laten ons voorlopig toe te veron
derstellen dat de scheidsrech
ters richtlijnen hebben gekregen 
strenger op te treden. Wij wach
ten op de bevestiging van dit 
heuglijk verschijnsel. 
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Recht op privacy 
IN DE DRADEN 
VAN DE SPIN 
De moderne staatskolos bemoeit zich 
steeds meer met ons persoonlijk le
ven Voor een aantal zaken is het maar 
goed dat wij met aan ons lot worden 
overgelaten en er zoiets als een socia
le zekerheid bestaat en dat minder be-
goede ouders begaafde kinderen kun
nen laten studeren Niemand zal het 
dan ook betwisten dat de staat over 
gegevens daartoe beschikt die tevens 
toelaten misbruiken te voorkomen De 
staatskolos wil echter ook alles weten 
over ons stnkt persoonlijk leven 
Er IS een nieuw woord en een nieuwe 
realiteit ontstaan die men de Informati
ca noemt De technologische ont\*ik-
keling, in dit geval de Computer, maakt 
het mogelijk dat men met een klik. van 
JOU en mij alles wee t Niet alleen onze 
geboortedatum onze woonplaats en 
de gang van onze loopbaan om vlot see 
lans of pensioen te berekenen De 
computer verzamelt en verwerkt ook 
de gegevens die tot onze pnvacy be
horen, onze politieke of levensbe
schouwelijke overtuiging, onze aanwe
zigheid op «verboden» demonstraties 
en bv de buitenlandse reizen van een 
Kuijpers of Luyten over de Pyreneeën, 
enz. enz 
Als wonderbeesten zijn de computers 
neutrale beesten Zij kunnen ons hel
pen om onze kennis te verrijken Een 
computer verschaft ons de uitkomst 
van massa's geduldig detailonderzoek 
In het zakenleven laat de computer toe 
produktie en arbeid op de voet te vol
gen 
Wat de mensen betreft is de compu
ter in de hand van de machthebber als 
data-bank (gegevens-banW een spin 
die de burgers in haar draadjes vast-
knijpt en bijlange met alleen om belas
tingfraude te verhinderen Dat helaas 
juist met 
Ons recht op privacy is des te meer in 
gevaar als de Overheid geheime data-

ZO ZIET 

DE VU 

banken hanteert Niet ongevaarlijk is 
het bestaan van internationale data
banken 

RECHT OP PRIVACY 
Het recht op pnvacy behelst dat er 
geen gegevens in het geheim worden 
samengebracht De burgers moeten 
het recht hebben ingelicht te worden 
over wat er in de data-banken wordt 
ingestoken, en tot wat het gebruikt 
mag worden en door wie Stnkt per
soonlijke gegevens bv inlichtingen 
over politieke overtuiging mogen met 
verzameld worden De toegang tot de 
data-banken voor onbevoegden moet 
hermetisch verhinderd zijn Het mag 
bv met kunnen zijn dat een perso
neelslid aan zijn politieke partij de lijst 
bezorgt van kiezers zo en zo, die dan 
selektief kunnen bewerkt worden Dat 
IS maar een vrij onschuldig voorbeeld 

leder burger moet kunnen inzage heb
ben van wat er over hem in een data
bank staat HIJ moet onjuistheden kun 
nen verbeteren 

Partikuliere data-banken en data-ban
ken van ondergeschikte besturen 
moeten mededelen welke gegevens 
ZIJ verzamelen Voor elke data-bank 
moet een persoon -verantwoordelijk
heid» dragen 

Inbreuken moeten strafrechterlijk ver
volgd kunnen worden 

VERWEER TEGEN 
MISBRUIK 
Er werden in dit opzicht reeds pogin
gen ondernomen tot bescherming van 
de pnvacy Verschillende parlements
leden brachten de zaak te berde Wij 
hadden het wetsvoorstel van Luk Van 
Steenkiste (7 december 1978) Onder 
druk van gevestigde machten bv van 
de staatsveiligheid die aan elk toezicht 
ontsnapt (ook van ministers) bleven zij 
in de parlementaire koelkast Min of 
meer bekend bestaan er nochtans een 
aantal data-banken met alleen bij mi-
mstenes maar ook bij de staatsveilig
heid Rijkswacht en Stnjdkrachten 

In het kort is er het volgende nodig 
• principiële inschrijving van het 
recht op pnvacy in de grondwet, 
• orgamzatie van het recht op toe
zicht door het parlement Een instelling 
vergelijkbaar met het Rekenhof dat op 
de staatsuitgaven waakt of van het 
Hoog Komitee voor Toezicht dat kor 
ruptie in het oog houdt Deze instelling 
zou ook het afluisteren van telefoonge
sprekken moeten regelen 
De overheid worde dus wel gewapend 
om de gemeenschap te beschermen 
tegen echte misdadigers 
• recht van de betrokkenen t a v de 
data-banken 
• alle data-banken moeten opgencht 
worden bij wet die hun doel en 
werking omschrijft Partikuliere data
banken moeten een welomschreven 
toelating bekomen en aan toezicht on
derworpen zijn 
In België is er mets wettelijk geregeld 
en blijft de deur open voor willekeur 
dan wanneer in een aantal landen er 
wel wettelijke regelingen bestaan bv 
in Nederland Oostennjk Denemarken 
Noorwegen en vooral Zweden 

M Van Haegendoren 

Brugge, 16 november 1980 
KONCERTGEBOUW, AANVANG 10 UUR. 

VU-strijddag van de 
zelfstandige arbeid 

„Ondernemingszin en werkkracht 
dragen Vlaanderens welvaart" 
Programma 
Voormiddag: 

• Verwelkoming en inleiding door 
Frans Kuijpers 
• Referaten 
— De overlevingskansen van de 
zelfstandigen en de KMO's. senator 
Hektor -de Bruyne 

— Het fiskaal statuut van de zelf
standige. Marcel Verschelden 
— Het sociaal statuut van de zelf
standige, volksvertegenwoordiger 
Jan Caudron 
• Bespreking van de referaten in 
sektievergadenngen 

Namiddag 
• Verwelkoming door Pieter Leys 

eerste schepen van de stad Brugge 

• Bespreking van de sektieversla-
gen 

• Programmarede door senator Mi

chel Capoen 

• Slottoespraak door volksvertegen 
woordiger Vic Anciaux algemeen 
voorzitter van de Volksunie 

„WIJ"-abonnementenslag 

TOP 20 
1 ERIK VANDEWALLE, Izegem . 

2 Jan Caudron Aalst 
3 Jef Vinex Erps-Kwerps 
4 Maurits Passchijn Meise 
5 Anny Lenaerts Wilrijk 
6 Frans Kuijpers, Schilde 
7 Renaat Vanstallen Hoeilaart 
8 VU-Borgerhout 
9 Lieve Favoreel Lauwe 

Roos Lernout, Geluwe 
Rik Haelterman, Denderwindeke 

12 Robert Nickmans, Herk-de-Stad 
13 Paul Cresens, Schaffen 

VU-Antw^erpen-Stad, 
15 Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 

VU-Bree, 
Marcel Verschelden Moerzeke 
vu-Peer 
Mare Vanryckegem Moorslede 
George Vanhove, Huldenberg 
Jozef Allaert. Kortrijk 
Jan Roux. Genk 
VU-Gentbrugge, 
Johan Beke, Mariakerke 

'80-'81 

348 

312 
144 
132 
126 
108 
96 
90 
84 
84 
84 
72 
60 
60 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

VVM-studiedag, 15 november a.s. 

„De gemeentelijke 

begroting" 
Zoals U reeds las orgamzeert het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum op 
zaterdag 15 november een studiedag 
over de gemeentelijke begroting 

De studiedag gaat door van 10 tot 
17 uur in het Auditorium van het IP C -
gebouw Karel De Grotelaan 1 te 1040 
Brussel 

Er werd immers vastgesteld dat heel 
wat mandatanssen nood hebt)en aan 
praktische wenken wat betreft het po
litiek lezen van een begroting 

Dat een b>egroting alleen al op tech
nisch vlak vaak problemen s*elt weet 
U allen uit eigen ervanng Op 19 augus
tus II publiceerde het «Belgi'ich Staats
blad- txjvendien nchtlijnen voor de ge
meentebegrotingen 1981 Deze nchtlij
nen die kaderen in de bezuinigingspoli-
tiek van de overheid zullen de ge
meentebegrotingen 81 dan ook 
diepgaand beïnvloeden 
Het doel van deze studiedag is onze 
mandatanssen met alleen technisch 
verder te helpen maar hen tevens be
wust te maken van de politieke draag 
kracht van een begroting 
De sprekers zijn de heer J P Wullaert, 
stadsontvanger te Wervik en specialist 

inzake fiskaliteit en gemeentekompta-
biliteit en de heer U Dnijeux gnffier bij 
het Rekenhof en gemeenteraadslid te 
Sint-Truiden 

Het programma van deze studiedag 
ziet eruit als volgt in de voormiddag 
zal de heer Wullaert de techniek van 
de t)egroting toelichten In de namid
dag zal de heer DnIjeux een vergelij
king maken tussen de mimstenele be
groting 1980 en 1981 

Op het eind van de voormiddag knjgt 
U ruimschoots de gelegenheid om vra
gen en opmerkingen over te maken 
aan ons panel 

Er zal op deze studiedag txjvendien 
heel wat dokumentatie beschikbaar 
zijn 
Buiten de gebruikelijke map zullen U 
uiteraard tegen kostpnjs de volgende 
dokumenten aangetxjden worden 
•Administratieve basiswetten» 
(240 f r j en «Gemeentebegroting 
dienstjaar 1981- (143frJ 
De geïnteresseerde mandatanssen 
worden verzocht zich in te schrijven 
op het VNS-sekretanaat Barnkaden-
plein 12 te 1000 Brussel 
(02/2194930) 
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20 mi in de Volksunie 

De Volksunie en het 
gemeentebeleid te Boechout 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1976, besloot de Volksunie 
te Boechout samen met de verkozenen van de lijst Gemeentebelangen (GB) 
de meerderheid t» vormen. Hierdoor werd een einde gesteld aan een periode 
van twaalf jaar waarin — ondanks een -sterke» CVP-meerderheid — de ge
meente totaal onbestuurbaar was geweest Thans, vier jaar na de jongste ge
meenteraadsverkiezingen, is het eens nuttig de balans op te maken van de VU-
deelneming aan het gemeentebeleid. 

De verkiezingen van 1976 leverden 
volgend resultaat op: CVP 8 zetels, 
GB 7, VU 4 en BSP 2. Voor de CVP 
was er blijkbaar veel aan gelegen 
deel te blijven uitmaken van het 
schepenkollege, gezien vanuit de 
hoogste parti j instanties onderhande
laars werden aangeduid. Aangezien 
men het in deze partij blijkbaar moei
lijk kon verkroppen dat men de abso
lute meerderheid was kwijtgeraakt, 
werden bij de onderhandelingen voor 
de vorming van een schepenkollege 
zo'n hoge eisen gesteld, dat de CVP 
zichzelf onmiddell i jk buiten spel zet
te. Zo kwam vri j vlot een bestuursak
koord tussen de GB en de VU tot 
stand. En sedertdien heeft de CVP 
zich alleen nog doen opmerken door 
een negativistische, demagogische 
opposit ie, zoals hiervan regelmatig 
voorbeelden te vinden zijn in haar 
plaatselijke publikaties. 
Het nieuwe schepenkollege, geleid 
door burgemeester Aussems (GB) 
vertrok met de nipte meerderheid van 
11 zetels tegen 10 voor de oppositie. 
De V U bekw/am twee schepenamb-
ten: Fred Entbrouxk werd verantwoor
delijk voor jeugd en sport (later: ook 
voor milieu), en Frans Schyvens voor 
onderwijs en kuituur (later: ook voor 
sociale zaken). Daarenboven kreeg de 
VU, in de persoon van Simonne Van 
Brussel-Vemimmen tevens het voor
zitterschap van het O C M W toegewe
zen. 

Met haar deelneming aan het bestuur 
van de gemeente, wilde de V U haar 
verkiezingsslogan 'Na de fusie... ge
daan met de ruzie!' in daden omzetten. 
Toch had de nieuwe bestuursploeg 
het aanvankelijk niet onder de markt 
Niemand had enige ervaring met het 
daadwerkelijk besturen van een ge
meente, terwijl de CVP, die tot 1 janua
ri 1977 het machtsmonopolie in han
den had, een aktieve maar uiterst ne
gatief ingestelde oppositie voerde. En 
ook nu lag binnen de GB het gevaar 
van dissidenties, waaraan in het verle
den ook de CVP-meerderheden ten 
onder gegaan waren, op de loer. Zo 
dienden op een relatief korte tijd ver
scheidene GB-verkozenen na ontslag 
vervangen te worden. Daarenboven 
ging een GB-schepen, hierin gesteund 
door één GB-raadslid, zich onafhanke
lijk opstellen, hiermee uiting gevend 
aan persoonlijke wrijvingen tussen 
hemzelf en de GB-burgemeester. 
Dit alles maakte het noodzakelijk dat 
men naar een bredere basis voor de 
meerderheidsgroep ging uitkijken. Zo 
werden er tsespreklngen aangeknoopt 
met de BSP, die liever de meerder
heidsgroep steunde mits een eigen in
breng in het beleid, dan vanuit de op
positie een feitelijke koalitie aan te 
gaan met de CVP. De socialisten wa
ren immers nog niet vergeten hoe zij 
tijdens de voorgaande bestuursperio
de door de CVP bedrogen waren. In-

„Achtste Nacht 
van de 
Vriendschap" 
te Antwerpen 
Voor de achtste maal richt het 
VU-arrondissement Antwerpen 
zijn «Nacht van de Vriendschap» 
in. Dit jaar op zaterdag 29 no
vember as. om 21 u. Het feest 
gaat door in de nieuwe feestzaal 
«Alpheusdal», F. Willlotstraat 22 
te Berchem. 
De deuren gaan om 20 u. 30 
open, de Playmates spelen ten 
dans en toegang kost 120 fr. 

derdaad. toen destijds de CVP-meer-
derheld eens te meer gesprongen 
was, had de BSP haar steun verleend 
in ruil voor één schepenambt en de 
aansluiting bij het lntegan-kat)elnet 
voor TV; in feite bekwam men een 
schepenambt zonder bevoegdheden 
en geen kontrakt met Integan. Aange
zien de BSP dus de plaatselijke CVP 
met in het hart droeg, en verscheidene 
van haar gemeentelijke standpunten in 
dezelfde richting gingen als hetgeen 
tusen VU en GB in het bestuursak
koord werd overeengekomen, kon 
men het vrij vlug eens worden. De 
BSP trad toe tot de meerderheids
groep in ruil voor één mandaat in het 
O C M W en één in de Raad van Beheer 
van een interkommunale, beide funk-
ties afgestaan door de GB. 
Ook de VU-fraktie onderging enkele 
wijzigingen. Simonne Van Brussel-Ver-
nimmen legde, als OCMW-voorzitter, 
haar mandaat als gemeenteraadslid 
neer, hiermede ingaande op de princi
piële VU-standpunten betreffende de 
kumulatie van mandaten. Schepen 
Frans Schyvens diende eveneens zijn 
ontslag in, dit als gevolg van enerzijds 
zijn persoonlijke opvatting tegenover 
de VU-regeringsdeelneming en (voor
al) tegenoverhet Egmontpakt en an
derzijds de kleinmenselijke twisten 
tussen de GB-burgemeester en zijn 
GB-schepen. Met dit ontslag getuigde 
hij van een idealistische en konse-
kwente houding, en nam hij een beslis
sing die weliswaar ten zeerste be
treurd werd, maar waarvoor men toch 
alle respekt dient op te brengen. Zijn 
plaats werd ingenomen door Paul Ver-
strepen, terwijl John Peetere (als ver
tegenwoordiger van het gefusioneer
de Vremde) en Mark Van Ouytsel als 
nieuwe VU-verkozenen in de gemeen
teraad zitting namen. 

Verwezenlijkingen 
Niettegenstaande deze aanvankelijke 
problemen, kent Boechout thans een 
stevig bestuur, met een klare visie op 
het gemeentebeleid. In de meerder
heidsgroep vormt de VU de grootste 
gestruktureerde fraktie, zodat zij in be
langrijke mate haar stempel op dit be-
leid kan drukken. Onder de vele posi
tieve verwezenlijkingen, die mede on
der impuls van de VU tot stand kwa
men, wensen wij hier de belangrijkste 
op te noemen: 

• gemeentelijk personeelsbeleid, ge
richt op een goede werksfeer en een 
efficiënte dienstveriening, die belangrij
ker geacht worden dan het mogelijk 
doorvoeren van p>olitieke benoemin
gen; 
• openbare werken: aanleg voetpa
den Schaliehoevewijk (door de CVP 
tien jaar lang beloofd maar nooit uitge
voerd!); heraanleg Kroon- en Heuvel
straat met ontdubbeling van de nuts-
leidingen; 
• gemeentelijk onderwijs: de tweede 
faze voor de tiouw van de gemeente
school wordt weldra aangevat; regel
matig kontakt met ouderraden (meer 
en beter dan vroeger!); dierenparkje 
bij gemeentelijke lagere school J.F. 
Willems; 
• aanleg van speelterreinen en 
groenzones, ook en vooral in de nieu
we wijken; plaatsen van glascontai
ners; biezondere maandelijkse opha
ling van glas, papier en karton; oprich
ting groenkommissie; aanplantakties in 
samenwerking met diverse verenigin
gen; 
• Vremde: renoveren van een huis 
voor pluriform gebruik, en aanleg van 
het Smishoekplein; 
• aktieve steun aan sociale en jeugd 
initiatieven, onder meer aan de veria-
ten jeugd; aankoop «De Oude Kroon» 
waarvan lokalen bestemd zijn voor di
verse verenigingen; 
9 oprichting kulturele raad en goede 
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Poserend in het gemeentehuis, van links naar rechts Mark Van Ouytsel, Simonne 
Van Brussel-Vernimmen, Paul Verstrepen, publiCTrelationsman en arrondisse
menteel bestuurslid Eddy Gaublomme, afdelingssekretaris Jef Nelis, en Fred Ent
brouxk. Raadslid John Peeters en afdelingsvoorzitter Alex Peeters dienden ver
stek te laten gaan. 

werking jeugdraad: jeugdhuis; oprich
ting 11-julikomitee; 
• enquête door UIA in verband met 
de kulturele behoeften; onderzoek in 
verband met het vervoer van minder
validen; ter beschikking stellen van lo
kalen voor bejaarden. 
Onder de plannen die voor de nabije 
toekomst bestaan citeren wij verder 
nog: 
• gemeentelijk maken van de open
bare biblioteek, onder meer om daar
door haar mogelijkheden te vergroten; 
• oprijstoepen voor minder-validen; 
• streven naar een gemeentelijke 
kleuterschool; 
• aanleg bewegwijzerd wandelpad; 
• kaarterslokaal te Vremde. 

OCMW-beleid 
Ook in de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn wordt er, onder de kundige lei
ding van Simonne Van Brussel-Ver
nimmen zeer positief gewerkt waarbij 
de andere VU-vertegenwoordiger, 
Miette ReyndersSchneider, zich 
geenszins onbetuigd laat Aangezien 
er in onze gemeente echter heel wat 
privé-initiatieven inspelen op diverse 
bestaande noden, dient de OCMW-
werking zich noodgedwongen te be
perken tot het oplossen van individue
le noodgevallen. Wel ligt thans de mo
gelijke oprichting van een eigen dienst 
voor gezins- en bejaardenhulp ter stu
die. Er dient tevens gewezen te wor
den op het feit dat op de gronden, die 
een twaalftal jaren geleden door de 
toenmalige COO uiterst goedkoop af
gestaan werden aan een maatschappij 
voor sociale woningbouw, nog steeds 
niet bebouwd werden; de eerste hui-

O.C.M.W. Merksem 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan
werving en aanleggen van een 
wervingreserve van; 
- Gezins- en bejfiardenhelp'it.?'-

(zowel fuU-time als parl-umeJ 
Nadere inlichtingen in verband 
met de aanwervingsvoorwaar-
den en de in te dienen bewijs
stukken en de bezoldigingsrege
ling zijn te bekomen bij het per
soneelsbureau Jaak De Boeck-
straat 3-11 te Merksem (tel. 
45.75.80 - toestel 28). 
De eigenhandig geschreven aan
vraag voor voornoemde betrek
king dient bij een ter post aange
tekende zending, gericht aan de 
heer S. Smits, Voorzitter van het 
O.C.M.W., uiterlijk op 29 novem
ber e.k. toe te komen. 

(Adv. 240) 

zenrij werd nu beloofd tegen einde 
1983! De VU zal dit alles van nabij 
waakzaam volgen! 
Eddy Gaublomme, lid Partijraad a Arrond. 
Best; public-relations VU-BoechouL 

Universiteit 
Antwerpen 
Universitaire 
instelling 
Antwerpen 
De Rektor deelt mede dat volgen
de leeropdrachten vakant zijn: 
Departement Politieke en Socia
le Wetenschappen: 
Deeltijdse opdracht voor onder
wijs en onderzoek over politieke 
besluitvorming en bestuur. 
1. lic. PSW 112 Politieke besluit
vorming en bestuur 1, 20 u.; PSW 
117 Politieke besluitvorming en 
bestuur 2, 20 u. 
'2. lic. PSW 137 Politieke besluit
vorming en bestuur: beslissings
modellen, 20 u.; PSW 138 Politie
ke besluitvorming en bestuur: 
bestuurskunde, 20 u. 
Kandidatuurstelling: 
Om zich kandidaat te stellen 
wordt men verzocht gebruik te 
maken van de daartoe verplichte 
sollicitatieformulieren en deze 
aangetekend of persoonlijk over 
te maken aan de Universitaire 
Instelling Antwerpen, Direktie 
Personeel, Universiteitsplein 1, 
2610 Wilrijk, vóór 15 december 
1980. 
Bedoelde formulieren kan men 
aanvragen bij deze direktie (tel.: 
031-28.25.28 toestel 138). 
Bij het kandideren dient in ieder 
geval de kode van alle vakken 
waarvoor gekandideerd wordt, 
vermeld. 
Bijkomende inlichten: 
Bijkomende inlichtingen kunnen 
bekomen worden bij de voorzit
ter van het departement, prof. J. 
L^uwers, tel. 031-28.25.28 toestel 
470. 

VU-Boechout: 

Pudding met 
hagelslag voor 

Vic Anciaux 
Op vrijdagavond 24 oktober 
hield de VU-Boechout haar intus
sen traditioneel geworden Brue-
gelavond. Een glunderende Alex 
Peeters mocht als afdelingsvoor
zitter een honderdtwintig deelne
mers verwelkomen. Onder hen 
het voltallige afdelingsbestuur, de 
beide VU-schepenen en de VU-
voorzitter van het OCMW, leden 
van gemeenteraad en OCMW, 
en talrijke oude getrouwen. Spe
ciaal willen wij ook de aanwezig
heid vermelden van arrondisse
menteel bestuursiki en partij-
raadslid Eddy Gaublomme die 
zich, naar aanleiding van zijn re
cent huwelijk met Rita Huygens 
(gewezen VUJO-afgevaardigde 
in het Dagelijks Bureau van de 
jeugdraad te Borgerhout) te Boe
chout kwam vestigen: hij werd 
met ojjen armen in fiet bestuur 
opgenomen en kreeg er de taak 
van public-relations toegewezen. 
Onze dank gaat verder ook naar 
de VU-Hove die met een belang
rijke afvaardiging aanwezig was. 

Goede herinneringen 
De aanwezigen deden zich reeds 
volop tegoed aan de rijkgevulde 
tafels en aan de nog rijker vloei
ende wijn. toen eregast Vic An
ciaux zijn' intrede deed. Aange
zien onze jDartijvoorzitter te Boe-
phout geboren is en er ook zijn 
jeugdjaren sleet had hij heelwat 
herinneringen op te halen. En 
daartoe kreeg hij volop gelegen
heid, want vele aanwezigen ont
popten zich als oude bekenden. 

Na het eetmaal werd het dan 
even ernstig. In een korte gele
genheidstoespraak pleitte de 
VU-voorzitter voor de herwon
nen eenheid binnen de partij, die 
haar op weg moet zetten het ver
loren politieke terrein terug te 
winnen. Met een eendrachtige 
partij kunnen wij opnieuw de 
strijd aanbinden met de Iselang-
rijkste politieke problemen van 
deze tijd, namelijk de slechte 
staatshervorming ombuigen naar 
een echt federalisme, en de soci-
aal-ekonomische krisis overwin
nen. Wat dit laatste betreft ge
looft Vic — en wij met hem! — 
dat er in het Vlaamse volk ge
noeg scheppende krachten 
schuilen om ons over de tijdelijke 
moeilijkheden te werken, en dat 
de VLJ bij dat proces als motor of 
als katalysator moet optreden. 

Bloemen en pudding-
De recente Terioops-uitzending 
bleek dan een goede gelegerv 
heid voor organizatie-verant-
woordelijke Jeanine Van Nuffe-
len om aan Vic een jsrachtige rui
ker, bestemd voor zijn echtgeno
te, te overhandigen. En hoe kon
den wij hem anders huistoe 
zenden dan met zijn geliefkoos
de pudding-met-hagelslag? 
Dan kregen de danslustigen vrije 
baan. Zij werden nog even on
derbroken door de even traditio
nele tombola (vijf leeuwevlaggen 
als prijzen!), waarna zij zich tot in 
de vroege uurtjes konden uitle
ven. 

G.E 
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Wij in de Volicsunie Ml 
VU-Wommelgem viert 15 jaar 
Doelbewust begonnen wij onze feest-
namiddag op het Kandoncklaar omdat 
naar onze menrng deze Wommelgem-
menaars al te weimg bij het gemeen
schapsleven in het centrum betrokken 
worden Door het rnnchten van ons 
bal het aanwezig zijn op aktiviteiten en 
het regelmatig bussen van «Kaak», ons 
tijschrift trachten wij hoe moeilijk ook 
iets positiefs hiertoe bij te dragen 
Met zeer velen waren ze opgekomen 
de afdelingen met hun vlaggen en de 
talrijke sympatizanten om de korte 
maar zeer zinvolle vlaggezegening 
door e h Helsen bij te wonen Met de 
psalm van Rodenbach mooi voorge
dragen door Lieve Van Den Bergh en 
een korte toelichting door Vic Anciaux 
«Onze vlag als symbool» werd dit ge
deelte afgesloten met een «Vlaamse 
Leeuw» door harmonie Kempenland 
Mikrowagen op kop gevolgd door een 
met bloemenpanelen beklede auto en 
harmonie Kempenland, waarna een 
20-tal vlaggen gevolgd door een grrot 
aantal leden en sympatizanten met op 
de eerste rijen Vic Anciaux, kamerlid 
Andre De Beul partij-, provincie- en 
gemeenteraadsleden Het was een 
prachtige optocht 
Ongenadig werden we binnengere-
gend in onze «Klauwaert» Na een kor

te opdrogingspauze werd het woord 
(L Crauwels voorzitter, was wegens 
ziekte verontschuldigd) gevoerd door 
fraktieleider H Van de Weghe Kort en 
krachtig schetste hij 15 jaar VU-Wom
melgem aanhalend dat zij die ons een 
korte levensduur hadden toegewenst 
en het ook wel zouden gewild hebben 
sterk bedrogen zijn uitgevallen De VU 
IS met haar 4 mandatanssen uit het po
litieke leven in Wommelgem niet meer 
weg te denken Het applaus hierop be
vestigde de waardenng voor het werk 
van onze raadsleden 
V I C Anciaux verklaarde verheugd te 
zijn aan de vienng te kunnen deelne
men Dat er nu zoveel vienngen zijn be
wijst de blijvende inzet van velen on
danks moeilijke penoden Daarom ook 
de oproep aan allen daar waar moge
lijk volgens ieders mogelijkheden een 
taak op te nemen in VU of VUJO Het 
IS nog even hard nodig als vroeger 
Met een warme oproep tot de aanwe
zige jeugd zich zowel tijdens de stu
dies als in de werkknng tot een sterke 
Vlaamse bewustwording te ontplooi
en, want de tijd is niet meer zo ver ver
wijderd dat gij de taken van deze ge
neratie zult moeten overnemen Ook 
deze spreker werd met een applaus 
bedacht 

Hierna volgde dan een korte huldiging 
van enkele pioniers van de eerste 
uren Rik Bellefroid Einde de vijftiger 
laren trok Rik met enkelen de straat 
op Repressie had hem met klem ge
kregen en later werd hij de man van 
de Ziekenkas wat hem nu nog avond 
aan avond op de baan brengt voor de 
Vlaamse Mutualiteit 
Marcel Vandermoeren nog iemand uit 
de eerste uren en dagen van de VU te 
Wommelgem bij hem werd de eerste 
"De Kaak' gedrukt in omstandighe
den die men nu met meer vindt ner
gens 

Ward Herbosch ook een man uit die 
periode en Henn Vande Weghe wer
den met vergeten Zij stonden er toen 
en staan er nogi 

Allen kregen een tinnen schotel aange
boden en hun dames mochten een 
bloemtuil ontvangen 
Besloten werd met het zingen van ons 
volkslied dat een einde maakte aan 
een mooie dag die te vroeg diende be
sloten wegens de al te natte kleren 
Een woord van dank echter aan al de
genen die door hun medewerking 
deze dag tot een hoogtepunt voor de 
Volksunie te Wommelgem maakten 

Ward Herbosch 

VU: 15 jaar te Zwijndrecht-Burcht 

In een stampvolle Gildenhuiszaal, met meer dan 230 aanwezigen, vierde de afdeling Zwijndrecht-Burcht feest 15 jaar 
Volksunie en Vlaams Huis, 20 jaar Vlaamse Knng Scheldemeeuw. 25 jaar VU-nationaal Het grote aantal jongeren dat aan 
deze avond deelnam getuigt van de vitaliteit van de jubilanssen 
Zoals voor een dergelijke vienng past werd eerst en vooral de inwendige mens versterkt met een uitgebreid eetmaal goed 
begoten met de nodige hoeveelheid wijn Tussen de gangan door was er een gevuld fjrogramma enkele spreekbeurten, 
o a van volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz, een film over het verenigingsleven van de laatste tien jaar, en een humonsti-
sche diamontage over het «toeristische» aspekt van onze gemeente Het nieuwe, versterkte, zangkoor rondde het pro
gramma af met de Vlaamse Leeuw 
Onder het goedkeurend oog van de nieuwe afdelingsvlag, die door de mandatanssen aan de afdeling werd geschonken, 
duurde het feest nog verder tot in de vroege uurtjes 
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SCHOTEN Afdelingsbestuursverkiezingen in de Bierkelder van 
het kultureel centrum Kasteel Kasteeldreef van 20 tot 22 u Daar
na gezellig samenzijn 

NIJLEN Jaarlijks VU-bal m zaal Nilania om 20 uur Cordovos-en-
semble speelt ten dans met zang van Anita 
WOMMELGEM Dansavond in feestzaal Sint-Jozef, Dahliastraat 
(Kandonklaar) D J «Hupsakee» vanaf 20 u 30 Inkom 80 fr 
LINT 4de Leeuwkensbal in zaal Centrum om 20 u 30 Orkest 
Knst Edward en The Savages Inkom 60 fr 
GEEL Afdelingsbestuursverkiezingen in feestzaal van cafe Het 
Wijnhuis Stationsstraat 
HOBOKEN Jaarlijks St-Maartenfeest met optocht door ge
meente en bezoek aan het rust- en verzorgingstehuis «Hoge Beu
ken» 

HOVE Speciale voorstelling voor de derde leeftijd om 20 u In
kom 50 fr 
MOVE Wiener-avond om 20 u 30 in het Pnnsenhof Kapelstraat 
19 Koor ballet en solozang door het operettegezelschap Wiener-
Ana uit Kontich Kazerne Nadien gezellig samenzijn en dans met 
Pol Vandevoorde aan het Hamondorgel Inkom 150 fr 
DUFFEL 8ste VU-souper in Chalet de Trouwe Vnenden, Wande-
lingstraat Vanaf 19u 30 Inkom 450 fr 
WIEKEVORST Vierde Vlaamse nacht van Wiekevorst in Paro
chiezaal om 20 u 30 Orkest Andre Romano en zijn Sioux 
ZWIJNDRECHT-BURCHT VU-afdelingbestuursverkiezingen 
van 19 u 30 tot 22 u 30 in het Vlaams Huis Kandidaturen binnen 
voor 11-11-'80 bij Pros Daneels, Mine Van Goethem of in hel 
Vlaams Huis 
EDEGEM Medische avond «Wegwijs weten in de gezondheids
zorg» in gemeenschapscentrum «Dne Eiken» om 20 u 15 Inrich
ters PVV 
HOBOKEN • VU-afdelingt)estuursverkiezingen 
HOMBEEK Hongaarse avond op de VU-zolder in de Bankstraat 
145 vanaf 20 u 30 Gastvrouw en -heer Annie en Firmain Verlin-
den 
BORGERHOUT Kleinkunstavond met de Vaganten om 20 uur in 
het Kultureel Wijkcentrum -Cattelberg» Bothastraat 
SCHOTEN Spreekbeurt door Vic Anciaux over de sociale toe
stand van de Vlamingen te Brussel i s m de Vlaamse Knng om 
20 u in het Kultureel Centrum, Kasteel Schoten 
EKEREN Bezoek aan de geïnteresseerden van de VUJO-Sint 
Kontakteer Van Beeck, Oude Weg 30, 647961 Lauryssen 
Leerhoekslaan 3 412314 
BOECHOUT VU-bestuursverkiezingen in lok Gildenhuis van 20 
tot 23 uur 

Nieuw bestuur te Wommelgem 
Op donderdag 23 oktober II hadden 
de verkiezingen plaats voor een 
nieuw afdelingsbestuur van VU-
Wommelgem Deze verkiezingen, die 
in Den Klauwaert plaatsvonden ken
den een grote bijval bij onze leden in 
zoverre dat de voorraad stembiljetten 
tot het laatste dienden gebruikt te 
worden 

Volgend bestuur kwam uit de stem
bus voorzitter Rik Mangelschots on
dervoorzitter Rudi Lemouche sekre-
tans Staf Van Looveren schatbe
waarder Roger Van Vaerenberg, or-
ganizatie Ward Hertxjsch propagan
da Enk Luyckx, raadsleden Erna De 
Bock Constant Geel Rita Herbosch 
(gekoopteerd), Etienne Swaans, Ka-
rel Van den Bergh, Lieve Van den 
Bergh, Henn Vande Weghe 
Er zullen nog enkele kaderleden ge
koopteerd worden waarna alle ver
antwoordelijken enkele medewer
kers/helpers knjgen toegewezen om 
tot een zo ruim mogelijke taakverde
ling te komen Alleszins -goed heil» 
aan de nieuwe ploeg die zoals door 

het partijbestur werd gevraagd be
staat uit vrouwen pngeren en oude
ren 

Gemeente Ekeren 
Gemeentelijke 

muziekakademie 
Bi) het gemeentebestuur van 
Ekeren zijn de plaatsen van le
raar (m/v) voordracht, hobo, or
gel, viool, gitaar, klarinet, dictie, 
trompet, samenspel strijkers, 
muziekgeschiedenis, lager en/of 
hoger niveau te begeven 

Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op de gemeentesekre-
tane, Veltwijcklaan 27 te Ekeren 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan de 
heer Burgemeester der gemeen
te Ekeren uiterlijk op 1 december 
1980 Adv. 241 

4de VUJO-kongres 16 november 1980 

„Levend zelfbestuur" 
Opisen perskonferentie lichtte VUJO 
deze week de inhoud van het 4de na
tionaal VUJO-kongres, zondag 
16 november in het Antwerpse 
Bouwcentrum, toe Onder het tema 
«Levend zelfbestuur» worden drie, 
eerder veelomvattende, onderwer
pen, besproken 
9 ekologie 
• demokralie 
• Vlaamse republiek 

In de ontwerpteksten van de sektie 
«Ekologie» wordt o m gepleit voor 
een volwaardig mimstene van het leef
milieu dat alle milieu-matenes onder 
zijn bevoegdheid zou hebben 
Veeleer dan naar een verdere kwanti
tatieve groei moet gestreefd worden 
naar een kwalitatief groeimodel, naar 
een behoeftenekonomie in plaats van 
een winstekonomie, met als hoeksteen 
de woonomgeving en de buurt de klei
ne netten 

VUJO stelt dat «het tijdperk van de 
kernenergie moet afgesloten worden» 
Er moet absolute pnonteit gegeven 
worden aan de onuitputbare energie
bronnen zoals zonne- en windenergie 
waarvoor de nodige financiële midde
len moeten vnjgemaakt worden 
Verder komen in deze sektie aan bod 
openbaar vervoer ruimtelijke ordening 
en stadskernvernieuwing, afvalverwer
king en recyclage 

De sektie «Demokratie» formuleert 
een aantal konkrete voorstellen voor 
een meer direkte en meer «propere» 
demokratie Maatregelen zoals verkxK) 
van kumuf permanente rotatie perma
nente afzetbaarheid permanente infor
matie en kontrole komen aan bod te
vens wordt geopteerd voor het inscha
kelen van het referendum het volksini
tiatief en de volksvergadenng dit laat
ste vooral op het laagste niveau in het 
politieke leven Een biezondere klem

toon wordt gelegd op de gemeentelij-
•ke autonomie en demokratie 

In de sektie «De Vlaamse republiek» 
wordt een breed kader geschetst voor 
de toekomstige Vlaamse staat De ver
dere leefbaarheid van de Belgische 
staat IS met de eerste zorg van de 
VUJO Evenwel kan vanuit de zelfbe
schikking en de gelijkwaardigheid van 
de Vlaamse en Waalse gemeenschap 
en omwille van de biezondere belan
gen van de Brusselse Vlamingen een 
politiek samenwerkingsverband bin
nen het Belgisch geheel t)ehouden blij
ven tot de definitieve politieke struktu-
ren van een gekonfedereerd Europa 
der volkeren en regio s tot stand is ge
komen Ev Belgische strukturen zijn 
hoe dan ook tijdelijk Het steeds weer 
kerend principe bij welke staatsomvor-
ming ook zal het integraal-federalisti
sche beginsel zijn De kleinste samen-
levingsknng moet zoveel bevoegdheid 

krijgen als het aankan Alleen die mate
ries die het met aankan worden over
gedragen aan een hoger niveau 

Het eerste bestuursniveau moet de 
gemeente zijn wiens bevoegdheid hoe 
dan ook dient geherwaardeerd te wor
den Vermeldenswaard bij de gemeen

te IS wel dat VUJO opteert voor een 
afschaffing van het lijstensysteem, in 
de plaats zou een eenheidslijst komen 
waarop alle kandidaten volgens een 
objektieve norm gerangschikt worden 
Alles bij mekaar stof genoeg voor een 
levendig kongres 
(Praktika hieronder) 

Bouwcentrum, Jan Van Rijswijcklaan, Antwerpen 

Programma: 
9 u 30 onthaal 
10 u opening kongres door arrondis
sementeel voorzitter Jons Roets 
mededeling praktika en programma 
CAuditonum 1) 
10 u 30 sektievergadenngen 
Eko log ie 
Voorzitter Eddy Denaeyer inleider 
Vital Geeraerts verslaggever Kns Bo-
vin 

D e m o k r a t i e 
Voorzitter Stefan Hoflack inleider 
Jan-Bart Van In verslaggever Pol 
Vanden Bempt 

D e V l a a m s e r e p u b l i k e i n s e s taa t 

Voorzitter Linda De Greef inleider 
DirkGoossens verslaggever Luk Van 
Biesen 

13 u middagpauze optreden van de 
groep «Zakdoek» broodjes 

14 u 30 plenaire vergadenng onder 
voorzitterschap van Dirk Van Gelder 
en Jan Roets Verslagen en stemmin
gen boodschap vanwege «Wir 
Selbst» (Duitse ekolo-nationalisten) 
slottoespraak door VUJO-voorzitter 
Freddy Seghers 

Einde rond 17 u 30 

6 NOVEMBER 1980 



22 m Wij in de Volksunie 

VU-KADERVORMING 
NOVEMBER '80 
• Donderdag 13. 150 jaar Vlaamse 
Beweging (spreker W Luyten) 
Adres lokaal «De Klauwaert» Das-
straat 13, Wommelgem 
Organizatie VU-afdeling Wommelgem 
i s m het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel (VCLD) 

• Vri jdag 14. «Vlaanderen Nu> 
Adres «Kandelaarshuis», Brugman
laan te Ukkel 
Organizatie VU-afdeling Ukkel, i s m 
het VCLD 

• Zaterdag 15: Studiedag 'De ge
meentelijke begroting-
Adres het Auditónum van het IPC-ge-
bouw, Karel de Grotelaan 1 te 1040 
Brussel Cvan 10 tot 17 uur) 

Organizatie het Vlaams-Nationaal Stu
diecentrum i s m de Vereniging van 
Vlaamse Mandatanssen 

• Zaterdag 15. «Vlaanderen Nu» 
Adres lokaal «De Watermolen- te 
Meerhout 
Organizatie de Federatie van Vlaamse 
Vrouwen i s m het VCLD 

• Zaterdag 22 «Zo doen wij het in 
Merelbeke- Een konfrontatiedag over 
gemeentebeleid Deze dag wil een fo
rum zijn waarop allerhande initiatieven 
en realizaties op gemeentelijk vlak 
worden voorgesteld Kursusgeld 
400 fr Vooraf inschrijven is noodzake
lijk, er wordt immers een maximum-
groep van vijftig personen voorzien 
Telefonisch of schnftelijk inschnjven is 

mogelijk op de volgende adressen 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 
Bennesteeg 4 te 9000 Gent (tel 091-
257527) of op het Barnkadenplein 12 
te 1000 Brussel (tel 02-2194930) 
• Dinsdag 25. «Ekonomisch Federa
lisme- door Prof dr Jef Maton, hoogle
raar aan de RUG en ondervoorzitter 
van de VU Zeer interessante avond 
voor iedereen die wat meer wil weten 
over de ekonomische aspekten van de 
staatshervorming 

Adres «De Denderhoeve», Burcht
straat 29 te Ninove 
Organizatie VU-afdeling Groot-Nino-
ve i s m het Vlaams-Nationaal Studie
centrum 

' • Woensdag 26: «Het gunnen van 
overheidsopdrachten-
Adres «'t Klaveren Boerken-, Kleine 
Molenweg te Stabroek 
Organizatie VU-afdeling Hoeilaart 
i s m het VCLD 

V o o r al U w m e u b e l e n s t e e d s 

DE KLEINE WINST 
A n t w e r p s e s t r a a f 164-177, N ie l - Tel . 031-88.13.16. 
Ed. C l a e s s e n l a a n 50-52, N ie l . 

A l le m o d e r n e a lsook sti j inneubelen, k le inmeubelen nneer dan 3 0 0 0 m2 toonza len 
Z o n d - en maandag ges lo ten - grat is d ienst na lever ing 
A l r i jdt m e n o p ve le w e g e n s teeds k o m t m e n De K le ine W i n s t t egen 

ADV. 184 

• Donderdag 27. «De gemeentelijke 
begroting-
Adres «Kultuurhuis Koldam-, Koldam-
straat te Hoeilaart 
Organizatie VU-afdeling Hoeilaart 
i s m het VCLD 
• Vri jdag 28: -Geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging» spreker W Luy
ten 
Adres Kultureel Centrum van Geluwe 
Organizatie VUJO-Geluwe 

Waar met vermeld, start de aktiviteit 
om 20 uur 

Beschikbaar op het 
VNS-sekretariaat 
Naast het dossier de nieuwe bouwpre-
mies, beschikt het VNS nu ook over 
een overzichtelijke tekst aangaande 
de verwervingspremies, de bijko
mende premies en de saneringspre-
mies. 

Ook beschikbaar op het sekretanaat 
OCMW's, staat in de gemeente, door 
Wilf ned Leemans, schepen van sociale 
zaken en leefmilieu te Willebroek 
Naast kntiek op het huidige OCMW-
beleid bevat deze tekst realistische 
voorstellen tot wijziging van de huidige 
wanverhouding gemeentebestuur ver
sus O C M W De schnjver neemt vanuit 
Vlaams-nationaal perspektief, opties 
voor een andere en betere welzijns
zorg 

Inlichtingen: 
VNS-Sekretariaat Barnkadenplein 12 
te 1000 Brussel Tel 02-2194930 

VU-Lommel in het nieuw 
Voor Volksunie Lommei gingen op 
10 oktober de bestuursverkiezingen 
door, nl in zaal Edelweiss Deze verkie
zingen betekenen voor ons als voor 
vele afdelingen een nieuwe start met 
vergrote geestdrift en de mogelijkheid 
om de gelederen te sluiten na de moei
lijke Egmontpenode 
Dat deze en andere moeilijkheden op 
onze afdeling toch met zo zwaar gewo
gen hebben, bleek wel uit het aktivitei-
tenverslag dat uittredend voorzitter 
Ludo Berckmans kon voorleggen met 
o a de uitbouw van een volledig regel
matig werkend partijkader, de opnch-
ting van een adviesraad, de organizatie 
van allerlei aktiviteiten. de verdnevou-
diging van het ledenaantal, enz. De 
voorzitter dankte daarom alle uittre
dende bestuursleden voor het ver
dienstelijke werk dat zij geleverd heb
ben 

Na de rede van de uittredende (en 
nieuwe) voorzitter, nam Jaak Gabnels, 
volksvertegenwoordiger en eregast 
het woord om de aktuele politieke toe
stand te bespreken 
Jaak Gabnels stelde vooreerst vast 
dat het land volledig wegzakt in het 
moeras van de politieke lamlendigheid 

en het zelfzuchtig verdedigen van klei
ne groepsbelangetjes De zoveelste 
regenngsknsis die nu weer het land 
onbestuurbaar maakt is duidelijk te 
wijten aan de onmacht van de traditio
nele partijen, de syndikaten en de pa-
troonsorganizaties om iets anders te 
zien dan wat voor hun groepje onmid
dellijk het meeste profijt oplevert Het 
algemeen belang is voor hen de laatste 
en de minste zorg 
De weg die deze partijen en groepen 
bewandelen, leidt naar de ondergang 
Deze ondergang is in Wallonië reeds 
volop bezig en de tamheid van de «Vla
mingen- in de «grote- partijen, zal 
Vlaanderen in die ondergang meesleu
ren HIJ verwees hierbij uitdrukkelijk 
naar de schandalige staalakkoorden 
waardoor de Waalse staalindustne 
104 miljard toegespeeld knjgt zonder 
dat ze zelfs moet reorgamzeren of be
zuinigen, zoals Willy Claes eerst geëist 
had, een eis die hij evenwel gauw inge
slikt heefti Het is duidelijk dat de 104 
miljard die in de bodemloze Waalse 
hoogovens gefjompt worden, met kun
nen gebruikt worden om in Vlaande
ren, en vooral in Limburg, werkgele
genheid te scheppen Niettemin heeft 

1 jaar „Uilenspiegel" 
- radio Voeren 
Op 9 november a s bestaat Radio 
Voeren-Uilenspiegel 1 jaar Ondanks 
een hetze uit bepaalde hoek — zoek-
akties van RTT en njkswacht — bleef 
deze Vlaamse nationalistische strijd-
zender in de eter Hij werd zelfs nog 
versterkt zodat hij een heel duidelijk 
zendbereik heeft in praktisch gans 
Limburg en daarbuiten ledere vrijdag 
van 19 u op 104 Mghz (FM) klinkt 
deze Vlaamse stem in vele huiska
mers De vele brieven en sympatiebe-
tuigingen getuigen van de luisterdicht
heid Al deze apparatuur kost geld, 
veel geld Om wat zaad in het bakje te 
krijgen en ook om de Vlaamse weer
loosheid in Voeren nog eens klaar naar 
buiten te dragen gaaf men vieren op 9 
november a s Deze vienng gaat door 
in Het Kursaal te 's Gravenvoeren 

Programma 
19 u akademische zitting met korte 
spreekbeurten door burgemeester 

Mathieu Rutten van Tongeren (CVP), 
volksvertegenwoordiger Colla (PVV), 
volksvertegenwoordiger Van Vettho-
ven (SP), volksvertegenwoordiger Ka-
rel Dillen (Vlaams Blok), volksverte
genwoordiger en ondervoorzitter V U 
Jaak Gabnels, burgemeester van Bree 
(VU) 
Met afvaardigingen uit Komen, Frans-
Vlaanderen, Overmaas, Duits-Oost-
Belgie, Baskenland en Koerdistan 
Met tussendoor optredens van Miei 
(2ools, Jos Ghysen en de Nederlands-
Limburgse troebadoer Jef Diederen 
Om 21 u groot volksbal met het or
kest -Millers Group-
Gans Vlaanderen wordt opgeroepen 
om moreel en daadwerkelijk te steu
nen 
Toegangspnjs 100 f r 
Kaarten op voorhand kunnen telefo
nisch gereserveerd worden op nr 
041/766929 - San Martino te St-Mar-
tens-Voeren Er kan ook voor over
nachting gezorgd worden 

niemand van de Vlaamse traditionele 
partijen en syndikaten hiertegen ge
protesteerd Ook de farce van de 
voorbije grondwetsherziening werd 
door hem scherp aangeklaagd Het is 
duidelijk dat deze grondwet voor ons, 
Vlamingen, geen heil zal brengen wij 
knjgen een schimmenparlement en -
regenng en voor de rest zullen wij do
taties ten belope van vele tientallen mil
jarden per jaar moeten blijven afdek
ken aan de Walen, die aan de kleine 
Vlaamse man in Komen dan nog zijn 
rechten weigeren 

Nieuw bestuur 

De volksvertegenwoordiger nep daar
om de talrijke aanwezigen op de strijd 
opnieuw te beginnen met alle moed 
om het Vlaamse volk duidelijk te ma
ken dat er wel een uitweg is, nl door 
volledig zelfbestuur, eerbied voor de 
arbeid en gezonde Vlaamse staatsfi-
nancien Na deze redevoenng werd 
dan overgegaan tot het tellen van de 
stemmen en de installenng van het 
nieuwe bestuur 

Voorzitter Ludo Berckmans, Hennep»-
straat 8, Ondervoorzitter Rik Bos-
mans, Bergstraat 35, Sekretans Mag-
da Smeulders-De Vroede, Molsekiezel 
64, Hulpsekretaris Peter Bax. 
Schaapsven 4, Penningmeester Ar
nold Knevels, Einderpad 105, Propa
ganda Marcel Smeulders, Molsekiezel 
64, Werkgroep jongeren Gerard Van
duffel, Parkietstraat 9 en Antoon 
Bleyen, Stijn Streuvelsstraat 19, Vrou
wenproblemen Els Vandent)erk-Jan-
sen, Vierhoekstraat 3, Gekoopteerde 
leden Louis Bosmans, Fnts van Hees-
wijk. Luk Neels en Jos Hoeyberghs, 
Mandatans O C M W Diel Verpoorten, 
Gemeeteraadslid Jan Vansummeren 

Hierbij doet het nieuw gekozen be
stuur een oproep aan alle belangstel
lenden, jong en oud, die lid willen wor
den of onze aktie willen steunen, om 
kontakt op te nemen met een der be
stuursleden 

VU-Kaulille 
belt aan 
Vanaf 10 november zullen de be
stuursleden beginnen met de hernieu
wing en aanwerving van leden Ook 
hopen WIJ nieuwe abonnementen aan 
te werven van Ons weekblad «WIJ-

Beste Vlaamse vnenden, mogen wij u 
vragen onze bestuursleden goed te 
ontvangen Wij staan voor een harde 
stnjd en hebben uw hulp hard nodig' 

VU-Zwijndrecht-
Burcht treurt 
Op maandag 20 oktober overleed in 
tragische omstandigheden ons VU-lid 
en oud-bestuurslid Maunts Van Hau-
teghem Pas twee dagen voordien 
vierde hij nog mee, en dacht waar
schijnlijk terug aan de pionierstijd 
toen hij met zijn entoesiaste inzet de 
prille VU-afdeling mee opbouwde 
Hoewel hij de laatste jaren het werk 
aan jongeren overliet, was hij nog 
steeds paraat om bij te spnngen, men 
deed nooit vergeefs op hem beroep 
Voor Pauline en zijn kinderen is het 
een zware slag, maar zij weten dat in 
deze droeve uren velen als echte 
vnenden dichtbij willen blijven 

Villagrond te koop 
O p p . 4.605 m2 

Westma l le , Dennen laan 7 

(naast L ido-hotel) 

(geen b o u w v e r p l i c h t i n g ) 

Prijs- 2 500 000 f r 

Tel 031 /41 .3843 
031 /2156 .31 na 17 u. t o t 
21 uur 

(Adv. 244) 

LIMBURG 
NOVEMBER 

22 

28 
29 

EIGENBILZEN • Afdelingsbestuursverkiezingen 
SINT-TRUIDEN Jaarlijks VU-afdelingsbal met tombola-trekking 
in Club 27 (Schurhoven) om 20 u 
BREE: Groot Vlaams Herfstbal om 20 uur in het «Brouwershuis» 
te Opitter-Bree 
KAULILLE: VU-afdelingsbestuursverkiezingen in het zaaltje bij 
Jefke Hollanders 
KAULILLE' Eerste VU-bal in zaal «Het Pleintje» aan het kruispunt 
te Kaulille Vanaf 20 uur Inkom 50 fr 
MAASMECHELEN- Sinterklaasbal in zaal Jagersberg 
BILZEN: VU-herfstbal 

VUJO-Limburg kiest 
nieuw bestuur 
Een flink aantal VUJO-leden zijn op 
26 oktober samengekomen voor de 
verkiezing van een nieuw t>estuur 
Hieronder de nieuwe samenstelling 
waarmee met veel entoesiasme van 
wal wordt gestoken 

Voorzitter Wilfned Remy, Ondervoor
zitter/Public Relations Peter Housen, 
Sekretans Luc Lu wel, Financien Ene 
Eyckmans, Vorming Lieve Weetjes, 
Organizatie Jan Jambon 
Kandidaat partijraad Ivo Coninx. 

De vertegenwoordigers voor de arron-
dissementele VU-raden zijn Jan Jam
bon, Wilfned Remy, Luc Luwel, Lieve 
Weetjes, Ene Eyckmans. 

Naar het kongres 
VUJO-Limburg gaat op 16 november 
met de auto naar het VUJO-kongres in 
Antwerpen We vertrekken stipt om 
8 u 45 aan het station van Hasselt 
Voor meer inlichtingen bel Luc Luwel 
(011-270181) 

Openingszitting 

Algemeen-Nederiands Kongres 
Nu zaterdag 8 november wordt op het 
Campus Oefenplein, Auditorium A, 
(Generaal Jacqueslaan, toegang Rein-
laan) van de Vrije Universiteit Brussel 
de openingszitting gehouden van het 
38e Algemeen-Nederlands Kongres 

Eerste deel (14 u.) 
Inleiding (Drs M A J R Dittnch) 
Programmaverklaring van de verschil
lende werkgroepen 
De nieuwe kongressen startpunt van 
een versnelde integratiebeweging (Dr 
jur GR Piryns) 

Tweede deel (15u. 45) 
Historische betekenis van de Neder
landse kongressen (prof dr Karel de 
Clerck) 

De Nederlandse Taalunie een bekro
ning en een nieuwe begin (dr A W Wil-
lemsen) 

Slottoespraak (prof em dr H FayaO 

In de voormiddag vergaderen de werk
groepen onderwijs, jeugd, vormings
werk, vrouwenbeweging, toensme, 
sport, natuur en leefmilieu, media, de 
Franse Nederlanden, grensverkeer, de 
Nederlanden in de wereld 

De openingszitting van het 38e Alge
meen-Nederlands Kongres is vnj en 
kosteloos toegankelijk 

Inlichtingen Algemeen-Nederlandse 
Kongres, Gallaitstraat 80, 1030 Brus
sel, tel 02-241 31 64 
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lepel & vork... 
EETHUIS -

FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel. 014/2136.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

F e e s t z a l e n 

HOF VAN ARAGON 

Aragottstrnat 6 Lier 
Tel 031 80 15 68 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifned BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091 67 57 12 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 36 33 Tel 031 36 56 54 

COR'J.I:TALS 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Di'nderstrock 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en ÜSROOM 

LINDENHOVE 
Belleslrnat 49 

1970 HEKFLGEM 

C.lft rcsl Hir.iril sptflUiin kir. is 
Wocnsdiri en dondcrd.Kj m sloten 
M<i,iii(l,j(; dirisd.Kj vni(t.ki v in.if 15 u 
Z.it( rdtk) <. n /onct.Kj v in.jf s mid 
(J.K)S 

Tel 053 66 87 40 

Üet 3$al(nsl)utó 

Steeds welkom m 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 GOOIK 
Tel 054/33 48 57 

Uw tweede thuis' 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18UJR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« familiezaak rmt traditie. 

9326 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Ehe Van Laere Marccll.i N.-iesseiis 

Lokaal Volksunie 

Gontrode Heirweg 49 
9230 (\/1elle 

Tel 091-3006 53 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S .. 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli|kheden 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

VtYzoigde keuken 
Demokratihchp p(i|zen 
Uitgeteïen dieiistbeloon 

Kossristccnwpg 38 
2200 NIjlen - Tel 031/818841 

Europ Supermarkt 
Wlnderlckxpleln 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

Foesiï.nl voot aile 
qeleqpnhedcn 

Voedingswaren 
„ PETRA" 

Godelieve Polfliet 
Georges Smet 

Dnegaaien 110 - 2700 St-Niklaas 
Tel. (031) 76.60.64 

- gespecializeerd in fijne vlees-
w/aren 

- groenten en fruit 
- bestelling ten huize (weekend) 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 
Schoolstraat 52 

Kapelle-op-den-Bos 
Tel. 015/71.19.40 

Feestbespreking op maandag, dins
dag en donderdag van 19 tot 21u 
Woensdag gesloten 

Café «'t Leeuwke» 
Kru i t t o renwa l 2 

3690 BREE 
Tel 0 1 1 - 4 6 3 4 5 1 

Waar een Vlaming thuis is! 

M a a n d a g ges lo ten. 

«Den Botaniek» verwacht alle vol
waardige Vlamingen in zijn Vlaams-
Brabants restaurant in de Konings
straat te Brussel Bar, restaurant en 
tuin Buitengewoon kader meester
keuken, matige rekening Konings
straat 328, 1030 Brussel (St.-Maria-
kerk) Open van maandagmorgen tot 
vrijdagavond. Tel. 218.48.38. 

B«auvoor(ise specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 
Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

Wijnhandel 
& likeuren 
Johan Van de Craen 

Gasthuisstr 1 
Meerhout 
Tel. 30.00.30 en 30.85.11 

n Grabs verhuur van glazen 

Restaurant 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 
Tel 014/544007 

Maandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

WIJNIMPORT HERMAN 
M, IK nMi.i.it 37G WtVELGEM 
Tc! 056/41 29 22 

Bordeaux- en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

Toegankeli)k 
vrijdag vai) 17 tot 20 u 
zaterdag vazn 10 tot 13 uur 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 
A.iniH m( r v,in alk feesten 

Ook vtilujiincj van lafekj( n( f 

Schildersira.il 33 
2000 Anlvueipen 
T(l 031 3745 72 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
TeL 052/21.16.06 

Algemene voeding bieren wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnea 

M a a k ook eens kennis met 
de gezell ige sfeer in 

C a f é - R e s t a u r a n t 

SEtiUTTERStiHF 
Dorpsstraat 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel 015-71.15.49 

DE OUDE KRING 

C if( v u lok.i.il 

Dorpsplf ir H( usd( n Liinburc) 

Koffiebranderij SAN O 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel, 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Drank en eethuis 

•• WALTRA » 
Arduinkaai 2 (bij KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vfcr Iroovcn v.Tii de W-iUr,i 
/ W.l.iiii..i ,n I h.lrl v.Ki Brussel 
2 Je h KI er .ilhid fj.irhercn 
3 Je krijgt er .itti/d n.it Ie eten 
4 Of finizcfi 71111 soci.tnl 

't is een specialist 
zoelf hem op 
voor vlees of toespi/s 
de Beauvoordse pastei 
't is de meest verteerbare 
de meest klassieke, 
de beste 

VU-gids maakt Bierbekenaars wegwijs 
'Vermits het CVP-gemeentebestuur 
haar demokratische taak van voor
lichting uit onkunde, onbegnp of on
macht niet kan of wil realizeren, be
schouwt de VU het als haar plicht 
deze leemte op te vullen en de infor
matie door te spelen waarop elke bur
ger in onze gemeente recht heeft Ten 
gevolge van de gemeentefusie is er 
een duidelijke behoefte aan over
heidsvoorlichting bij de burgers ont
staan 

De financiële draagkracht van de 
nieuwe fusiegemeente verhoogde 
wel, maar de doorzichtigheid van be-
leid en administratie vertieterde tam
mer genoeg met 
Vandaar dat de kloof tussen de bur
ger en het beleid nog groter werd Die 
kommunikatiekloof kan slechts over

brugd worden door degelijke en re
gelmatige informatie naar de burger 
toe Het Biertieekse gemeentebe
stuur tieschikt echter met over de 
deskundige mankracht om een dege
lijke gemeentelijke voorlichting uit te 
bouwen Daarom wil deze infogids de 
tekortkoming van het huidige ge
meentebestuur ondervangen infor
matie verschaffen aan al de inwoners 
van Groot-Bierbeek' 

In zijn -ten geleide» bij de puike info
gids die VU-Bierk)eek in mekaar bok
ste wijst afdelingsvoorzitter Luk Van-
horenbeek op de zere plek van het 
manke gemeentebeleid inzake voor
lichting van de inwoners van de fusie-
gemeente 
Met het grabs huis-aan-huis versprei
den van deze zakbrochure bewijst de 

VU een enorme dienst aan de Bierbe
kenaren, een polihek monnikenwerk 
dat zeker met onopgemerkt voorbij 
zal gaan De brochure bevat 58 blad-
zijdenlang adressen en telefoonnum
mers van pakweg het anti-gifcentrum, 
apotekers, autobus, babysitdienst bi-
blioteken, deelgemeentehuizen, 
dienstbetoon VU, feestzalen, kadas
ter, kermissen, OCMW, postkantoren, 
RVA, vilbeluik, vrouwenhuis, wetswin-
kels. ziekenhuizen Alles werd keung 
gerangschikt in aangename lay-out 
gegoten, en een alfabebsch register 
vooraan metakt de adreszoeker weg
wijs 
Wie eksemplaren van deze infogids 
wenst te verkrijgen of toelichting 
wenst bij dit VU-inibatief kan terecht 
bij sekretaris Herman Van Autgaer-
den. Waterstraat 16, tel 016-462632 

J o f Un C'ciilioorn 
Restaurant 

I Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dborei 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandae ecsloten 

Dienstbetoon te Brussel 
Agglomerabe-schepen Jan De Berlan-
geer houdt zitdag elke eerste maan
dag van de maand vanaf 18 u in lokaal 
't Schuurke, Oude Graanmarkt te 
Brussel 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 7 NOVEMBER 
TOT 13 NOVEMBER 1980 

KURSAALTURNHOU. 
Vrijdag 19 u 30, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag 15 u en 19 u 30, 
woensdag 15 u 

«Xanadu» 
met Olivia Newton John 

en Gene Kelly 
Première voor België 

Tweede week 
Vrijdag 21 u 30, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag 17 u, 21 u 30, 
woensdag 17 u., donderdag 
20 u 30 

« A m e r i c a n G i g o i o » 
met Richard Gere 

Een film van Paul Schrader 
Woensdag 20 u 30 NIVWF 

«Reggae sunsp iash» 
met Peter Tosh en Bob Marley 

TERVUREN 
Zondag en dinsdag, 15 u KT 

Jerry Lewis in 
« H o l l y w o o d or Bus t» 

Vnjdag, zaterdag, zondag, maan
dag, 20 u 30 Dinsdag 17u. KNT 

Robert Mitchum in 
«Ryan's Daugh te r» 

Een film van David Lean. 
Zondag 18 u. Woensdag en dins
dag 20 u 30 KT 

Richard Gere in 
« D a y s o f Heaven» 

Een film van Terence Malick 
NIVWF - Donderdag 20 u. 30 KT 

Jane Fonda in 
« C o m e s a H o r s e m a n » 

Een film van Alan J Pakula 

TIENEN 
Zondag en dinsdag 15 u KT 

Terence Hill - Bud Spencer in 
«De 2 m i s s i o n a r i s s e n » 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag, woensdag 20 u KT 

Robert Hayes in 
«Flying High» 

Een film van Jim Abrahams 
Vnjdag en zaterdag 22 u ; zondag 
en dinsdag 1 7 u 30 KT 

« 2 0 0 1 : a s p a c e o d y s s e y » 
Een film van Stanley Kubrick 

Zondag, maandag, dinsdag en 
woensdag 22 u KNT 

John Houseman in 
«De Mist» 

Een film van John Carpenter 
NIVWF. donderdag 20 u. 30 KNT 

Oscar 1980 
«Best Boy» 

Een film van Ira Wohl 

LEUVEN 1 
Alle dagen 15 u. 30 en 20 u. KT 
Tweede week. 

Eddie Berth in 
«Fame» 

Een film van Alan Parker 
(Midnight Express). 
22U.15 KT 

Philippe Noiret m 
«Une semaine d e vacances» 
Een film van Bertrand Tavemier. 
13U.30, 17U.45. 24u . KNT 
IWOOOG WCOK. 
Jack Nk:fK>lson in 

«Sh in ing» 
Een film van Stanley Kubnck 

LEUVEN 2 
Alle dagen 19 u 30. Tweede week 
KT 

Tatsuya Nakadai in 
«Kagemusha» 

Een film van Akira Kurosawa 
22u . 15 en 15u 30 KT 
Vierde week. 

Robert Hays in 
«Flying High» 

Een film van Jim Abrahams 
13 u., 17 u. en 23 u 45 KNT 

Malcolm McDowell in 
«Ca l igu la» 

Een film van Franco Rossellini. 

m ii in de Volksunie 

Bestuursverkiezingen 
te Herent 
Op 24 oktober werd het nieuwe be
stuur van de VU-afdeling Herent-Wink-
sele-Veltem-Beisem gekozen Aan de 
verkiezing werd een ledenvergadering 
gekoppeld, waarop de gemeenteman
datarissen en het OCMW-raadslid drie 
jaar gemeentelijk oppositiebeleid eva
lueerden Uit de interessante uiteen
zettingen van de raadsleden en tus
senkomsten van het publiek bleek dat 
de VU erin geslaagd is een aantal on
frisse praktijken aan de kaak te stellen 
of te verhinderen Om hun oppositierol 
goed te kunnen vervullen, drongen de 
raadsleden erop aan dat de VU-leden 
hen op de hoogte zouden brengen van 
allerhande toestanden en feiten, die in 
de gemeenteraad aan bod kunnen ko
men 

De vijftien kandidaat-bestuursleden, 
waaronder een aantal nieuwe gezich
ten, kregen ieder de voorgeschreven 
helft (en zelfs veel meer) van de stem
men en werden dus allen verkozen De 
bestuursfunkties werden als volgt ver
deeld voorzitter Roger Castelein, on

dervoorzitter Martine Swaelens en 
Armand van Laer, sekretaris Guido 
SIJS, adjunkt-sekretans -I- VUJO Paul 
Muls, afdelingsblad Karel Van der 
Mueren, organizatie Fritz Pauwels 
Mik Vochten en Frans Van Steen
beek, penningmeester, Willy Verbiest, 
public-relations en propaganda Mark 
Deweerdt, overige loden Rik de De
ken, Jos Bex, Jef Bisschop en Roger 
Overloop 

D 40-jarige man met ervanng in 
de boekhouding, bedrijfsekono-
mie, marketing en verkoop, met 
grondige kennis van het Neder
lands, Frans, Engels en Duits en 
met elementaire kennis van het 
Spaans, zoekt een passende be
trekking 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux, tel. 02-2194930 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, MALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

11 novemberherdenking te Diest 
Traditiegetrouw richten IJzeriiede-
vaartkomitee en VOS weer een 11 no
vemberherdenking in ledere Vlaams
nationalist zou het als een plicht moe
ten aanzien hieraan deel te nemen 
Onder het motto «Nooit meer oorlog» 
worden de slachtoffers van alle oorlo
gen, maar vooral de Vlaamse jongens, 
die sneuvelde aan de Uzer tijdens 
W.O. I, herdacht 

Programma 11 november 1980. 

11 u euchanstieviering in de St-Mar-
tha-Kerk te Molenstede-Diest 
13 u eetmaal in Berkenhof te Molen-
stede-Diest 
Voor het eetmaal dient 300 fr. per per
soon te worden bijgedragen en moet 
van te voren ingeschreven worden. 
Dit kan vóór 8 november: 
Herman Brems, Kerkstraat 21, Schaf
fen, 013-33.19.04. 

Paul Maes, Tumhoutsebaan 7, Diest 
013-331071. 
André Peeters, Diestersestraat 73, 
Molenstede, 013-33.14.86 
Maunts Sels, Parklaan 5, Diest 
013-332366 

Leuven en Aalst 
te Kraainem 
In het teken van de verbroedering 
Aalst-Kraainem en Leuven-Wezem-
beek-Oppem organizeert de V U van 
beide faciliteitengemeenten een kaas-
en wijnfeest Dit gaat door in zaal ü js-
terbes, Oudstrijderslaan 27 te Kraai
nem. 

Op vrijdag 14 november houdt Willy 
Kuijpers (Leuven) de tafelrede, op za
terdag 15 november Jan Caudron 
(Aalst). 

Nooit geziene verzameling van 
PERZISCHE TAPIJTEN 

Groothandelsprijzen 
rechtstreeks aeui de verbruiker. 

EEN AANGENAME 
BELEGGING. 

10 % VERMINDERING 
VOOR Vy-LEDEN 

(telefoneer vooraf 
02-65737.29) 

PVBA SELECTORIENT 
B T W 419 4SS021 

KEIZERSLAAN 17 
BRUSSEL 

Van het gewone tapijt aan de laagste prijs tot het uitgekozen 
verfijnde tapijt. 

Adv. 226 

Een kulturele vereniging met aktie 

DE JONGE WACHT 
Sluit aan! 
p / a Hans Van Vlierberghe 
Reinaertweg 6 
1881 Oppem-Meise Adv. 242 

BRABANT 

10 

11 

NOVEMBER 

7 HOFSTADE: Kleinkunstavond om 20 u. in het Ontmoetingscen
trum Een avond met Jos Ghysen en Miei Cools Inkom 100 fr. 

8 TREMELO-BAAL: Projektie van de Voerfilm in de parochiezaal te 
Ninde (Tremelo) om 20 u 

8 WEMMEL: Haantjesfeest in zaal Nachtegaal aan de kerk vanaf 
18 u en op 9/11 vanaf 12 u 
HALLE-VILVOORDE: ' tSchuurkeom20u arr komiteevergade-
nng 
LEUVEN: 11-novemberherdenking VOS-jongeafdeling Om 11 u 
plechtige mis in kerk Picpussen, Damiaanplein Gelegenheidsho-
milie door Kan Mertens Liederen met muzikale begeleiding Om 
13 u Sobere warme maaltijd in zaal Windekind, Schapenstraat 
100 Optreden van kleinkunstenaar Rik Haesen Inschrijvingen 
120f r /pers in Parijsstraat 34, tel 016-232412 of in lokaal VOS 
(St-Jan), Martelarenplein 2, tel 016-223584 (voor 8 november) 
LEUVEN: VUJO-KUL-fuif in zaal «Eagles-, Vismarkt 
KAPELLE-O/D-BOS: VUJO-teedee in de St.-Jozefskring 
LAND VAN GRIMBERGEN: Algemene vergadering VUJO, LVG 
en Megaton om 18 u in zaal De Kring te Kapelle-o/d-Bos. 
OPWIJK: 13de vu-bal in St-Pauluszaal om 20 uur Orkest Sun
shine Toegang. 50 fr. 

DILBEEK: Najaarseetmaal in Roelandsveldcentrum vanaf 18 uur 
Ook op 16 nov. vanaf 11 u 30. 
HALLE-VILVOORDE: Arrondissementele VUJO-raad om 20 u 
in 't Schuurke met algemeen sekretaris Willy De Saeger 
BEERSEL: eetfeest in de Feestzaal, Hoogstraat 10 te Beersel 
Ook op zondag 23 nov 
AARSCHOT: Jaarlijkse pannekoekenfeest in parochiezaal van 
Langdorp van 15 tot 19 uur 
GRIMBERGEN: 14de VU-nachtbal in Fenitehof met orkest Spi
ke In kelder VUJO-fuif met DJ Rattus Bodega 
HFRENT: VU-herfstwandeling te Veltem-Beisem. Verzamelen 
om 14 uur aan Gemeentehuis, Overstraat 

13 
15 
15 

15 

15 

21 

22 

23 

29 

30 

Mevrouw Dosfel-
Angela Tijsmans 90! 
Enkele weken voor haar 90ste verjaar
dag werd te Dendermonde zeer ver
diend hulde gebracht aan deze intelli
gente en zeer Vlaamsbewuste vrouw. 
Niet alleen de genodigde vnenden 
maar nog veel meer anderen vonden 
mekaar op zaterdagmorgen 25 okto
ber in de O -L-Vrouwekerk te Dender
monde, waar de vienng werd ingezet 
met een euchanstievienng die door 5 
priesters werd geleid en die biezonder 
luisterrijk verliep door het optreden 
van koor, mevrouw Moens-Pee en de 
samenzang van Vlaamse liederen, le
dere aanwezige kreeg bij de offergang 
een mooie gedenkkaart aangeboden, 
met een grote foto van de 90-jange en 
talrijke citaten uit haar geschnften. 
Na de dankmis, waarop ook de Vlaam
se gepensioneerden met afdelingsvlag 
aanwezig waren, werd de hukliging 
verdergezet in de zaal van de Mana-
kring. Tijdens haar dankrede, rustig en 
met perfekt taalgebruik uitgesproken, 
bewees mevr Dosfel nogmaals, zowel 

haar nog zeer goede gezondheid als 
haar grote begaafdheid van woord en 
taal. Van Volksuniezijde woonden Hu-
guette De Bleecker, Huibrecht Baert 
en Herman Van den Abbeele de huldi
ging bij. Senator Walter Peeters die 
onmogelijk kon aanwezig zijn stuurde 
een telegram Werden verder Ojsge-
merkt: Karel Dillen die een toespraak 
mocht houden, d r Leo Wouters en pa
ter Brauns Zelfs CVP-volksvertegen-
woordiger Lenssens liep even binnen. 
Van het Dendermondse schepenkolle-
ge, dat nochtans enkele rekordhou-
ders telt wat het bijwonen van alle mo
gelijke recepties en vieringen betreft 
was echter niemand te bespeuren. 
Voor wie het politieke leven binnen 
Groot-Dendermonde volgt wekt dit 
echter sedert lang geen verwondering 
meer 4 jaar volstrekte meerderfiekl 
heeft dit CVP-bestuur zeker geen res-
pekt bijgebracht voor andere overtui
gingen. Wel arrogantie en fanatisme. 

Herman Van den Abbeele 

Volksunie Stekene kreeg nieuw bestuur 
Op donderdag 23 oktober hebben tus
sen 17u. 30 en 20u .30 niet minder 
dan 93 VU-leden van Stekene hun 
nieuw bestuur verkozen en dit In aan
wezigheid van senator voor het Land 
van Waas d r Walter Peeters. Het was 
om 20 u. 30 dat onder lekling van se-
rwitor Peeters overgegaan werd tot 
het openen der stembua Nadat de 
stemmen waren getekJ, werd door het 
nieuwe bestuur Alfons Dhdlander als 
voorzitter verkozen en ging men over 
tot het samenstellen van het nieuwe 
bestuur 
I-let nieuwe bestuur ziet er dis volgt uit: 
Voorzitter: Alfons Dhollander 
(85 stemmen); ondervoorzitter, mevr 
Lutgarde Mels (84 stemmen); sekreta
ris. Georges Sturtewagen (gekoöp-
teerd); penningmeester: Ivo De Cock 
(86 stemmen); propaganda: Jozef De 
Leenheer (82 stemmen); organizatie: 
Mare Van den Eynde (81 stemmen); 
VUJO: Benny Mels (78 stemmen). 

Z A N K E R 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage prijzen 

Andere bestuursleden: Paul Baert 
(85 stemmen); Amoud Heyse (87); 
Freddy Merckx (88); Eddy Van Kerk-
hove (89); Georges Vereecken (ge-
koöpteerd). 

Verkiezingen 
bij VUJO 
(arr. Aalst) 
Alle geïnteresseerde jongeren tot 35 
jaar uit de gemeenten waar nog geen 
kern aktief is, dus met uitzondenng van 
Erpe-Mere, Aalst en Lede, worden bij 
deze vriendelijk verzocht zich kandi
daat te stellen voor een bestuursfunk-
tie in het A.K. 
Schriftelijk bij de uittredende voorzit
ter en liefst vóór 14 november Adres: 
Wim Van Cauter, Kattestraat 46, te 
Aalst (tel. 77.08.41). Alle kandidaten 
worden dan later naar de verkiezings-
vergadenng uitgenodigd. 

VUJO-kongres 
In verband met het VUJO-kongres van 
16 november, binnenkort zijn de voor
gestelde amendementen ter goedkeu-
nng beschikbaar. Wie deze graag zou 
ontvangen kan dit regelen door een
voudig verzoek aan de arrondisse
mentele sekretaris. Adres Erwin Ver
meire, Boomgaard 15 te Denderleeuw 
(tel. 6681 54). 
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Gentse gemeenteraad boordevol 
ongenoegen 

25 

De Gentse gemeenteraad van 20 ok
tober II kende een zeer grote publie
ke belangstelling Deze was speciaal 
gekomen voor de aangekondigde in
terpellaties rond de Pand-problema-
tiek en de werken aan de Wondel-
gembrug dit heel wat misnoegdheid 
teweegbrengt bij de plaatselijke mid
denstand 

Deze interpellaties zouden evenwel 
verdaagd worden, mede door het 
laattijdig aanvangen van een oever
loos debat rond de straatnaamwijzi
ging Dit ontketende een ware publie
ke protestdemonstratie op het einde 
van de zitting. 

Speelterreinen 
VU-raadslid Hugo Waeterloos vroeg 
dat er in de toekomst heel wat braak
liggende terreinen ter beschikking van 
de jeugd zouden gesteld worden Hij 
haakte nnet deze vraag in op een aktie 
van de VUJO-St-Amandsberg en de 
plaatselijke FVV-knng rond de be
stemming van de braakliggende gron
den aan de Dendermondsesteenweg 
te St-Amandsberg, waar een reële be
hoefte voor een speelterrein bestaat 

Koninklijke Opera 
In verband met het voorstel tot begro
tingswijziging werd door raadsleden 
uit alle frakties zware kntiek geuit op 
de huidige gang van zaken m de Ko
ninklijke Opera te Gent (KOG), waar
van de werking deficitair is 
Vooral de personeelskosten en de ar
tistieke werkingskosten wegen zwaar 
door op het financieel beleid van de in
stelling 
De KÓG-direktie, onder leiding van de 
Nederiandsonkundige Martelli, deed 
nooit emstge inspanningen om dit de-
ficiet te stabilizeren, laat staan tegen te 
gaan De gemeenteraad voorzag tij
dens de begroting '80 een toelage van 
90 miljoen Deze hoge toelagepolitiek 
IS volgens sommige kseheerders met 
langer aanvaardbaar en houdbaar Nu 
er een begrotingswijziging wordt voor
gesteld waarbij nog eens extra 7 mil
joen wordt verleend is de maat vol 
Momenteel heerst er grote ongerust
heid bij de personeelsleden, en velen 
dienen te solliciteren bij andere opera
gezelschappen VU-raaslid Waeter
loos stipte aan dat hij als tjeheerraads-
lid nooit werd ingelicht over deze per-
soneelsafvloeiing Bovendien, aldus 
Waeterloos, wordt vast personeel de 
laan uitgestuurd en wordt via promo
tiefirma's getipt op een aantal buiten
landse opera-produktie, zoals West-
Side Story Dit alles gebeurt zonder 
medeweten van de beheerraad Intus
sen staat vast dat het eigen jaersoneel 
in de kou komt te staan, dat de direktie 
schijnbaar van mets afweet en dat de 
beheerraad buiten spel wordt gezet 
Waterloos vroeg in heel deze affaire 
duidelijkheid aan de bevoegde sche
pen 
Duidelijkheid kwam er uiteindelijk met 
CVP-kultuurschepen Vandewege ver
dedigde hardnekkig zijn gevoerd be
leid op een wijze die algemeen op de 
raadsbanken met werd geapprecieerd 
Vandewege bleek met goed naar de 
uiteenzettingen geluisterd te hebben, 
draaide almaar rond de po t en ver
draaide fe'ten Dit was zeker met naar 
de zin van de raadsleden die in de 
KOB-beheerraad zitten Met krachtige 
argumentatie, onder meer van zijn par
tijgenoot Otto, werd de kultuursche-
pen gewezen op zijn foutief gevoerd 
beleid Vandewege had daar evenwel 
geen oor voor Door heel wat neutrale 
waarnemers wordt steeds geruime tijd 
de kompetentie van de schepen in 
vraag gesteld 

Straatnamen 
Het was reeds laat in de avond toen 
het agendapunt met betrekking tot de 
straatnaamwijzigingen werd aangevat 
Deze operatie die voorbereid werd in 
diverse kommisies, was noodzakelijk 
door het feit dat binnen de administra
tieve grenzen van Groot-Gent een 
groot aantal gelijknamige straten voor

kwamen Ook veiligheidsoverwegin
gen speelden een rol, in die zin dat er 
momenteel verwarnng mogelijk is voor 
de hulpdiensten bij dnngende oproe
pen 
VU-raadslid Storms vond dat deze gi
gantische straatnaamoperatie met no
dig was indien de naam van de deelge
meenten behouden bleef Heel wat be
woners, vooral middenstanders, wor
den gekonfronteerd met de aanpas
sing van allerlei drukwerk Storms 
vroeg ook spoedige onderhandelingen 
met het postbeheer zodat de post
nummers op hetzelfde tijdstip worden 
aangepast 

HIJ deed dan ook een voorstel om op 
belangrijke kruispunten panelen met 
stadsplannen ter beschikking te stellen 
van het publiek VU-senator Van Oo-
teghem vond dat deze wijziging het 
definitief verdwijnen van de deelge
meenten inhoudt Elk stukje eigenheid, 
traditie en folklore gaat teniet Van Oo-
teghem toonde duidelijk met konkrete 
voortjeelden aan dat de verwarnng zal 
toenemen Hij vroeg de naam van de 
deelgemeenten vooralsnog te behou
den Bovendien dient volgens het kul-
tuurparkt het advies van de Stedelijke 
Kultuurraad ingewonnen te worden 
Vermits deze kultuurraad in Gent met 
bestaat is dit onmogelijk en verkeert 
de ganse operatie in de onwettelijk-
heid 

Vermelden we hier terloops dat Johan 
Beke, Direkteur van het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel, in deze zin een 
klacht heeft geformuleerd aan de kul-
tuurpaktkommissie te Brussel 
Om deze reden stelde de VU-fraktie 
voor de bespreking te verdagen Dit 
werd evenwel niet door de andere 
raadsleden aanvaard VU-fraktieleider 
Deroo stelde dan voor de stelregel om 
adellijke, akademische en ambtelijke b-
tels weg te laten konsekwent door te 
voeren Op deze stelregel werd even
wel afgeweken voor leden van het Bel
gisch koningshuis Guido Deroo be
pleitte namens de VU-fraktie de af
schaffing van deze uitzondenng en 
stelde een amendement tot weglating 
voor Hij wees erop dat in andere ge
meenten deze titels worden weggela
ten Bovendien zijn de verdiensten van 
sommige leden van het koningshuis 

ten aanzien van de Gentse bevolking 
allesbehalve duidelijk De VU-fraktie 
stond uiteindelijk alleen achter dit «re
publikeins» amendement Vier socialis
tische mandatarissen, waaronder drie 
schepenen, onthielden zich 

Dorpskermis 
Na deze opmerkingen ving de t)espre-
king aan in een dorpskermisachbge 
sfeer De Gentse raad leek plots een 
grote toog met stamgasten, onder de 
kundige leiding van CVP-kroegbaas 
De Paepe Door elkaar pratend, ge
kruid met humonstische uitspraken en 
zonder enige duidelijkheid omtrent de 
wijze van stemmen werd een uur lang 
een breugheliaans schouwspel opge
voerd, een Gentse raad onwaardig 
In het grootste tumult en geharrewar 
werd door PW-fraktieleider Schrans 
en SP-schepen Van Eeckhout ge
vraagd een einde te stellen aan dit 
«Clochemerle-spelletje De VU-fraktie 
drong terug aan op verdaging Uitein
delijk werd daarmee ingestemd na 
heel wat gediskussieer en tot grote 
verwondenng van fjers en publiek 
werden ook de interpellaties naar een 
latere datum verschoven 

Incidentrijk slot! 
Een gedeelte van het publiek, vooral 
middenstanders uit de Wondelgem-
straat waren erg misnoegd Hun lange 
wachten op de aangekondigde inter
pellatie werd evenwel met beloond 
Deze middenstanders nemen het met 
dat werken aan de Wondelgembrug 
en de daarmee gepaard gaande weg
omlegging tot gevolg hebben dat hun 
zakencijfer drastisch vermindert 
Er werd luid geskandeerd, en toen de 
burgemeester en zijn schepenen de 
raadszaal verlieten werden zij met veel 
woorden hard aangepakt In de wan
delgangen volgden dan heftige diskus-
sies, waarna de politie zich genood
zaakt zag het stadhuis met zachte flu
welen hand te ontruimen 
Op vraag van VU-senator Van XJote-
ghem aan het ministene van Openbare 
Werken werd door sekretaris-gene-
raal De Paepe aangekondigd dat de 
verkeersmoeilijkheden aan de Won-
delgembrug rond half december terug 
zullen opgelost worden, zodat de ein-
dejaarsanimatie in de Wondelgem-
straat zonder enige hinder zal kunnen 
plaatsgnjpen Wel zal de scheepvaart 
nog een tijdje bielemmerd worden tot 
de landhoofden worden afgewerkt 

Mark SYMOENS 

WEST-VLAANDEREN 

NOVEMBER 

7 BRUGGE Politieke poezieavond n a v het Gezellejaar Inleiding 
door E Van Itterbeek Voorlezing door jonge dichters van eigen 
werk Om 20 u 30 in de t>ovenzaal van het Breydelhof Suveestr 
2 te Brugge 

8 IZEGEM Evaluatie van gemeentelijk beleid en afdelingswerking 
Bezinningsdag voor de Izegemse VU-mandatarissen en -be
stuursleden ^n leden van plaatselijke raden In aanwezigheid van 
Lode Van Biervliet CVU-volksvertegenwoordiger arr Roeselare-
TielO en Paul Van Grembergen (VU-woordvoerder Kamerfrak-
tie) Plaats en uur van 9 u 30 tot 18 u in restaurant Eikenhof 
Brugsestraat 212 Zwevezele (Hille) Organizatie Izegems VU-
bestuur in samenwerking met het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 

8 MARKE: 10de Groots Vlaams Avondfeest in de Wijkschool Nieu-
wenhove. Lieven Bauwensplein om 20 u 30 Inkom 50 fr 

9 IZEGEM Bezoek aan de Izegemse Nijverheidsexpo in het Sport
centrum (H HartstraaO Ook met-bestuursleden zijn welkom Sa
menkomst om 10 u aan het Vlaams Huis Organizatie VU-be-
stuur 

10 RAVERSIJDE-OOSTENDE VU-bal in Thierbrau Om 20 u 30 
met het orkest Super Sunshine Collection Eregast nationaal 
voorzitter Vic Anciaux Inkom 99 fr 

11 IZEGEM Stille optocht met hulde aan de Vossen in het teken 
van amnestie en nooit meer oorlog Samenkomst om 10 u 30 aan 
het Vlaams Huis Organizatie VUJO-lzegem 

15 IZEGEM Kalvariebergwandeling, o I v Gaston Pynket omgeving 
Beitem CRumbeke)-Moorslede-Ledegem Vertrek om 13 u 30 
aan het Vlaams Huis Organizatie Wandelklub Vlaams Huis 

23 IZEGEM Jaarlijks VU-Sinterklaasteest Aanvang om 15u in 
zaal Mandeldaele Emelgemseplein Emelgem Kinderfeest en kof
fietafel voor iedereen Organizatie VU en FVV van Izegem-Emel-
gem-Kachtem 

OOST-VIAANDEREN 
NOVEMBER 

10 

10 

11 

11 

14 

14 

15 

15 

15 

21 

22 

21 

22 

22 

22 

25 

28 

28 

29 

BRAKEL Afdelingsbestuursverkiezingen 
MERELBEKE VU-bal in zaal Regi Hundelgemsesteenweg 764 
Orkest De Gensters Om 20 u Inkom lOOfr 
ZANDBERGEN, IDEGEM, GRIMMINGE, SMEEREBBE. 
VLOERZEGEM Garnalenfestijn van 11 tot 20 u in zaal -Die Cro
ne» Dorp te Idegem Prijs 150 fr 

WAARSCHOOT Bal van de Vlaamse Leeuw om 20 u in gasthof 
Fiesta met D J Nand 
ZOTTEGEM VU-afdelingsbestuursverkiezingen 
AALST Bezoek van Sint-Maarten en Zwarte Piet in het lokaal 
Het Gulden Vlies voor kinderen van VU-leden Om 14 u 30 
MAARKEDAL Barbecue in Visvijvers om 12 u voor leden van 
de afdelingen Ronse en Maarkedal Eveneens bestuursverkiezin-
gen 

DENDERLEEUW Spreekbeurt door Frans Jos Verdoodt in het 
«Vlaams Centrum Tijl» Parochiestraat 8 te Iddergem om 20 u 
Onderwerp «Histonsche visie over Kollaboratie en Repressie» 
ST-AMANDSBERG Vooropening van de tentoonstelling «Krea-
tieve vrouwen van bij ons» om 19 u 30 in Convent Engelb>ertus 
Begijnhof Toespraak door Rita Jolie-Mulier voorzitster V O K In
richting FVV 
GENT Dr J Goossenaertsknng — Tweede groot mosselfeest 
om 20 uur in Spijshuis Anna Fonteyneplein 21 Pnjs 250 fr * 
ST-GILLIS-WAAS Jaarlijks VU-bal in zaal-Saleghem» Margriet
straat te Meerdonk Om 20 u 30 Inkom 100 fr Orkest The Sam-
rocks Afdelingen De Klinge-Meerdonk-St-Pauwels 
ST-DENIJS-WESTREM -Vlaamse Knng Borluut» feestavond 
om 20 u in zaal t Gildenhuis Programma Groeten uit Voeren 
door G Sweron Groet door kamerlid Paul Van Grembergen Ak
tie en kleurfilm door Wim Maes Werkgroep optreden van Jef Ei
bers optreden van de Stommenk van Portici Inkom 50 fr 
DENDERWINDEKE VU-bestuursverkiezingen in de kleine zaal 
van het Parochiaal Centrum om 20 uur Daarna receptie Gast
sprekers fraktieleider Andre Baro en bestendig afgevaardigde 
Staf De Doncker 

BURST-BAMBRUGGE-AAIGEM 15de Joeldansfeest - Erebal 
Schepenen U De Grave - H Mallefroy - Raadsleden J De Vuyst 
en L Van Durme Om 21 uur in de zaal Perfa Stationsplein te 
Burst Inkom lOOfr 
WORTEGEM-PETEGEM Bestuursverkiezingen en spreekbeurt 
door prof J Maton vanaf 20 uur in cafe De Klokke te Petegem 
KLUISBERGEN Bal van de mandatanssen van het arr Ouden
aarde Vanaf 21 uur in zaal -Apollo» Met het Oudenaardse jazz-
orkest The Anchorage Fnends New Orleans Band en discobar 
BAARDEGEM 5de dansavond in de parochiezaal Dorp om 
21 uur Kaasschotel met Europese selekties Wijnkroeg doorlo
pend Inkom 60 fr 
AFFLIGEM Bal van de VU-afdelingen Hekelgem-Teralfene-Esse-
ne om 20 u 30 in zaal Ankerhof Centrum te Affligem (Essene) 
Inkom 80 fr Orkest Ferry Bergho 
NINOVE FVV-VVVG - Daenskring (Outer-Ninove) Informatie-
en debatavond over «Ekonomisch Federalisme- door prof J Ma-
ton Om 20 u in zaal van «De Denderhoeve» Burchtstraat 29 
MELLE Jaarlijks ledenfeest in zaal «Azalea» Kerkstraat Inschrij
vingen bij bestuursleden (mosselen -l- brood = 250 f r j Gast
spreker kamerlid Hugo Schiltz 
ZWALM VU-ledenfeest om 20 u in zaal Maxim te Hundelgem 
Tussenin bestuursverkiezingen 
MAARKEDAL VU-kaderdag over gemeentetjeleid Cinr Dosfelin-
stituuO Vanaf 10 uur Visvijvers 

OCMW-Brugge 
Voltijdse betrekking van 

adjunkt-geneesheer te 
begeven in de afdeling 

gastro-enterologie van het 
algemeen ziekenhuis St.-Jan 

van het O.C.M.W.-Brugge 

Vereiste voorwaarden: 
1 Lichamelijk geschikt zijn, 
2 Van goed zedehjk gedrag zijn, 
3 In het bezit zijn van het diplo
ma van ^okter in de geneeskun
de, 
4 Uittreksel uit de geboorteakte, 
5 In het bezit zijn van een ge
tuigschrift van erkenning van 
geneesheer-specialist in de gas
tro-enterologie en bewijzen van 
speciale bekwaamheid in de en-
doscopische technieken, 
6 Op de datum van afsluiten 
van inschrijvingsperiode vol
doen aan alle algemene en bie-
zondere criteria zoals bepaald in 
de ministeriele besluiten inzake 
erkenning van geneesheren-spe
cialisten, 
7 Verplichting te Brugge geves
tigd te zijn, éen jaar na het einde 
van de proefpenode van 3 jaar 
De aanvragen samen met de be
wijsstukken van specializatie en 
van erkenning, afschnft en di
ploma, geboorteakte en curricu
lum vitae moeten ingediend wor
den uiterlijk op 30 november 
1980 bij de heer Voorzitter van 
het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kar-
thuizennnenstraat 4,8000 BRUG
GE 1 

(Adv. 243) 

MIDDELKERKE 
Overl i jden — Voor enige öjd 
overleed ons trouw lid Jerome 
Van Brabant Hij heeft ook de 
harde repressie gekend en heeft 
steeds moedig zijn lange handi
cap gedragen van slechtziende 
Hij was een echte volksmens Wij 
bieden aan de familie Van Bra
bant onze innige deelneming aan 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke degelijke en 

waterdichte konstruktie 

• Uitvoering in aluminium 
met knioze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder 
houd 

• Vaste breedte van 280 m en 
variërend m lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vn/bliivend folder en 
pnislijst'" 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 1) 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwenj 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

Boeklianfliel m^ 
Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed' 
SCHALUIN 74 AARSCHOT 
Tel 016 5693 34 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook medika-
le en anti allergische matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN -ERIKA-

Kerkstraat 23 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

Kort ing van 10 % voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnlcrij •do G.ip.iert", 
Molenstraat 45. 9300 Aalst. 
Tel 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraat 164 177 

Sli|lmeubelen + kleinmeubelen 

Ed Claessenlaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 881316 

Meer dan 3 0 0 0 m 2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli|ksreportages 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 laar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

PVBA GABRIEL 
Vnjdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel 091-256405 
Boelare 10, Eekio 
Tel 091-771312 
Nieuw I De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld met ge
heugen dat naait en schrijft 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

Tel 054 3337 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstell ingen 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 8811 19 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

IO%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52 Antwerpen 
Tel 031 3135 83 

WIJ bouwen voor u 
— sleutel op de deur 
— en zoncJer problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 
Wultenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel 052-47.88.09 
Gratis voorstudie en pnjsofferte 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL-BANKELINDEWEG I I 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • CerXrate 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw | 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvnezers 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Gelecjeriheidsgr<ifiek: Huweli|k - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.nid on 
etiketten Houten drukletters - Rekla-
ine-knlenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
D e u r n e Z Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 Antv^^erpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14 

OOSTDUINKERKE A/ZEE 
TE KOOP 

A P P A R T E M E N T E N 
S T U D I O ' S 

Villastij l - Alle komfort 
Garages 

WESTLITTORAL 
Leopold ll-laan 212 
8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 

'N 
Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Selsaetenstraat 28 
2220 W/ommelgem 
Tel 031 5395 30 en 53 75 75 

BOOMKWEKERIJEN 
TUINAANLEG 

De Witte Berk p.v.b.a. 
De mooiste planten voor uw tuin 

aan de voordeligste prijzen 
10 % voor VU-leden 

Nieuwstraat 126 
2850 Keerbergen T015-23J1.66 

Stad Roeselare niet „met het 
hart bij de Rodenbachstoet"? 

Uurwerken - juwelen 

H. TRATSAERT-
GYSELINCK 

Driekoningenstraat 140 
SINT-NIKLAAS 

Tel. 031/76.37.08 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmedenj, trapleuningen, 
koperwerk, open haarden Bevnj-
dingslaan 87 MEERHOUT 

TeL 014-30.90.74 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz 
— Alle inlijstingen op nnaat (Hout en aluminium) 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

Op zondag 14 september II. beleefde Roeselare een van zijn Vlaamse hoogte
punten met de Rodenbachstoet, ingericht door de Rodenbach- en Lutgartwij-
ken. Dit privé-initiatief lokte zo'n 50.000 mensen naar Roeselare. Een duidelij
ker wenk dat een stoet de wens was van het volk, kan men maar moeilijk be
denken. Aldus heeft het homogene CVP-bestuur van Roeselare zijn verdiende 
les gekregen Dat het stadsbestuur van Roeslare onze Vlaamse wonderknape 
niet in het hart draagt, hoeft niet gezegd te worden Ware het niet van dit privé-
initiatief, anders was er van de herdenking van de honderdste verjaardag van 
het overlijden van Albrecht Rodenbach niet veel in huis gekomen, behalve een 
paar officiële plechtigheden, die meer als een verplichting dan als een festivi
teit werden ervaren. 

Dat deze Rodentsachstoet nog ter 
sprake zou komen in de gemeente
raad, was dan ook te verwachten Het 
was ons VU-gemeenteraadslid Enk 
Lamsens die de kat de bel aanbond 
• Gelukkig hebben wij toch nog een 
Rodenbachstoet gezien dit jaar dank 
zij de standvastigheid van het komi-
tee van de Rodenbachwijk en on
danks het feit dat het stadsbestuur 
deze stoet eerder geduld dan ge
steund heeft». Deze laatste bewenng 
werd gestaafd met de vaststelling dat 
de stoet slechts schoorvoetend in het 

stadscentrum werd toegelaten, dat 
geen poging werd gedaan om dat cen
trum er feestelijk te doen uitzien, inte
gendeel de markt werd ontsierd door 
een grote tent en ten slotte dat een 
toelage van 350 000 f r voor zo'n stoet 
slechts een aalmoes was 

Inhakend op een vroegere VU-beden-
king dat -het stadsbestuur de viering 
van Albrecht Rodenbach niet in het 
hart droeg» vroeg dr Lamsens zich af 
of het schepenkollege wel genoeg met 
het hart bij de Rodenbachstoet was 

om als waardenng post factum voor 
dit initiaf alle overblijvende schulden 
op zich te nemen Konkreet stelde hij 
voor de nog bruikbare wagens en kos
tuums over te nemen wellicht voor een 
Een schepen van Kuituur, blijkbaar met 
een zeer kort geheugen, wist mets be
ters te vertellen dat de VU eind 1978 
toen het programma van het Roden-
bachjaar in de gemeenteraad werd be-
handeki, geen voorstel had ingediend 
om een stoet in te nchten Deze bewe
nng werd dadelijk weerlegd door Mik 
Babyion (VU) die het daarmee hele
maal met eens was, gezien hij reeds 
17 jaar geleden voor het eerst ge
vraagd had naar een Rodenbachstoet 

Ten slotte kon toch bekomen wor
den dat de deur van de Roeselaarse 
schatkamer op een kier werd gezet 
wellicht betaalt het stadsbestuur van 
Roeselare nog liever de schulden van 
de Rodenbachstoet (mochten die er 
nog zijn) dan alweer te moeten denken 
aan een nieuwe viering van Roden
bach in 1981 Rodenbach is dan 125 
jaar geboren 

Laatste Belg? 
Totaal verrassend werd dit Roden-
bach-hoofdstuk afgerond met een 
zeer stekelige vraag van Annie Kindt 
(VU) gencht tot de eerste schepen 
van Roeselare, van wie algemeen ge
weten IS dat hij een grote bewonde
raar IS van al wat Belgisch is of lijkt 
•Wij hebben U nog nooit op een fees
telijkheid in het kader van het Roden-
bachjaar gezien, mijnheer de eerste 
schepen.? Hebt U misschien iets te
gen Rodenbach-? 
In extremis poogde de schepen zich te 
redden met te wijzen op de taakverde
ling binnen het schepenkollege Annie 
Kindt liet het echter met afweten en 
hekelde verder de houding van de 
schepen -Maar U bent de enige 
schepen die nog op geen enkele akti-
viteit van het Rodenbachjaar was!> 
Met deze bemerking werd onze laat
ste Roeselaarse «Belg» volledig in zijn 
hemd gezet Tenzij wie weet het Ro
denbachjaar IS nog met gedaan i 
Ten slote nog dit Het sukses van de 
stoet en onze talnike tussenkomsten 

met het oog op het behoud ervan heb
ben thans blijkbaar de ogen van velen 
geopend Nu gaan reeds te allen kante 
stemmen op om het met bij deze een
malige manifestatie te laten Er wordt 
reeds luidop gedacht aan de oprichting 
van een vereniging zonder winstge
vend doel die het voortbestaan van de 
Rodenbachstoet op zich zou nemen 
Ook de Volksunie Roeselare staat 
achter deze idee Iedereen die hier
voor iets voelt wordt maandag 10 no
vember om 10 u verwacht in het 
Stadsgebouw aan de Noordstraat 107 
te Roeselare Jan Lefere. 

voorzitter VU-Roeselare 

Assebroek 
Bestuursverkiezingen 
De bestuursverkiezingen voor de afd 
Assebroek gaan door op vrijdag 14 
november as tussen 20 en 23 u in het 
lokaal «Breydelhof», Suvéestraat 2. 
Brugge 
Kandidaturen te nchten aan Luk Groo-
taerdt 't Leitje 56, 8320 Assebroek-
Brugge 
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Wij in de Volksunie 

Izegem kreeg 
nieuw VU-bestuur 
Begin ok tober hadden bestuursverk iez ingen plaats voor de V U van I z e g e m -

Emelgem-Kachtem. D e w e e k daarop d iende het n ieuwe bestuur een aantal ta

ken te verde len en ook een n ieuwe voorz i t ter aan te duiden. 

D e n ieuwe statuten van de V U bepa len immers dat een voorz i t ter voor taan 

maar 2 opeenvo lgende termi jnen m e e r die taak op zich mag nemen. Jor is Ver -

b e k e die dr iemaal na e lkaar de I z e g e m s e V U voorgeze ten heeft , sprak dan ook 

zelf de w e n s uit dat, in o v e r e e n s t e m m i n g met de gewi jz igde statuten, een nieu

w e voorz i t ter ve rkozen zou worden . Hi j verk laarde tevens de n ieuwe voorz i t ter 

met w o o r d en daad te zul len bi jstaan. 

Pa lmer D e r m a u t vi /erd, m e t e e n s g e - D e n i e u w e voorz i t te r , Pa lmer D e m n a u t 
z i ndhe id v a n alle b e s t u u r s l e d e n , t o t 

v o o r z i t t e r v e r k o z e n . D ieze l f de e e n p a 

r i ghe id Yan s t e m m e n g o l d o o k v o o r d e 

aandu id ing v a n d e a n d e r e t a k e n in h e t 

b e s t u u r ; Rik B a e r t ( o n d e r v o o r z i t t e r ) . 

P ie r re D e c o e n e ( p e n n i n g m e e s t e r ) , Raf 

D u j a r d i n (sek re ta r i s ) , W i l f r i e d L a g a e 

(organ iza t ie ) , T o n y No l le t ( p r o p a g a n 

da) . M a r l e e n R u b e n s (F .V .VJ e n B a r t 

S t a e s ( v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r V U J O ) . 

M a k e n v e r d e r n o g dee l uit v a n h e t be 

s tuu r : Emiel B o u r g e o i s , J o r i s D e G u s -

s e m , Filip D e l d y c k e , B e r n a r d D e n 

d a u w , B e r n a r d D e p o o r t e r , Pa t r i ck D e -

p rez , D a n n y H o o m e , W i l l y V a n O p s t a l , 

J o r i s V e r t ) e k e e n d e p laatse l i j ke V U -

manda ta r i ssen . 

IS g e b o r e n in 1 9 3 1 , g e h u w d e n v a d e r 

v a n 4 k i n d e r e n . Hi j is O C M W - l i d in o p 

vo lg ing v a n Emiel B o u r g e o i s . H i j maak 

t e o o k dee l uit v a n h e t v o r i g e b e s t u u r 

w a a r i n hi j o n d e r v o o r z i t t e r w a s . 

Rouw te Gistel 
O p Al lerhei l igen over leed Gr ie t V a n -
steenlandt, echtgenoot van ons V U -
gemeenteraads l id Pieter G u n s t 
D e plecht ige ui tvaartmis zal p laats
hebben op za terdag 8 n o v e m b e r 
1980 o m 10 uur in de dekenale kerk 
van Giste l . 
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Nieuwe voorzitter aan het woord 
O n z e «Wi j»-kor resp)ondent h a d e e n 
k o r t g e s p r e k m e t d e n i e u w e v o o r z i t t e r 
W i j ; H o e z ie j e h e t v o o r z i t t e r s c h a p ? 
P. D e r m a u t : A l l e ree r s t als e e n v o o r t 
ze t t i ng o p d e inges lagen w e g ! H e t Ize
g e m s e V U - t ) e s t u u r hee f t in d e v o o r b i j e 
j a r e n al hee l w a t o p g e b o u w d . Ik h e b 
o o k d e k a n s g e h a d o p d i v e r s e V U -
v l a k k e n in tens s a m e n t e w e r k e n m e t 
o n z e v o n g e voorz i t te r . Z o h e b ik in 
h e m z i jn soc ia le g e r i c h t h e i d e n z i jn 
e n o r m e w e r k k r a c h t le ren t e w a a r d e 
ren . Ik b e n d a n o o k z e e r bl i j d a t hi j e n 
d e a n d e r e b e s t u u r s l e d e n z e e r n a u w 
b l i j ven m e e - e n s a m e n w e r k e n . 
W i j ; T o c h h e b j e v e r m o e d e l i j k al p u n 
t e n d ie j e b i e z o n d e r e a a n d a c h t gen ie 
t e n ? 

P. D e r m a u t : Ik h e c h t vee l t>elang aan 
d e v e r j o n g i n g v a n he t V U - k a d e r H e t 
fe i t d a t V U J O w e e r ges ta r t is e n d e 
a a n w e z i g h e i d v a n ta l r i jke j o n g e r e n in 
h e t V U - b e s t u u r z i jn m.i. h o o p v o l l e ge 
g e v e n s . H e t is be langn j k d a t d ie ver 
j o n g i n g b e s t e n d i g d w o r d t En h e t is 
e v e n be langr i j k d a t d e v r o u w e n m e e r 
aan b o d k o m e n in h e t p>olitieke l even . 
W e h e b b e n ge lukk ig e e n b l oe iende 
F W - a f d e l i n g . D a t s t e m t op t im is t i sch 
v o o r e e n g r o t e r e v r o u w e l i j k e inzet in 
d e V U . 

W i j ; En h e t gez i ch t van d e V U naar bu i 
t e n u i t? 
P. D e r m a u t : O o k da t m o e t v o o r t d u 
r e n d o n z e a a n d a c h t k r i j gen . D e pol i t ie
k e ops te l l i ng v a n V U - l z e g e m m o e t 
k laar e n ondubbe l z i nn i g zi jn. W e m o e 
t e n h e t d e b e v o l k i n g v o o r t d u r e n d du i -

De nieuwe voorzitter van VU-lzegem: 
Palmer Dermaut 

del i jk m a k e n d a t w e e e n v o l w a a r d i g e 

par t i j z i jn . 
W i j ; d e n k j e d a n aan h e t o v e r b r e n g e n 
v a n nat iona le V U - k o n g r e s r e s o l u t i e s ? 
P. D e r m a u t : Z e k e r H e t v e l d v a n d e g e 
meen te l i j ke pol i t iek IS v o l d o e n d e r u i m 
o m hier h e t p r o g r a m m a v a n d e V U 
ope ra t i onee l t e m a k e n . D a t v e r o n d e r 
s te l t o o k e e n bege le id ing v a n e n s t e u n 
aan d e g e m e e n t e l i j k e V U - m a n d a t a n s -

s e n . T e r i o o p » g e z e g d , ik v i n d h e t t r e u 
rig da t d e k o n s t r u k t i e v e o p p o s i t i e v a n 
o n z e m a n d a t a n s s e n in s o m m i g e pe rs 
o r g a n e n z o z w a k aan b o d k o m t 
W I J - H o e wi l j e daar k o n k r e e t aan g a a n 
w e r k e n ? 
P. D e r m a u t : D a t Is zaak v a n w e r k m 
p l o e g v e r l j a n d . A l l e ree r s t w i l ik h e t pol i 
t i ek k o m i t e e v a n d e V U b e t e r u i tge
b o u w d z ien. W e m o e t e n er, t e n t w e e 
de , t o e k o m e n d a t d e d i v e r s e f u n k b e s 
in he t b e s t u u r o o k p e r m a n e n t e e n r e e -
Ie v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e k k e n En t e n 
s lo t te k o m t e e n e n ande r r u i m s c h o o t s 
aan b o d in o n z e b e z i n n i n g s d a g v a n 
8 novemt )e r , b e z i n n i n g s d a g b e s t e m d 
v o o r o n s he le loka le V U - k a d e r . 
W i j : K a n j e daar al w a t m e e r o v e r 
k w i i t ? 

P. b e r m a u t : I nzagek p r o g r a m m a va l 
len in d ie d a g t w e e d e l e n t e o n d e r 
s c h e i d e n . Enerz i jds d e w e r k i n g v a n 
o n s ksestuur e n o n z e n e v e n o r g a n i z a -
t ies. A n d e r z i j d s d e g e m e e n t e l i j k e po l i 
t iek. V o o r e lk dee l b l i kken w e ove rz teh -
tel i jk e n k n t i s c h t e r u g o p d e voortDije 
v ie r jaar D a n g a a n w e o o k d e g r o t e 
o p t i e s v a s t l e g g e n v o o r d e k o m e n d e ja
ren . « V a n n u t o t s t r a k s - hebtsen w e d a t 
g e n o e m d . 

W a t h e t gaa t w o r d e n , h a n g t af v a n alle 
d e e l n e m e r s . D a t h e t tselangnjk is, k a n 
ik a lvas t i l lus t reren m e t e r o p t e w i j z e n 
d a t d e w o o r d v o e r d e r v a n d e V U - K a -
mer f rak t i e , Paul V a n G r e m l j e r g e n , 
o n z e he le s t u d i e d a g b i j w o o n t e n d a t 
o o k V U - K a m e r l i d L o d e V a n B ierv l ie t 
e e n s l o t t o e s p r a a k h o u d t 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

V E C O V E N J o z e f 

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 
Tel 02-26814 02 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

A a l s t e r s e G l a z e n w a s s e r l j 

G e b r . A L L O C 

R a p h a e l e n W i l l y 

Tel bureau 053-2172 12 

H e r o p m a k e n o u d e i j ze ren p o o r 
ten e n b a l k o n s e n al lerlei s m e e d -

D e V o s L u c 

C e n t r a l e w e g 2 7 

2 2 6 0 N I j l e n 

T e l . 0 3 1 - 8 1 . 7 7 . 0 6 

Gratis prijtoffarl* 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-7340643 
Na 18 ü 4254642 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-IVIERE 

Vloeren -

Open haarden 

Tel. 053-62.37.65 

ANTIEKZAAK 

Marcel Asselman 

Rallebeekstraat 45, 

1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

Aankoop en verkoop van Hollandse, 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisestraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054412589 

I K g U K K M » I 

Wij bouwen voor u sleutel op de deur. 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SCNCK GEBR. 
Anderenbroek 24, 
9480 Denderhoutem 
Tel 053-2193 25 

LEON KESTELCCT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211, 
8480 VEURNE 

Tel 058-311909 

L U K O S p.v.b.a. 

Ringmappen - dokumenihouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-493507 

GALFRUtfO GALERIJ DE KEIZER 
E x c l u s i v i t e i t : s a l o n s 

s c h i l d e r i j e n 

l u s t r e r i e 

O p e n i n g s u r e n ; 

k l e i n m e u b e l e n 

g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Z a a k v o e r d e r 

D i n s d a g , w o e n s d a g en v r i j d a g TEF^N 

v a n 13 to t 20 u. D o n d e r d a g van Tol C 

9 to t 20 u. Z a t e r d a g van 9 t o t 20 u. 

Z o n d a g v a n 14 to t 18 u. M a a n d a g g e s l o t e n 

Ke i ze rs t raa t 2 
TEF^NAT 
Tol 02-582 22 22 

B -I- M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-66.89 73 

V 

STEENKAPPERIJ 
Juchtmans-Dox. 

Vervoortpl. 21 
3290 DIEST 

Telefoon 013-33.15.23 

Gordijnen en overgordi)nen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en. maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraal 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31,46 

F i r m a E B C - L Y B A E R T 

Spec iaa l zaak s tereo en Hi -F i , 
V i d e o en kleuren-TV. 

Polenstraat 165, 9 9 4 0 S le ld inge 
Tel. 0 9 1 - 5 7 . 3 3 3 3 

G e o r g e s D E R A S p v b a 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel. 053-21,3636 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV • HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6. 2100 Deurne 
Tel. 031 /216699 

Julius De Geyterstraat 204. Antwer
pen, Tel 031/29,07,87, 

J e r o o m E V E N E P O E L 

D E C O R E T T E 
Al le schi lder- , behang- e n dekora-
bewerken, 
A. O e Cockstraat 4 2 

D E N D E R L E E U W 
Tel 053-66.74,08, 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos. LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BROEKEN (Jeans en andere) PAR 
K A S BLOESONS ANORAKS 

^ " ^ Tel 053 66 73 33 
Steenweg n,inr Ninove 76 
9470 DENDERLEEUW 

l u s t r e r i e 

mare ^ 
de vriese 
b a r r u z e t t e L i d n 5 6 0 b r u g g e 
0 5 0 / 3 S / 4 0 4 
b a a n b r u g g e - k o r l r i j k 

P legels 
Llndenstraat 30 , K eerbergen 

Te le foon 015 -5135 .71 

Z e l f i m p o r t - b e s t e p r i j s 

T o o n z a a l g e o p e n d v a n 10-19 u u r 
Z o n d a g v a n 14 t o t 17 u u r 

M a a n d a g ges to ten 

VAKANTIE 
S a m e n met U w gezin gezel l ig 
Kers tmis v ieren bij V l a a m s e 
boeren in Zuid-Frankr i jk . Z o n en 
sneeuw, o p 4 5 min. r i jden v a n 
een b e k e n d ski -oord. O o k zeer 
geschik t voor zomervakant ie . 
Inl. t e L 0 1 1 - 4 a 6 & 0 2 . 

A N T I E K Z A A K 

M e v r . J u l i e n S C H E R R E N S -

G H E K I E R E 

N e d e r w e g 113, 

8 7 0 0 I Z E G E M 

Tel. 051-30,15,37 
A a n k o o p e n v e r k o o p v a n F r a n s e 

(Nornnand ische g e s k u l p t e e r d e 

e i k e n t>ruk iskasten) m e u b e l e n e n 

borden -(- k u n s t v o o r w e r p e n . 

THEO BARBIER 
ins ta l la t iemater iaa l - h u i s h o u d t o e 

s te l len - d r a a d e n k a b e l - a k k u m u -

lat ie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
A n t w e r p s e s t r a a t 4 7 
2 6 4 0 N ie l 
Te l 031-88.25.31 

— Lood-, zink- e n rootingwer-
k e n 
— Sanitaire installaties 
— Herstell ingen en n ieuwtxx iw 

Jan MESTDAGH 
Korte W e l v a a r t 2 5 
2 8 5 0 K e e r b e r g e n 
Te l . 0 1 5 - 2 3 3 8 J 7 . 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 
Tel. 052-42^.00 Galgenberg 52, Berlare 
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Mensen van bij ons 

BRUSSEL-LUBBEEK-AALST -
Nimmer heeft het koninkrijk Bel
gië in zijn honderdvijftigjarig be
staan zoveel bedrijfsfalingen ge
teld als vandaag. Vorige maand 
werd het triest rekordcijfer van 
de twaalf maanden van '79 reeds 
overtroffen. De zwaarste klappen 
vielen in de bouwsektor, de hore
ca (hotels, restaurants, cafés) en 
bij de grote en kleine textielbe
drijven. 
Telkens gewag wordt gemaakt 
van de problemen van de mid
denstand, wordt er met een 
kwinkslag aan toegevoegd dat 
de ene kleine KMO'er de andere 
rijkelijk boerende ondernemer 
niet waard is: de sektor van de 
kleine en middelgrote onderne
mingen omvat inderdaad een 
waaier van bedrijven en gezins
ondernemingen die langs geen 
kanten met een gemeenschappe
lijke noemer op een rijtje kunnen 
gezet worden. 
Evenwel zijn er de harde curator-
cijfers die dezer dagen ook de te
loorgang in de KMO-bedrijvig-
heid triest zwart op wit dekrete-
ren: op de 366 falingen van be
drijven die eind oktober werden 
genoteerd (of ruim 60 meer dan 
de twaalf maanden van 79) 
moesten 106 PVBA's een com
mercieel debacle voor hun reke
ning nemen, terwijl ook bijna 200 
«fysische personen» door een 
vonnis van de handelsrechtbank 
hun commerciële aktiviteit in dis
krediet zagen komen_ 
De beenhouwer, de bakker en de 
kruidenier-op-de-hoek zullen al
licht nog wel — mits kwalitatieve 
en bijwijlen ook nachtelijke 
hand- en spandiensten — hun 
behoorlijke afzet vinden-
Zeker in een stilaan striemende 
krisismaatschappij blijven de 
mensen-van-bij-ons die nog op 
kleine of zo mogelijk groothan-
delsschaal durven te werken en 
ondernemen vooralsnog bij uit
stek aangewezen op zichzelf- en 
vooral op hun extra-kunde om de 
administratieve en zoveel andere 
kontroles en commercieel-be
zwarende formaliteiten al dan 
niet fataal te overleven. 

Ach, met de eindejaarsfeesten zal 
er in ettelijke wandelwinkelstraten 
en -centra wel weer het koopjes-
rijk festijn opgevoerd worden. 
Maar de kleine winkeliers wachten 
inmiddels toch maar ietwat beang
stigd de dag van morgen af. 
De bakkers, beenhouwers, meu
belmakers, kruideniers vertellen in 
feite elk met hun vaktaal uiteinde
lijk allemaal hetzelfde verhaal: 
«Wie in ons vak goede waar aan
biedt verdient goed zijn boterham, 
maar hij moet er allereerst zijn (fi-
nanciehl) goede kans voor gekre
gen hebben, en het wordt hele
maal vechten tegen de bierkaai als 
de administratieve mallemolen in 
een gezinsbedrijf de ongenode 
kans krijgt om het privé-initiatief 
helemaal fijn te malen...» 

Zulks gebeurt vandaag veel meer 
dan een kleine samenleving als de 
vijf Vlaamse provinciën in lengte 
van maanden en jaren nog kom-
fortabel kan overleven. 

Rompslomp 
We hebben bij Julia, René en 
Odette (bij de bakker, de been
houwer en de meubelmakers
vrouw) het universeel verhaal ge
noteerd van de middenstanders 
die hun klein bedrijf wel nog tot 
overmorgen zien overleven, maar 
die het voor de dag nadien niet 
meer zien zitten. 

Op een VU-studie- en strijddag die 
volgende week zondag wordt ge
houden in Brugge zal onder meer 
VU-kamerlid Jan Caudron, ander
maal pleiten voor een beter sta
tuut van de zelfstandigen. 
Jan Caudron: «Het is juist die kate-
gorie van ons volk die het meest 
initiatief neemt, werkkracht, durf 
en verbeeldingskracht aan de dag 
legt Het zijn onze KMO's die het 
best weerstand bieden aan de hui
dige khsis omdat ze soepel zijn en 
dus het best kunnen reageren op 
de moeilijkheden van het ogenblik. 
De 646.000 zelfstandigen in ons 

vereenvoudigen door de gege
vens aan elkaar door te spelen ? In 
elke regeringsverklaring staat te 
lezen dat men maatregelen zal ne
men om de administratieve forma
liteiten te vereenvoudigen. Enkele 
jaren geleden heeft men zelfs een 
werkgroep opgericht om deze 
problemen te bestuderen. Het re
sultaat van dit alles is nul en de 
vele paperassen dreigen de 
KMO's te verstikken en te ont
moedigen. Hoeveel zijn er niet die 
er moegetergd mee stoppen of 
die weigeren de zaak uit te brei
den, ook met grotere tewerkstel-

646.000 zelfstandigen werken 

ff ondanks alles" verder... 
«Wie zal onze winkel morgen nog 
willen overnemen ? Er Is nu zoveel 
te doen over minder uren werken 
voor hetzelfde maandloon. In onze 
winkel kan daar geen sprake van 
zijn. Wij moeten maar zien dat we 
onze klanten goed bedienen en 
dat we ook nog geen ruzie krijgen 
met al die kontroleurs die de prijs
lijst, de prijzen op de stukgoede
ren, de reklameaffiches en dies 
meer komen besnuffelen... Voor 
ons part mogen die staatskontro-
leurs en andere besnuffelaars van 
de KMO-bedrijvigheid er zijn, 
maar als de regering er dan blijk
baar miljoenen bezoldigingen voor 
over heeft om de handel en wan
del van de zelfstandige arbeiders 
(werknemers en werkgevers) van 
zeer dichtbij te schaduwen en luk
raak te penalizeren, dan zou een 
sociale tegemoetkoming via onder 
meer het broodnodig beter sociaal 
statuut voor de zelfstandigen niet 
ongepast en evenmin voortijdig 
welgekomen zijn». 

VU-kamerlid Jan Caudron: «Zelfstan
digen verdienen beter sociaal statuut' 

land vormen de ruggegraat van 
onze ekonomie, niet alleen omdat 
zij op hun beurt honderdduizen
den werknemers tewerkstellen 
maar omdat zijzelf en hun echtge
noot (echtgenote) als zelfstandige 
help(st)er niet beducht zijn voor 
een paar overuurtjes per dag. 
Hoewel niet alleen de zelfstandi
gen het slachtoffer zijn van over
dreven lasten, ik denk aan het ka
derpersoneel en nog andere groe
pen in onze samenleving, wordt 
onze middenstand uitgeknepen 
als een citroen. En toch gaan de 
lasten steeds maar de hoogte in. 
Denken wij maar aan de misselijke 
komedie die de vorige driepar-
tijenregering opvoerde door de di-
rekte belastingen wat te verlagen 
(dekumul en splitting) om terzelf
der tijd de indirekte belastingen te 
verhogen op alledaagse ver-
bruiksgoederen. De ene hand 
neemt terug wat de andere geeft!» 

— In gesprekken met zelfstandi
gen wordt evenwel vooral steen 
en been geklaagd over de «pape-
rasserijen...» 

Jan Caudron: «De overdreven 
wettelijke verplichtingen worden 
door de zelfstandigen ervaren als 
een ondraaglijk slameur en de ad
ministratieve rompslomp die hen 
opgelegd wordt door verschillen
de instanties die geen onderling 
kontakt hebben of willen hebben, 
betekent de grootste lastpost 
voor ieder zelfstandig onderne
mer Stel U voor dat voor het aan
werven van één werknemer tien
tallen formulieren moeten ingevuld 
worden! Ook de verschillende 
kontrole-organismen die dikwijls 
dezelfde vragenlijsten doen invul
len werken danig op de zenuwen. 
Waarom kunnen die naast elkaar 
werkende diensten het werk niet 

ling, juist omdat het sop de kool 
niet waard is? 
— Het derde probleem waarmee 
de zelfstandige arbeider worstelt 
naast overdreven belastingen en 
administratieve plagerijen is het 
gebrekkig sociaal statuut. 
Jan Caudron: «Een middenstan
der met een behoorlijk zakencijfer 
moet jaarlijks al vlug over de 
100.000 fr aan'bijdragen betalen. 
Wanneer het op genieten van 
toelagen aankomt dan is het dik
wijls nogal een mager beestje. Stel 
U voor dat hij als basis voor de kin
derbijslag voor het eerste kind 
slechts 471 fr per maand trekt, 
terwijl zijn kollega-werknemer 
1.617 fr geniet, wat dus een discri
minatie betekent van 1.146 fr.! 
Zijn dan alle kinderen niet gelijk 
voor de wet? 
Voor de ziekteverzekering is de 
zelfstandige arbeider slechts ver
zekerd voor de grote risico's (hos-
pitalizatie, heelkundige ingrepen, 
enz...) Wil hij, zoals de loontrek
kende werknemer, ook gedekt zijn 
voor de kleine risico 's, dan moet hij 
of zij daarvoor een extra-verzeke
ring afsluiten wat meteen de kos
ten opnieuw verhoogt 
Een zelfstandige die werkonbe
kwaam wordt kan de eerste drie 
maand niets genieten terwijl aan 
het inkomen van de loontrekken
de praktisch niets verandert. 
Na 3 maand «geniet» hij de bela
chelijke som van 344 fr. als alleen
staande en 423 fr met gezinslast 
De werkonbekwame middenstan
der is dus opnieuw verplicht een 
bijkomende verzekering af te slui
ten wil hij gedurende zijn arbeids
ongeschiktheid een menswaardig 
bestaan leiden. De middenstander 
die gans zijn leven gewerkt heeft 
en bijdragen betaald, die wordt op 
het eind van zijn aktieve loopbaan 
beloond met een pensioentje van 

115.000 fr per jaar als alleenstaan
de en van 144.000 fr met gezins
last Deze aalmoes staat ongeveer 
gelijk met het gewaarborgd be
staansminimum, dat stukken lager 
ligt dan de werklozensteun van 
een schoolverlater die nog nooit 
gewerkt heeft! 
Is het niet revolterend te weten 
dat daarnaast staatspensioenen 
uitbetaald worden die maandelijks 
het dubbel bedragen van wat een 
zelfstandige met gezinslast jaar
lijks ontvangt? 
De Volksunie pleit reeds jaren 
voor een fundamentele gezond
making van het stelsel van de so
ciale zekerheid door fiskalizering 
en federalizering. Met fiskalizering 
bedoelen wij dat de sociale zeker
heid moet betaald worden uit de 
belastingen. 
D.w.z. dat de bijdragen zoals wij ze 
nu kennen afgeschaft worden en 
vervangen door een bijkomende 
kolom op het aanslagbiljet. Door 
de fiskalizering van de sociale bij
dragen zal de Staat als het ware 
een premie innen omdat hij nu 
eenmaal instaat voor de kinderbij
slagen, de ziekte- en invaliditeits-
vergoedingen en de pensioenen. 
De tot op heden door de werkge
ver betaalde sociale bijdragen 
kunnen dan bij het brutoloon van 
de werknemer gevoegd worden. 
De Staat moet dan maar bepalen 
welk percentage de werknemer 
moet betalen en wat hij ervoor in 
ruil krijgt. 
Het VU-voorstel houdt dus een 
samenvoeging in van alle kassen 
en instellingen tot één rijksinstituut 
voor sociale zekerheid. 
De federalizering wil zeggen dat 
de afhoudingen of bijdragen die in 
Vlaanderen geïnd worden in 
Vlaanderen moeten blijven voor 
de uitbetalingen. Leuvense profes
soren hebben wetenschappelijk 
bewezen dat jaarlijks ettelijke mil
jarden van Vlaanderen naar Wallo
nië overgeheveld worden langs de 
kanalen der interregionale trans-
ferts. 
— In de jongste regeringsverkla
ring van premier Martens is spra
ke van een extra-steun van 1,5 mil
jard voor de KMO's? 
Jan Caudron: «Dit betekent een 
druppel op een hete plaat! Ik her
haal dat om met een schone lei te 
kunnen vertrekken de schulden
last van het verleden ten bedrage 
van 29 miljard moet kwijtgespeeld 
worden. Aalmoezen baten hier 
niet! Onze middenstanders vra
gen geen steun; zij wensen alleen 
gerust gelaten te worden. Zij eisen 
normale winsten die een keurig 
bestaan verzekeren en al wat er 
bij komt te kunnen investeren in 
de zaak om op die manier nieuwe 
werkplaatsen te scheppen. De 
zelfstandige arbeiders verfoeien 
de administratieve rompslomp die 
ze na een vermoeiende dagtaak 's 
avonds of tijdens de weekends 
moeten verrichten. Ook de tergen
de opeenvolging van allerhande 
kontroles hangt hen de keel uit 
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