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Bijten of betalen 
Indien het waar zou zijn — het is niet waar, maar de regering 
beweert het — dat Martens V op 10 oktober het „vertrouwen 
van de bevolking" heeft geliregen, dan kan vandaag alleen 
maar gezegd worden dat dit vertrouwen op de meest schaam
teloze wijze wordt misbruikt en uitgebuit. 

De oogst van een week binnenlands politiek nieuws is 
verbijsterend. Verleden vrijdag maakte de regering bekend 
dat ze plots zo'n goede 50 miljard „kwijt" was, door onver
wachte overdrachten van vorig jaar. Een dag later was ze 
opnieuw 18 miljard „kwijt", omdat het BNP zich niet wil ge
dragen zoals Martens en De Clerck het hadden voorspeld. 

Geen enkel cijfer dat de regering heeft vooropgezet, blijkt te 
kloppen. Het aanvankelijk op 200 miljard en later op 252 mil
jard „aanvaarde" begrotingstekort zal ver over de 300 mil
jard lopen. De Rijksschuld zal niet stijgen met 440 miljard, 
maar met tegen de 600 miljard. Indien het gezegde gouverner 
c'est prévoir nog énige zin heeft, dan is er niet eens een 
regering. De zeemzoete zomer- en jaarbeursverklaringen 
van de eerste minister over de licht- en keerpunten die hij 
bewerkstelligd heeft, vallen gelijk de herfstbladeren. 

Nog op andere vlakken blijkt de regering te liegen. Het staat 
zo goed als vast, dat minister Eyskens onwaarheid vertelde 
toen hij zegde dat Cockerill-Sambre geen cent méér heeft ge
kregen dan overeengekomen. De minister van Ekonomische 
Zaken zal moeilijk kunnen loochenen, dat Cockerill-Sambre 
deze zomer voor 9 miljard bijkomende kredieten heeft opge
nomen bij privébanken, onder honderdpercentige staats
waarborg, dank zij het fameus volmachtbesluit 50. Daarnaast 
melkt Cockerill-Sambre de staatskoe nog op velerlei andere 
manieren. Het kreeg van Financiën uitstel voor een teftort 
van 1,2 miljard voorheffing. Het staat in het krijt bij de RSZ 
voor 1,2 miljard, bij de NMBS voor 0,8 miljard, bij de finan
ciering van de brugpensioenen voor 0,9 miljard, bij de KS 
voor 1,9 miljard. Overbodig hierbij te herhalen, dat de 
22 miljard door cashdrains die moesten strekken tot begin 
1985, vandaag reeds opgesoepeerd zijn. Van de 41 miljard die 
Cockerill-Sambre kreeg voor investeringen, zijn er slechts 
10 miljard gerealizeerd. De rest verdween in de gapende put. 

Wij dagen de minister van Ekonomische Zaken en de hele 
regering uit, deze gegevens te weerleggen. De waarheid is dat 
Martens-V, ondanks de ongelooflijke noodsituatie van de 
staatsfinanciën, tientallen miljarden over de balk bij Cocke
rill-Sambre blijft gooien, een bedrijf dat virtueel reeds falliet 
is. Goeddeels Vlaams geld, terwijl Vlaanderen verstoken 
blijft van de middelen om een eigen vernieuwd industrieel 
beleid te voeren. 

De verpletterende verantwoordelijkheid van de regering 
terzake vermindert niet, wanneer we vaststellen dat Vlaan
deren al te lankmoedig laat betijen. Het ACV, bij monde van 
mensen zoals Peirens en Fruru, heeft destijds duidelijke taal 
over het staal gesproken. Waarom zwijgt het nu als ver
moord? Waarom zwijgen de Vlaamse patroonsorganizaties, 
die nochtans beseffen dat de weg naar de DIRV versperd 
wordt o.m. door het Cockerill-Sambre-beleid en al wat er mee 
samenhangt? Waarom beperken Vlaamse drukkingsgroe-
pen zich tot de obligate motie of persmededeling, voor zover 
zij al iets doen? Waar blijft de uitvoering van de resoluties 
van het CVP-kongres over de federalisering van de vijf 
nationale sektoren? De belofte van Martens, daarvoor een 
werkgroep op te richten en daarvan werk te maken? 

Het is niet met de klok achteruit te laten zetten door de unita-
risten, dat men het uur van de waarheid zal ontlopen! 

En dat de regering er nooit voor zwicht om voldoening en 
geld te geven aan Waalse eisen, werd zopas nog eens 
bevestigd door de financiële voorkeurbehandeling die de 
stad Luik krijgt, terwijl Antwerpen op de kom mag bijten. 
De keuze voor de Vlamingen is nochtans eenvoudig: zich we
ren en van zich afbijten, of zich krom betalen... (tvo) 

Foto van de week 

Op een kerkhof m de buurt van Buenos Aires zijn 88 massagraven ontdekt waar in tiet totaal vierhonderd 
mensen begraven liggen. Ook in Argentinië blijft spoorloze verdwijning schering en inslag. 
Dat de kanlbalistische politiek in Zuid-Amerika, op zijn zachtst uitgedrukt, onverminderd blijft gevoerd 
worden met medeweten van de Verenigde Staten kan ook ons niet onbewogen laten. De Belgische minis
ter van Buitenlandse Zaken Tindemans blijkbaar wel Lees biz. 8. 

Budgettair bankroet 
Deze week is er biezonder veel Wetstraatdrukte geweest omtrent 
indrukwekkende spookmiljarden die „aan het ronddwalen zijn". 
Er wordt met miljarden gegoocheld dat het een (on)lust is. 
De rijksbegroting '82 werd door Martens V op het einde van het eer
ste kwartaal van dit jaar ingediend met een geraamd zogenaamd 
netto-tekort van 424 miljard. 
Uit enkele persberichten en een bijeenkomst van de kamerkommissie 
voor begroting moeten we nu opmaken dat de staatsschuld m de loop 
van dit jaar zal aangroeien met niet minder dan 560 miljard. De 
inleverende bevolking krijgt meteen vanwege de nationale regering 
een striemende klap in het aangezicht. 

Het IS de voorbije jaren de slechte terwijl niet de minste v*/aarborg 
gewoonte geworden ten eerste 
rijksbegrotingen veel te laat bij het 
parlement in te dienen, maar het 
ook nog te presteren dat die be
grotingen, in vergelijking met de 
rekeningen van de Schatkist, 
slechts nog goed zijn om in de 
prullemand vertikaal geklasseerd 
te worden 

Inmiddels wordt dan wel voor de 
galenj menig hakbiji-nummertje 
opgevoerd Wordt ook de inleve-
ringsfobie ten top gevoerd"? 
Niemand zal betwisten dat, onder 
meer als gevolg van de internatio
nale recessie in de Westerse we
reld, ook ons land aan bespann-
gen en drastische bezuinigingen 
toe IS 

Evenwel groeide de jongste tijd 
meer om meer het ongenoegen 
omtrent de opgelegde inleverin
gen, Cde hokus-pokus nummertjes 
met bij voorbeeld het kindergeld). 

wordt gegeven dat de zware inle
veringen uiteindelijk ook behoor
lijk sanerend werken en van aard 
zijn om spoedig de krisistrein uit 
de donkere tunnel te halen 
Nu moet blijken dat de ingelever
de miljarden zomaar te grabbel 
worden gegooid aan wanbeheer
ders 
Het kan inderdaad met meer ern
stig genoemd worden dat na tien 
maanden volmachtenbeleid moet 
blijken dat eind dit jaar het tekort 
op de rijksrekening in vergelijking 
met de ingediende begroting met 
met minder dan 130 tot 140 miljard 
zal toegenomen zijn 

Budgettaire experten hebben be
rekend dat in het pakket van die 
bijkomende miljardenschuld op 
zijn minst 60 miljard aan „spookmil
jarden" schuilen 
De huidige regenng tracht elke 
verantwoordelijkheid terzake af te 

wimpelen door te stellen dat het in 
belangrijke mate gaat om „engage
menten Uit het verleden" Daar
mee wordt konkreet bedoeld dat 
door ministers in vorige regenn-
gen miljardenuitgaven werden ge
daan die met in de begrotingen 
voorzien waren, en die zeker met 
door de budgetkontroleurs (op de 
eerste plaats het parlemenO wer
den goedgekeurd 
Die politieke verschoning raakt 
kant noch wal. temeer omdat de 
verantwoordelijken voor die mil
jarden-engagementen uit het ver
leden dienen gezocht te worden in 
de regenngen Martens 1,2,3,4 en 
Eyskens 1 

De volmachtenpolitiek blijkt over
duidelijk slechts goed te zijn om 
de bevolking het mes op de keel 
te zetten, terwijl anderzijds de 
niksschuld (de grote struikelblok 
voor ekonomische heropleving) in 
nooit gekend tempo blijft toene
men Dat wordt in belangnjke 
mate in de hand gewerkt door de 
fameuze kompensatiepolitiek en 
het afwenden van investeringsgel-
den voor dekking van kastekor
ten 
Die sektoren, dié ondernemingen, 
dié toekomstgerichte DIRV-pro-
jekten die onze gemeenschap 
weer een hoopvolle toekomst 
kunnen bezorgen, worden door 
de nationale regenng in de kou 
gelaten Het wordt tijd het nakend 
Belgisch bankroet voor te zijn met 
een ingrijpende boedelscheiding 

(hds) 



mi Brieven 

VERKIEZINGEN '82 

De benchtgever van het dagblad Het 
Volk (CVP) meldt in het nr van 
18 oktober 11 dat de VU in Aalst een 
zware nederlaag geleden heeft 9642 
stemmen tegen 9549 is een verschil 
van plus 93 stemmen of 1 27 % Er v/a 
ren dan nog 2663 stemgerechtigden 
minder dan in 1976 en op 21 stemmen 
na zou er zelfs een 8ste kandidaat 
voor de VU verkozen geweest zijn Is 
dat een zware nederlaag of kan die be
nchtgever niet goed rekenen ' 
Van de alomgekende nederlaag bij de 
CVP Aalst 16596 tegen 19673 zijnde 
een verschil van min 3 077 stemmen of 
3 36 % en een verlies van 2 zetels, 
zwijgt hij als in een graf alleen enkele 
kandidaten die winst boekten worden 
vermeld van de gebuisden geen ver-
liescijfers 
Wat die z g breuk in de Aalsterse VU 
betreft die is met zo erg als b v bij de 
CVP van Waasmunster waar 2 CVP-
schepenen uit afgunst tegenover el
kaar vaandelvlucht hebben gepleegd 
waardoor de Chnstelijke Volkspartij 
haar meerderheid verloor en zijn gaan 
verbroederen zoals in Aalst met de 
goddeloze regenngspartiier 
Laat de CVP eerst haar vuil voor eigen 
deur opruimen en haar zogezegde 
populaire figuur van Erembodegem 
(volgens De Voorpost dd 15/10/82) 
uit haar rangen weren dan zullen de 
nog serieuze mensen uit de CVP 
luchtiger ademen 

J D D , Erembodegem 

TE DURE 
ENERGIE 

Zoals zovele medeburgers kreeg ik 
deze maand de afrekening voor gas en 
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elektriciteit Zo stel ik vast da{ de 
koefficient die rekening houdt met de 
kalonsche bovenwaarde van het gele 
verde gas om meqaioules te verkrii 
gen stijgt van 35831 naar 36047 De 
eenheidsprijs verhoogt van 021588 
naar 027440 In oktober 81 was de 
pnjs voor 1 m3 gas = 9 05 fr BTW 
incl In oktober 82 is de prijs 11 57 fr 
BTW incl Voor de kleine man wordt dit 
een meeruitgave van 2 52 fr /m3 of 
een verhoging van 27 84 % In oktober 
79 was de prijs 5 04 fr /m3 gas Zo 
zien WIJ dat de prijs in enkele jaren 
meer dan verdubbeld is geworden 
Van oktober 81 tot oktober 82 was 

ons verbruik als gevolg van besparin 
gen en de warme zomer 2165 m3 
tegenover 2 240 het jaar voordien 

Voor elektnciteit 2117 KW tegenover 
2 301 in 1981 Onze vooruitbetaling in 
82 was om de drie maand 10 965 fr 

Voor 83 en spijts onze besparing 
wordt dit 11 570 fr 

Als werkloze is mijn inkomen per 
maand nog geen 24 000 fr Wat maken 
de kapitaaldiktators uit de Wetstraat 
onb WIJS ' Het wordt hoog tijd dat 
Wilfned Krol & C° verdwijnen en dat 
de VU haar steentje daartoe zal bijdra 
gen Na de eerste wereldoorlog is de 

kleine man — arbeider bediende klei 
ne middenstander — in ons Oostbuur 
land door het grootkapitaal uitgezogen 
geworden Hetzelfde is nu aan het 
gebeuren in onze zogenaamde wes 
terse vrije wereld De rijken worden rij 
ker de armen worden armer en het Ie 
ger der arbeidslozen zal steeds groter 
worden wanneer geen halt zal toege 
roepen aan de diktatuur van het groot 
kapitaal 

A S , Brussel 

ROBERT 
EN BERTRAND 

In verband met uw bijdrage over Ro 
bert en Bertrand in Wij van 21 okto 
ber II verwondert het mij dat nu ner 
gens spreekt van een toneelbewer 
king destijds gemaakt door Frans Con 
desi 
Ik ben geboren in 1919 en kan dus wel 
moeilijk meespreken over wat voor 
mijn tijd gebeurd is maar Frans Con 
des was een oom van mij en voor en 
tijdens de eerste wereldoorlog een 
zeer gevierd Antwerps toneelakteur 
van het lichtere genre Ook heeft hij 
'leelwat revues en parodietoneelstuk 
ken geschreven Mijn oom zelf was 
heel moeilijk over die penode aan het 
vertellen te krijgen Ik heb hem maar 
gekend als een arme sukkelaar Tij 
dens de tweede wereldoorlog is hij 
gestorven doodgevroren in het station 
van Leuven toen hij op een trein zat te 
wachten I 
Frans Condes was tijdens de eerste 
wereldoorlog direkteur van de Hipo 
droomschouwburg in Antwerpen Zuid 
en avond na avond speelde men toen 
met uitverkochte zalen weken aan een 
stuk hetzelfde toneelstuk of operette' 
De trammaatschappij liet altijd ver 
schillende rijtuigen extra staan voor 

Deze week in 

WALTER VAN DEN BROECK 
WAS HIER 

Op 30 oktober opent de boeken
beurs in Antwerpen weer haar deuren. 
Naar aanleiding daarvan een gesprek 
met Walter Van den Broeck, misschien 
wel de grootste Vlaamse schrijver van 
het moment. Maar ook onze Boeken 
krant heeft het over de boekenbeurs: 
20 blz. lang alleen aandacht voor 
Vlaamse literatuur. 

De vakbond 
en het staal 

Jean IDoyen van de bond van 
knstelijke metaalarbeiders heeft onlangs 
gezegd dat het geld dat in Cockenll 
Sambre wordt gepompt beter kan wor
den gebruikt. Of: een vakbond wil van 
het staal af. Een gesprek over de staal-
misère, deze week in Knack. 

De Spaanse furie 

Vlaams en socialist 
De flamingante Aalsterse scxiialist 

Bert Van Hoorick heeft zijn memoires 
geschreven. Daann is vooral de na
oorlogse penode van belang, waaruit 
Knack de komende weken uitgebreid 
publiceert. 

Bovendien 
Gesprekken met Gemeenschaps 

minister Jan Lenssens van Onderwijs en 
met de Gnekse komponist lennis 
Xenakis. 

Een reportage uit het Gnekenland 
van Andreas Papandreou. 

En... Jobmagazine. bn... Jobmagazine. —. —• "̂  

• C f H » " Venn^srt'^.sTvoot ^^J 
De Spaanse demokratie danst nu al\ ^^'v m "g^v. ô ^̂ 'ĴgJ vat̂  «* 

jaren op een slappe kcxjrd. Maar ook de 
meest hardleerse militairen hebben niet 
kunnen beletten dat er deze week toch 
verkiezingen worden gehouden, en dat 
die wellicht door de sociabsten van 
Felipe Gonzalez zullen worden gewon
nen. Is de fune nu bedwongen? 

\ 

De Cirque tot de vertoning gedaan 
was Ook de buurtspoorwegmaat 
schappij had extra stoomtrams die 
vertrokken aan het zwemdok op het 
einde van de Brederodestraat De 
mensen gingenin dichte drommen te 
voet vanaf het Museum van Schone 
Kunsten tot daar en maakten de wijk 
van het Zuid wakker Iedereen wist 
De Cirque is weer uiti men kon er 

zijn uurwerk op regelen 
Na de oorlog heeft men Robert en Ber 
trand nog eens hernomen maar de 
Fronters haddener een politieke hul 

de van gemaakt en de politie was er als 
de kippen bij om dat staatsgevaarlijk 
stuk te verbieden' 
Wat er met al die souvenirs uit die glo 
netijd van De Cirque gebeurd is kan 
ik niet zeggen De zoon van Frans 
Condes Willy beter gekend als De 
Wim van radio Kerkske is ook reeds 
vele jaren overleden Het was noch 
tans een boeiende tijd en het zou 
heelwat mensen plezieren moest er 
van de kulturele bloei van toen iets uit 
de vergeethoek kunnen gehaald wor 
deni 

J V T St-Pieters-Woluwe 

FACILITEITEN 
AFBOUWEN 

Happart weldra burgemeester in Voe 
r e n ' Te gek om los te lopeni Maar poli 
tiek IS politiek En tot zolang de man 
zijn burgerrechten met ontnomen zijn 
belet mets dat hij inderdaad burge 
meester wordt Tenzij zijn onkunde 
van het Nederlands Voeren is immers 
een Vlaamse gemeente En de be 
stuurstaal daar is het Nederlands ook 
voor verkozen bestuurders zo beslis 
te onlangs de Raad van State Daarom 
dient de wetgever ten spoedigste in te 
gnjpen om vast te stellen hoe kan 
bepaald worden dat deze verkozen 
bestuurders het Nederlands voldoen 
de machtig zijn 
Laat de wetgever bepalen dat betrok
kenen een taaleksamen dienen af te 
leggen De koning zou immers nergens 
ten lande een burgemeester benoe 
men die de taal van de streek met 
machtig is hij zou zelfs niet voor het 
dilemma geplaatst worden aangezien 
de kiezer in eentalige gebieden zulke 
figuren met zou verkiezen 
Alleen in Vlaamse faciliteitengemeen 
•en IS het anders de Franstaligen 
stemmen en bloc op Franstalige po 
tentiele burgemeestersfiguren omdat 
die hun wijsmaken dat zij op een 
Franstalige manier hun gemeente zul 
len besturen wat onwettelijk is 
Nu dient er ingegrepen te worden de 
faciliteiten waren als tijdelijk bedoeld 
ZIJ bestaan nu sinds een generatie Het 
wordt tijd hen geleidelijk en menselijk 
maar radikaal af te bouwen Met eer 
bied voor bepaalde verworven rech 
ten want menig Franstalige is immers 
in de faciliteitengemeenten komen wo 
nen omdat er faciliteiten waren Een 
grotere impact van de gemeenschaps 
regering op de faciliteitengemeenten 
kan ook helpen Daarom drie prioritaire 
eisen voor de Vlaamse beweging 
want binnen zes jaar is het zeker te 
laat 
— alleen Vlaamse burgemeesters in 
Vlaamse faciliteitengemeenten al die 
nen zij door de koning benoemd buiten 
de gemeenteraad (denk aan het Ne 
derlandse systeem van burgemeester 
ambtenaar) 
— geleidelijke en menswaardige af 
bouw van de faciliteiten 
— grotere bevoegdheden voor de 
gemeenschapsregenngen zeker in de 
faciliteitengemeenten 
Kunnen de fraktieleiders van de vier 
grote partijen in het parlement hier 
over geen consensus bereiken zon 
der partijpolitiek o p b o d ' 

J L Linkebeek 

W I J onivnngen g m g br even v i n 
on^e lezers TIS ze ondertekend zi|n 
N T in loze brieven g n n de scheur 
m i l d n evernis scheld en s n m d 
brieven De indere publiceren wi) 
t n i r g e l i n g er p im ts besch i kb i i r is 
W | behouden ons d i n ook het recht 
voor brieven m te korten en pers 
k imr te m iken zonder de essentie 
vTii de nhoud te ver inderer 
De opin e vertolkt in een lezersbrief 
IS niet noodzTkeli|k de onze 
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Mensen m 
Adieu Van Rompuy 

Nationaal voorzitter van de CVP-
jongeren Eric Van Rompuy heeft 
met de nodige tamtam zijn na
kend en voorti jdig ontslag aan
gekondigd. Deze 33-jarige man 
leidde gedurende een vijftal ja
ren de politieke jongerenvereni
ging van de CVP. Tijdens zijn 

toespraak herhaalde de „poulain" 
van Tindemans dat zijn „mooiste 
politieke herinnering" het Heizel-
kongres van 1979 was. Wij willen 
er nog even aan toevoegen dat 
precies deze CVP-bijeenkomst 
aandrong op een verregaande 
federalizering van de Belgische 
staat! Thans, drie jaar later, is het 
nog steeds de CVP die deze 
regionalizering boycot en inte
gendeel weer opteert voor een 
meer unitaire aanpak. Is het mis
schien daarom dat hij vroegtijdig 
het zinkend CVP-jongeren schip 
verlaat? Want, ook dit is duidelijk 
gebleken: het overgrote deel van 
de Vlaamse jeugd heeft de rug 
gekeerd naar die ooit zo grote 
CVP. Wel is Van Rompuy erin 
geslaagd, met het nodige ellebo-
genwerk en niemand ontziend (in 
zijn gemeente Zaventem kwam 
z^lfs een antilijst op van ACV-
strekking)), tot de politiek hogere 
regionen door te dringen. De 
Vlaamse jongeren verliezen in dit 
heerschap niet veel... 

Paulus wijst PVV terecht 
Camille Paulus, voorzitter van het 
Liberaal Vlaams Verbond, tikte de 
PVV en haar nninisters duchtig op 
de vingers Dit gebeurde naar aan
leiding van het kongres van het 
LVV te Brussel. „Blijden beweren 
dat de mensen er niet op achteruit 
gaan, komt ongeloofwaardig over 
De burger ondervindt zulks maan
delijks'", zei de voorzitter Waar
mee dit dan eindelijk eens openlijk 
gezegd wordt door mensen uit de 
eigenste PVV-rangen „De kies-
slogan „meer centen voor u, min
der voor de staat" dreigt een 
monument van onwaarachtigheid 
te worden." 
Ook het volledig uit handen geven 
van het rijksonderwijs vindt Pau
lus een dure en zware vergissing 
Hij hekelde hierbij vooral de 
schandalige behandeling én bena
deling door minister Coens van 

het buitengewoon rijksonderwijs 
„Door blinde ingrepen worden de 
betrokkenen als citroenen uitge
perst", aldus de LVV-voorzitter. 

Hopelijk hebben de aanwezige 
parlementsleden van de PVV 
deze waarschuwing begrepen. Of 
preekt Paulus in een blauwe 
woestijn? 

Liefde van Tindemans 
Tijdens een zeer lange uiteenzet
ting voor de Kamer van Volksver
tegenwoordigers heeft minister 
van Buitenlandse Betrekkingen 
Tindemans aangekondigd dat hij 
binnenkort een rapport zal voor
leggen over een nieuw Belgisch 
Afrikabeleid. De gewezen kolo
nies zullen een belangrijke plaats 

blijven bekleden, maar er zal ook 
veel meer aandacht gaan naar de 
overige Afrikaanse landen. Een 
liefdesverklaring of herhaling. Tin
demans drong ook aan dat de 
betrokken Afrikaanse landen 
meer eerbied zouden opbrengen 
voor onze tradities inzake asiel 
voor politieke vluchtelingen, vrij-

Deze week dit... 
Mia, het pas verkozen en nog 
niet geïnstalleerde VU-
gemeenteraadslid van Voeren, 
had een achttal Vlaamse 
inwoners van Moelingen 
verzameld. Het was zondag een 
echt zonnige dag. Ik kon de rust 
in het dorp horen. De lieve, 
prachtige Voerstreek. Niets liet 
vermoeden hoe ruw en 
onmenselijk het er soms kan 
aan toegaan. 
Het huis waar we bijeenkwamen 
vertoonde nog sporen van de 
brutale aanval, die het de nacht 
vóór de verkiezingen onderging. 
Ze vertelden me over de 
heersende terreur van de bende 
van Happart. We kennen dit 
trieste verhaal reeds lang. 
Steeds opnieuw hetzelfde. Toch 
nog haast niet te geloven Ik 
waande me enkele eeuwen 
terug. In de tijd van de 
roversbenden. De 
grondveroveringen van het ene 
graafschap op het andere. Nu 
niet te vuur en te zwaard. Wel 
met stokken, kettingen, 
boksijzers, stenen en geweren... 
Men moet bij mij niet komen 
aandraven met de bewenng dat 
ik over deze onbenullige kwestie 
beter zou zwijgen. Dat er in de 
huidige krisistijd, waarin de 
werkloosheid hoogtij viert, 
belangrijker dingen te vermelden 

zijn. Iedereen weet dat de 
Volksunie erg begaan is met de 
sociaal-ekonomische aftakeling 
van Vlaanderen. Iedereen kan 
wekelijks lezen hoe ik tot ver
velens toe de miljarden
overheveling van Vlaanderen 
naar Wallonië aanklaag. Des te 
meer stijger ik, wanneer ons 
volk bovendien nog 
geïntimideerd wordt door 
Waalse huurlingen. 
Het drama van de Voerstreek 
kent verschillende aspekten. 
Afgezien van de schrik voor het 
lichamelijk geweld en de 
materiële vernieling, leven de 
mensen jarenlang onder een 
geestelijke druk. Georgrafisch 
gescheiden van Vlaanderen, zijn 
zij in grote mate op Wallonië 
gericht. De verdomde faciliteiten 
hebben hen Franstalige scholen 
gebracht. Feodale toestanden 
oriënteren hen sociaal-
psychologisch naar de Frans- en 
Luiksgezindheid. 

Maar de oorzaak van het drama 
zit dieper: bij de Vlamingen zelf! 
Aan hun lot overgelaten, kunnen 
de enkele duizenden Voerenaars 
niet optornen tegen het Waals 
imperialisme. Ik bedoel hiermee 
niet dat we er om de haverklap 
moeten betogen. Ik beoog lang 
geen „oog om oog en tand om 
tand"-politiek Integendeel, ik 

huiver voor Noord-lerse situaties. 
Evenzeer als de Voerenaars zelf. 
Wel wil ik duidelijk stellen dat 
het niet voldoende is, enkele 
keren te verklaren dat „Voeren 
Vlaams is en Vlaams zal blijven" 
en dan braaf terug in de schelp 
kruipen Zoals de traditionele 
partijleiders doen. 
De provincie Limburg en de 
Vlaamse Regering moeten hun 
gezag laten gelden in Voeren. 
Niet alleen op het kultureel vlak, 
ook door een politiek van 
tewerkstelling en huisvesting. 
Door het afdwingen van de 
benoeming van een 
Vlaamsgezinde magistraat als 
speciale arrondissementskom-
missaris. 
Willen wij een echte „natie" zijn, 
dan moet heel Vlaanderen, met 
alle prominenten van de 
Vlaamse beweging op kop, 
scherp protest laten horen tegen 
de eventuele benoeming van 
een Nederlandsonkundige 
terrorist tot burgemeester. 

heid van meningsuiting en eerbied 
voor de rechten van de mens, die 
België toekent aan alle buitenlan
ders die hier verblijven. 

Vic ANCIAUX 

Nergens koppelde Tindemans 
deze prangende problematiek aan 
de situatie in veel van die landen. 
Waarom wordt de ontwikkelings
hulp die België aan bij voorbeeld 
Zaïre schenkt niet verbonden aan 
de-«eis tot eerbiediging van de 
menselijke rechten in dit bewuste 
land? 
Tindemans blijft struisvogel spelen 
door blind te blijven voor de mens
onterende toestand van veel bur
gers in Afrika. Maar ja, omwille van 
de „financiële" belangen worden 
er zoveel principes overboord ge
gooid, ook de kristelijke... 

Maystadt 
betoogt 
De nationale minister van begro
ting Maystadt kan hoegenaamd 
niet ontkend worden dat hij een 
zeer ondernemend man is. 
Terwijl vandaag blijkt dat de be
groting '82 een grandioze giller is 
geworden en bij de opmaak van 
de begroting '83 al evenzeer de 
spookmiljarden ingebakken wor
den, heeft minister Maystadt in 
een toespraak ^oor de „Soclété 
Royale d'Economie Politique de 
Belgique' zijn zorgen geuit in 
verband met het begrotingswerk 
voor het jaar '84. Toegegeven, hij 
sprak zeer wijze woorden: „liVaf 
baat het de kompetitivileit op het 
gebied van de loonkost enigs

zins op te drijven op het gevaar 
af sociale moeilijkheden te krij
gen, als er geen budgettaire sa
nering komt om onze bedrijven 
ook op het vlak van de rente 
konkurrentiële voorwaarden te 
kunnen bieden?' 
Wie wou Maystadt dan wel hier
van overtuigen? De minister van 
begroting die hijzelf is? Of de 
Vlaamse gemeenschap die de 
potverterende kompensatiepoli-
tiek reeds lang beu is? 

Eyskens' 
engagementen 
Terwijl gewezen minister van be
groting en huldig minister van 
ekonomische zaken, Mark Eys
kens door financiënminister 
Willy De Clercq inzake de duize
lingwekkende toename van de 
ri jksschuld met de vinger wordt 
gewezen legt hij bij een officieel 
bezoek in Japan de zoveelste 
plechtstatige verklaringen af. 
Eyskens verdedigde er met klem 
het „door de Belgische regering 
gevoerde ekonomisch beleid'. 
Na diens prachtige publicitaire 
boodschappen, vorige maandag, 
noteerde men dinsdag ook in 
Tokio de berichten over de enor
me toename van de ri jksschuld 
In de maand september. En voor
al dat de huidige eerste minister 
(Martens) de voormalige premier 

(Eyskens) mede verantwoorde
lijk stelt voor de spookmiljarden 
die op rekening geschreven wor
den van „engagementen uil het 
verleden'. 
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Vorige dinsdag werd eens te meer in een massamanifestatie h^t verkeersbeleid van minister De Croo 
scherp aan de kaak gesteld. 
De bewindsman speelt het klaar om in de kortste keren én komaf te maken met bezuinigingen inzake pri-
vé-vervoer (het opjagen van het verkeersritme op autosnelwegen is zonder meer energieverkwistend), 
terwijl anderzijds alles in het werk wordt gesteld om het openbaar vervoer zó peperduur te maken dat het 
gebruik van treinen, bussen en trams drastisch zal afgeremd worden. 
Als morgen de mindervalide, of de korting-genieter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen dan toch de 
peperdure vollepot rekeningen van een trein of tramritje dienen te betalen in het kader van drastische be
sparingen, waarom stelt De Croo in de regering l^artens dan niet evenzeer voor dat bijvoorbeeld alle mi
nisteriële dienstwagens afgeschaft worden. En dat de niet-onderbetaalde kabinetsmedewerkers ook hun 
vervoer van en naar het werk uit eigen zak betalen? Bijvoorbeeld, (foto Bolsius) 

Aanhoudend 
protest 
Reeds van bij het begin van dit 
schooljaar rommelt het in de rijks
scholen. Tengevolge van de ver-
mindenng van het aantal kredieten 
en het afdanken van tientallen 
leraars door het kabinet Coens 
(CVP), IS er reeds wekenlang ge
woel in die knngen Tijdens de 
voorbije dagen manifesteerden 
duizenden studenten en leer
krachten tegen de door Coens 
gevoerde politiek Nu weten ook 
WIJ wel dat vorige, meestal socialis
tische onderwijsministers, nogal 
kwistig omsprongen met kadoot-
jes ten voordele van het „neutraal 
onderwijs" En dat een knstende-
mokratische minister daar een 
punt zou achter zetten, was ook 
makkelijk te voorspellen Maar, de 
regelrechte aanval op het rijkson-
derwijs door Coens lijkt ons ook 
onuitstaanbaar En daar waar 
vroeger uitsluitend leden van één 
vakbond toegang hadden tot het 
lerarenkorps, werd dit tijdens de 
vorige regering reeds aangepast 
en IS het nu zo dat enkel CVP-le-
den nog een plaatsje knjgen Dat 
er moet bezuinigd worden lijkt ons 
nogal wiedes, maar dan moet dit 
op een eerlijke wijze gebeuren die 
bovendien geen afbreuk mag 
doen aan de kwaliteit van het 
onderwijs! Er bestaan ernstige én 
haalbare besparingsalternatieven 

Wij denken hierbij aan het plan 
van VU-onderwijsdeskundige 

Jaak Vandemeulebroucke Maar 
dit voorstel werd door de eigen

wijze Coens hooghartig verwor
pen. 
En wanneer wordt er eindelijk 
eens aanvang gemaakt van de 
pluralistische gemeenschaps
s c h o o l Of IS alle durvende kreati-
viteit en zin voor vernieuwing to
taal afwezig bij de huidige rege
ring? 

VESOC of GERV 
Na het VEV-kongres waar ideeën 
werden gespuit omtrent de Der
de Industriële Revolutie in Vlaan
deren, en na de hervatting van de 
besprekingen in het Vlaams Eko-
nomisch en Sociaal Overlegko-
mitee (VESOC), heeft alvast 
ACV-sekretaris Peirens gewaar
schuwd voor een liberale aanpak 
van de krisis door de Vlaamse 
werkgevers: „De patroons vra
gen meer vrijheid om te onderne
men en een gunstiger onderne
mingsklimaat, maar zij weigeren 
sociaal-maatschappelijke taken 
te vervullen". 
Evenmin als bij het nationaal so
ciaal overleg, blijkt het te boteren 
bij de konfrontatie van de werk
gevers met de grote syndikaten 
in het VESOC-komitee. 
De vraag die zich momenteel 
opdringt is of niet eindelijk werk 
dient gemaakt te worden van een 
ruim Vlaams sociaaJ-ekonomisch 
overleg. En of de GERV - Ge
westelijke Ontwikkelingsmaat
schappij voor Vlaanderen — 
hiertoe niet het aangewezen 
overleginstrument is? 

CVP-duidelijk? 
De prijs voor het leukste persbe
richt van de voorbije dagen gaat 
ongetwijfeld naar de motie van de 
CVP, onder de hoofding „CVP 
vraagt duidelijkheid" Heel ernstig , 
wordt daarin gemeld dat het CVP-
partijbureau duidelijkheid vraagt 
inzake de toestand van de begro
ting voor 1982 en de uitzichten 
voor 1983 Is dit een grap of om te 
huilen? De CVP levert toch in 
deze regering het grootste aantal 
ministers' En ook in de vorige 
regeringen' Of behoren de CVP-

ministers nu plotseling met meer 
tot de C V P ' 
Ofwel houdt deze partij de men
sen voor idioten, ofwel wordt het 
vermoeden bevestigd dat er ver

schillende soorten CVP'ers be
staan, die niet de minste samen
spraak met elkaar hebben Er be
staan behalve CVP'ers van de vier 
verschillende standen, ook nog 
CVP'ers in en buiten de regenng, 
kamerleden en senatoren (die 
over de volmachten een totaal 
afwijkende mening hebben als de 
excellenties), CVP-ministers die 
Vlaams denken (of dit toch voor
wenden), en CVP-nationale minis
ters die vastgeankerd hangend 
aan het ene België, neem daarbij 
dan nog de gewezen CVP-minis-
ters (met weer eens andere stellin
gen), om dan nog van de gebuisde 
burgemeesters en schepenen te 
zwijgen 
Het oude beproefde middeltje om 
deze interne verscheurdheid te 
verdoezelen wordt nog maar eens 
toegepast „ 't is allemaal de schuld 
van d'anderen en van de vorige re
geringen'" En welke partij was 
daarin het sterkst vertegenwoor
d i g d ' Weer eens een andere 
C V P ' 

Goed nieuws 
NCC-lid André Monleyne heeft 
een interessante verkiezings
analyse gemaakt. Hij pluist de 
toestand uit voor de Vlamingen 
in Vlaams-Brabant. En zijn beko
men resultaten, gestoeld op ern
stige berekeningen, zijn bemoe
digd. Uit die studie blijkt immers 
dat de zogeheten „olievlek" over
al verder „opdroogt" (behalve in 
Zaventem). 
De algemene trend is duidelijk: 
da frankofonen verliezen in 
Vlaams-Brabant bijna 6.000 
stemmen (11 zetels) en vallen 

VNOS 
op tv 
Volgende week, woensdag 
3 november om 19 u. 12 is er 
een nieuwe Vlaams-nationa-
le uitzending. Deze staat 
volledig in het teken van het 
motto „Ontwikkeling en vre
de" van de 11.11.11-aktie van 
dit jaar. 
• Front-herinneringen van 
Léon Demuynck. Een repor
tage naar aanleiding van 
Wapenstilstand. 
• Een gesprek met Mau-
rits Coppieters, voorzitter 
van het Nationaal Centrum 
voor Ontwikkelingssamen
werking. 
• „Stove Jef vertelt...", een 
verhaal door gewezen 
volksvertegenwoordiger Jef 
Olaerts. 

terug op amper 20.500 stemmen. 
Binnen de zes randgemeenten 
kan van een status-quo worden 
gesproken, zodat de Franstalige 
lijsten, met inbegrip van de zes 
randgemeenten, slechts 37.000 
stemmen haalden. 
De mensen of partijen die blijven 
kraaien over „100.000 Franstali-
gen rond Brussel", zouden dus 
best een toontje lager gaan zin
gen en nuchter de verkiezingsuit
slagen bekijken. De eis van het 
FDF om dit dossier terug ter tafel 
te brengen, met het oog op de 
uitbreiding van l\et Brussels ge
west, is bij deze kompleet onaan
vaardbaar! 

Bert d'Haese, een lastigaard 
Bert d'Haese werd verleden zaterdag te Hekelgem 
begraven gelijk het sibbehoofd uit een Noorse 
saga. Zijn mannelijk nageslacht, dat de lijkkist met 
de stamvader op de schouders torste, zong bij het 
uitgaan van de kerk de Vlaamse Leeuw. Onder de 
nochtans talrijke rouwgangers vormden de kinde
ren en kindskinderen een dergelijk grote groep, 
dat de plechtigheid een haast familiaal karakter 
kreeg. Er was droefheid, maar ook vreugde. Vreug
de om de lange en milde tijd die de oude in hun 
midden had mogen slijten, om de genadige manier 
waarop hij gestorven is, om de warme zomer die 
zijn laatste mocht zijn. 
Op het overlijdensbericht in de kranten had de 
93-jarige naar één eretitel meegekregen: oud-
aktivist. Hij is zoveel méér geweest: studentenlel-
der, advokaat, volksvertegenwoordiger, senator, 
journalist Om dit boordevolle leven te verstaan en 
om er — tussen de schijnbare tegenstellingen — 
de rechtlijnigheid van te begrijpen, kere men 
echter inderdaad best terug tot de jonge Bert 
d'Haese. De studentenleider van Amicitia te Leu
ven, de aktivist aan de universiteit te Gent. 
Vlaams-nationalist vanaf het eerste uur, reeds 
vóór de eerste wereldoorlog bezig met de toen 
nog zeldzaam gekoesterde idee van zelfbestuur. 
Demokraat, dromend van een Vlaamse beweging 
die de ontmoeting zou zijn tussen de nationale 
strijd en' de strijd voor sociale rechtvaardigheid. 
Gelovig katoliek, sterk onder de invloed van 
Dosfel en diens streven naar een rooms Vlaams-
nationallsme. 

Aan deze opvattingen is hij zijn hele leven omwrik-
baar trouw gebleven. Het heeft hem een aparte 
p i n t s b e z o r j d n de o fw kkel j v i n het po l t ek 

Vlaams-nationallsme. In het vooroorlogse VNV 
was hij tegenstander van de autoritaire richting, 
voorstander van de Koncentratie-gedachte. (Waar 
is de tijd van de eenheid met de katoHeke voorman 
Pedro D'Herde, toen de volgelingen van de jonge 
Bert Van Hoorick zongen van „Pie, Pie, Pie uwe 
neus ziet blauw" en van „d'Haese, d'Haese, d'Hae
se uwe baard moet af'?). Als kristelijk demokraat 
is hij, waarschijnlijk met pijn maar moeiteloos, uit 
de Vlaams-nationale kollaboratie tijdens de Twee
de Wereldoorlog gebleven. 

Nadien heeft hij jarenlang vanaf 1947, onder de 
vaste titel „Feiten en Beschouwingen", het hoofd-
kommentaar In „De Standaard" geschreven. Op
roeiend tegen de stroom van moedeloosheid en 
machteloosheid in de Vlaamse Beweging, dat wel. 
Fel protesterend tegen de uitwassen van de 
repressie. Maar overtuigd — vanuit zijn oude 
opvattingen en strikt persoonlijke ervaringen — 
dat de Vlaams-nationalisten het ditmaal niet meer 
alléén mochten doen, maar mét en in een grote 
partij. De CVP. Het „Schild en Zwaard van Vlaan
deren", de uitdrukking is waarschijnlijk zijn bloed
eigen uitvinding geweest. 

Wij leefden vreselijk in onmin met hem, toen. Te 
jong om ons te verdiepen in zijn persoonlijkheid, 
noemden we hem een renegaat. Wij hoonden zijn 
artikels als „Fouten en Beschijtingen" En we 
deden het mogelijke en onmogelijke, om het 
Vlaams-natlonalisme politiek weer op eigen poten 
te zetten. 

Ditmaal gaven de feiten hem geen gelijk. Hij was 
Inmiddels reeds toeschouwer geworden. De ellen
dige afgang van de CVP als Vlaanderens Schild en 
Zwaard, de steile opgang van de Volksunie, het 
demokratisch karakter van de Vlaamse-nationale 
partij hebben zijn mening gekorrigeerd. 

Wat hij nooit heeft moeten korrigeren, dat zijn 
de grote beginselen Beginselvaste mensen zijn 
vaak lastige lui. En een lastigaard is Bert d'Haese 
dus geweest. Ongetwijfeld echter, vanaf de jeugd 
tot aan het einde van dit lange leven, een Vlaams-
nationalist. 
...en het sibbehoofd uit een Noorse saga, wiens 
veelbegaafd en overtalrijk nageslacht de naam 
d'Haese nog vaak in de Vlaamse annalen zal 
brengen.. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Geen werk, niet van tel 

De enorme werkloosheid 
(vooral de langdurige 
werkloosheid, en dan nog in 
aanzienlijke mate bij jongeren) 
zal het grootste kwellend 
probleem van de jaren tachtig 
blijken. 
Het heet dat er gedokterd 
wordt aan spitstechnologische 
en andere gedurfde industriële 
vondsten. Onder meer de 
projekten van de Vlaamse 
regering en van de 
werkgeversorganizatie VEV 
inzake de Derde Industriële 
Revolutie in Vlaanderen zijn op 

zich indrukwekkend te noemen. 
En hoopgevend. 

Evenwel hebben we er vorige 
week reeds op gewezen dat de 
„sociaal-maatschappelijke 
dimensie" schromelijk dreigt te 
ontbreken. Dat de kloof tussen 
werkenden en werklozen niet 
alleen bestendigd maar ook 
aanzienlijk verbreed dreigt te 
worden. 

De betrokken beleidmakers 
hebben terzake een enorme 
verantwoordelijkheid: op de 
eerste plaats de Vlaamse 

regering. Maar ook de 
zogeheten sociale partners. 

Procentueel bekeken is ons land 
inzake werkloosheid rekordhou-
der En de dag van morgen zit er 
nóg somberder uit In een zoge
naamde „lente-projektie van het 
Nationaal Planbureau' werd 
boudweg gesteld dat zoals de 
zaken momenteel verlopen — of 
beter, blijven verslechteren — we 
ons mogen voorbereiden op een 
katastrofale werkloosheid tegen 
het jaar '86 die om en bij de 
634.000 mensen zal treffen...! 

170.000 jongeren werkloos 

Cijfergegoochel 
Over de indrukwekkende toena
me van de rijksschuld — als 
gevolg van het ontdekken van 
spookmiljarden die nu plots in de 
uitgavenrekeningen opduiken — 
kan en zal nog menig robbertje 
uitgevochten worden. 
De interpretaties van de cijfers 
zijn legio. Alleen gaat het om 
ontzagwekkend méér miljarden 
dan de besparingen die aan de 
bevolking opgelegd worden. 
Een schoolvoorbeeld van cijfer
gegoochel gaf de TIJD in ver
band met het dispuut over de 
verantwoordelijkheid voor de 
stijging van de rijksschuld in 
september met niet minder dan 
70 miljard frank: „Men kan de 
stijging van de rijksschuld in 
september op vier manieren uit
drukken: mét wisselverliezen 
maar zonder de schulden van de 
interkommunales is er een stij
ging met 73,7 miljard. Zonder 
wisselverlies en zonder de inter
kommunales gaat het oitt 70,4 
miljard. Met de interkommunales 
maar zonder wisselverliezen no
teren we een stijging van 66,8 
miljard. En, met wisselverliezen 

én met de interkommunale reke
ningen bedraagt de stijging van 
septembver 70,1 miljard. 
Een miljardje meer of minder, het 
doet er niet meer toe. Het gekib
bel van ministers over miljarden
tekorten blijkt nu toch wei over
duidelijk tot een welles-nietes 
spelletje geworden te zijn. 

De Croo 
Wie herinnert zich niet de dema
gogische P\A/-slogan: „Méér 
jobs, minder belastingen'? Het 
„bewijs" werd tijdens de afgelo
pen maanden voldoende gele
verd: een haast ondraaglijk ge
worden belastingdruk en het ver
lies van duizenden arbeidsplaat
sen overal in het land. Mee door 
de schuld van de PW-ministers. 
Herman De Croo, minister van 
Verkeer, dreigt nu meer dan 1.000 
werknemers naar het stempello
kaal te zenden door zijn weige
ring nieuwe treinen en trams te 
laten bouwen. Het moderne be
drijf „BN-Spoorwegmaterieel en 
Metaalkonstrukties", met ca. 
2.500 werknemers te Brugge, le
vert sinds jaar en dag treinen 
voor de NMBS (Spoorwegen) en 

trams voor de MIV (maatschap
pij voor interkommunaal ver
voer). Zowel nationaal als inter
nationaal staat dit bedrijf biezon-
der hoog genoteerd voor haar 
knappe eindprodukten. Ten be
wijze daarvan: ongeveer 20 Vo 
van de produktie is bestemd 
voor de export. Dit weerlegt ook 
de bewering als zonder de pro-
dukten van deze fabriek te duur 
zijn. 

verhoogt 
werkloosheid 
•k Nu weigert De Croo nieuwe 
investeringsorders te tekenen, 
ook al wordt door alle deskundi
gen toegegeven dat België nog 
steeds een grote achterstand 
heeft wat betreft het rollend ma
terieel. Ook is het precies nCi 
nodig het rendement van onze 
zieke spoorwegen te verhogen. 
Maar, bij ontstentenis van enige 
optie voor de toekomst van het 
openbaar vervoer en door de 
halsstarrige eigenwijsheid van 
De Croo komt ook de toekomst 
van dit modelbedrijf op de hel
ling te staan-

In beleidstermen heet het proper-
tjes dat in het lofiend decennium 
zal dienen rekening gehouden te 
worden met een aanzienlijke met-
samendrukbare strukturele werk
loosheid 

Miserie 
In werkelijkheid gaat het om een 
puinhoop van menselijke misene 
Honderdduizenden mensen die 
als het ware uit de maatschappij 
van inkomensverwervers (door ei
gen werk) gestoten worden Van
daag wordt krisisbestnjdend veel 
in het werk gesteld om de budget
taire rode miljardencijfers mits tal 
van hakbijloperaties in manage-
ment-propere proporties te herlei
den De ekonomische en financië
le besparingszorgen zijn uiteinde
lijk ook die van de ministers ge
worden 
Maar de zorg voor de sociale 
ellende van diegenen die hoedan-
ook langdurig door werkloosheid 
in hun gezins- en levenssituatie 
getroffen worden. ' 
Wie bekommert zich om hen' ' Om 
het lot van de meest-hulpbehoe-
venden in onze samenleving "? 
De jongerenmars voor werk van 
14 apnl dit jaar is alweer wegge
wist uit het korte Wetstraat-ge
heugen Evenwel tellen we mo
menteel bij de uitkeringsgerechtig
de werklozen nagenoeg 170000 
jongeren beneden de 25 jaar 
Daarenboven zijn nu ook al gerui-
n ie tijd meer dan 100 000 mensen 
langer dan drie jaar werkloos Zij 
worden overmand én door de 
financiële miserie, maar mettertijd 
vooral door gevoelens van fatalis
me, lusteloosheid, apatie... 
De werkloosheidskanker woekert 
bovendien nog heviger dan wat 
zou moeten blijken bij lektuur van 
de statistieken van de overheid, 
waarbij geen melding wordt ge
maakt van de toenemende werk-
onzekerheid bij de „tewerkgestel-
den" in het derde arbeidscircuit, of 
hoe de meuwsoortige oplapwerk-
stelsels ook mogen heten. Waarbij 
ook de cijfers verzwegen worden 
omtl*ent de werklozen die geen 
RVA-uitkenng genieten, en de mi
serabelen die leven bij de gratie 
van OCMW-hulp 

Forse intenties 
Tot op vandaag is door de politie
ke overheid vooral het financièle 
probleem van de enorme werk
loosheid belicht Ook de ekonomi
sche penkelen (daling van koop
kracht) krijgen wat aandacht Het 
potje van de sociale ellende wordt 
stilletjes gedekt gehouden 
Niet helemaal Er zijn enkele forse 
ministeriele verklanngen, beleids
opties, en werknota's te noteren 
Studiedagen ook, én symposia 
Al die versnipperde initiatieven 
zijn evenwel nog alles behalve 
van aard om voor de „studie-
objekten' enige krisisuitweg bin
nen handbereik te brengen. 
De institutionele voetangels zijn 
ook hier alweer schering en inslag 
Inderdaad, vandaag blijkt de be
voegdheid over de beroepsoplei
ding aan de „Gemeenschappen' 
toevertrouwd, is de arbeidsbe
middeling (RVA) een materie 
voor de Gewesten, en blijft de 

werkloosheidsregeling een na
tionale aangelegenheid. 
De konfliktstof is dus dik ingebak
ken De „Vlaamse Executieve" 
heeft in haar beleidsverklanng ge
steld „De Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening dient op admi-
nistratief-organizatorisch gebied 
dringend aangepast te worden 
aan de nieuwe staatsvorm (-) De 
Vlaamse Executieve meent dat 
de programma's tot opslorping 
van de werkloosheid tot haar 
bevoegdheid behoren, en dat de 
hiervoor bestemde financiële 
middelen bij haar inkomsten die
nen gevoegd te worden'. 
Van die forse beleidsintenties 
werd tot op vandaag nog niets in 
konkrete realizaties omgezet Om 
dan nog maar te zwijgen over 
initiatieven inzake werklozen-be
geleiding 

In Nederland daarentegen bestaat 
er naast een „banenplan'ook een 
plan voor gemeenschapstaken, en 
maakt een landelijke stuurgroep 
werk van sociaal-kulturele aktivi-
teiten ten bate van werklozen 
Bij ons zijn gelijkaardige bekom
mernissen de zorg van lokale ini
tiatiefnemers De politieke over
heid vertoont vooral afwezigheid 
van interesse 

Onderonsjes 

Hoewel, toch met helemaal Onder 
impuls van minister Schiltz werd 
een tweetal jaren geleden een 
werkgroep opgericht met als stu-
dieobjekt „het maken van een 
kosten-batenanalyse van een 
werklozenbegeleidingsplan ". 
Deze werkgroep werd samenge
steld uit vertegenwoordigers van 
universiteiten, van de njksdiensten 
(RVA), werknemersorganizaties 
en syndikaten, sociaal-kulturele 
„koepels", zelfhulpgroepen On
danks verschillende zeer konkrete 
voorstellen heeft voorzitter Geens 
van de Vlaamse Executieve alles 
behalve ondernemend gerea
geerd om de werkloosheidsbege-
leiding tot een urgente beleidszorg 
te maken 

Het op een schoteltje aangeboden 
DIRV-programma heeft de Vlaam
se eerstemimster propagandis
tisch op zijn palmares geschreven. 
Inzake werkloosheidsbegeleiding 
kon er wel nog de inspanning van 
af om een soort „inter-kabinetten-
overleg" te dulden 
Geruimte tijd ook werkte het 
VESOC-komitee op een zeer laag 
pitje. Eind vonge week kwam dit 
Vlaams sociaal overleg toch weer 
even op gang, maar al spoedig 
blijkt het een eenzijdig gericht 
patronaal-syndikaal onderonsje te 
blijven 
Zeker de werklozen vallen uit de 
boot 
Ook syndikaten hebben er geen 
belang bij om hun belangen te 
verdedigen En zo groeit er in onze 
Vlaamse gemeenschap een enor
me en enorm gevaarlijke kloof 
tussen de werkende bevolking en 
diegenen die getroffen zijn door 
werkloosheid Wordt die met ge
dicht, dan zal het veelgeroemde 
DIRV-programma de Vlaamse ge
meenschap op sociaal gebied al
leen maar windeieren opleveren 
(hds) 
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Verbijsterend - Ijzingwekkend 
En in feite zouden wij er nog een 
reeks van dre woorden moeten 
aan toevoegen bij het lezen van 
het jongste rapport van Amnesty 
International Het betreft het jaar
verslag van de mensenrechtenor-
ganizatie, dat gisteren in de Britse 
hoofdstad werd vrijgegeven De 
belangrijkste konklusie is overdui
delijk het gaat bar slecht met de 
toestand van de rechten van de 
mens (bijna) overal ter wereld In 
alle werelddelen wordt gemarteld, 
gefolterd en gedood omwille van 
overtuiging of levenswijze „Het 

aantal moorden en verdwijningen 
waarvoor regeringen verantwoor
delijk zijn, neemt zo schrikbarend 
toe dat de internationale gemeen
schap onmiddellijk in het geweer 
moet komen", aldus Al 

In 1981 werden duizenden (O 
mensen om politieke redenen zon
der vorm van proces vermoord op 
bevel van de „autoriteiten", of in 
elk geval met hun medewerking 

Ook neemt het aantal „verdwijnin
gen" \iar\ burgers angstaanjagend 
toe Deze walgelijke praktijken 

worden toegepast door regimes 
van alle geur en kleur „kapitalisti
sche", zowel als „kommunistische" 
of „ongebonden" landen vertrap
pen op een onvoorstelbare wijze 
de rechten van hun onderdanen 
De ellendige nj is lang El Salvador, 
de Sovjetunie, Turkije, Polen, Zaï
re, Zuid-Afnka, Argentinië, Afgha
nistan, Iran, Pakistan, China, Gua
temala 

Het IS bedroevend en vernede
rend voor het mensdom dat er, na 
duizenden jaren beschaving, wél 
in slaagt omzeggens alle natuurge-

heimen te doorgronden, maar met 
in staat blijkt een greintje respekt 
op te brengen voor teders mening 
Of beter dat er niet in lukt het 
groepje terronzerende machts
wellustelingen tegen te houden 
Waarop wacht het „wereldgewe
ten""? 

Rode kaarten 
bij groen 
Het rommelt binnen Agaiev Deze 
pnlle politieke formatie heeft de 
jongste tijd de handen vol met 
interne moeilijkheden Een aantal 
bestuursleden, ja zelfs stichtende 
leden, werden uitgesloten Zo ook 
één van de „groene denkers", nl 
Mark Dubrulie Hij had het aange
durfd met afgevaardigden van an
dere politieke partijen (zeg maar 
FDR in Tervuren op te komen, 
wordt mee dank zij deze stem
mentrekkers verkozen maar 
krijgt nu de rode kaart van het 
Agalev-bestuur te zien Verder 
vlogen ook een paar groene ke
rels te Gent eruit en naar het 
schijnt zijn nog andere „gevallen" 
hangende Het is bedenkelijk dat 
een politieke partij, die bij hoog en 
bij laag beweert op een eigen en 
andere wijze aan politiek te doen, 
nu reeds met statuten en uitslui-
tingskommissies moet werken 
Om dan nog van de ideologische 
verscheurdheid te zwijgen, de 
mensen van de knstene basisge
meenschappen enerzijds en die
genen die in Agaiev een mogelijk
heid zien om een „rode door
braak" te forceren anderzijds 
Daarenboven is het gebrek aan 
deskundigheid bij een aantal ver-
kozenen van Agaiev nogal verbijs
terend Zo hield een Agalev-pro-
vincieraadslid onlangs een tussen
komst over de „ontwikkelingszo-
nes" en handelde hij uitvoerig over 
derde-wereld-landen_ terwijl het 
de ontwikkelingszones in Vlaan
deren betrof' 

PERSpe^t/ef 
Het wordt met de dag duidelijker dat de miljardenfaktuur van het 
Waalse staal niet meer te betalen is. Om te beginnen dient het geld 
nergens meer voor — de fabriek is al lang failliet — maar dubbel erg 
is dat Vlaamse miljarden wegvloeien die broodnodig zijn om de krisis 
in Vlaanderen zelf aan te pakken. Daarom neemt het ongenoegen in 
Vlaanderen toe. 

DAT schnjft Hugo Camps in 
Het Belang van Limburg: 

„Dat Cockenll-Sambre de Vlaam
se belastingbetaler toch in toene
mende mate is gaan irriteren, is 
vooral te wijten aan de onfrisse 
politieke nestreuk die de regering 
over het hele dossier heeft neer
gelaten Zoals de fusie van de 
twee staalbekkens zelf voltrokken 
werd in de belokenheid van een 
politiek maneuver, werd rond de fi
nanciering van Cockenll-Sambre 
sedertdien altijd een mistgordijn 
opgetrokken Zeker is nu dat het 
hele dossier zelfs uitgedeind is tot 
een politieke koehandel bij de vor
ming van de regenng-Martens-
Gol Er werden toen miljardenaf-
spraken gemaakt waarmee de 
Waalse liberalen en vooral knsten-
demokraten zich in deze koalitie 
als het ware hebben laten inkopen 
Het was er hen om te doen Wallo
nië te kunnen beroezen met de 
boodschap dat zij meer geld voor 
het Waalse staal hadden gekre
gen dan Spitaels voordien ooit had 
durven vragen En de Vlaamse 

onderhandelaars knikten dat het 
zo goed was" 

DE Vlaamse regenngspartijen, 
CVP en PVV, hebben inder

daad altijd geknikt Ook de SP 
trouwens in vorige kabinetten 
Mede wegens de Vlaamse rugge-
graatloosheid, hebben de Walen 
zoveel lef Maar de hoofdverant
woordelijkheid draagt toch de 
CVP, die altijd de premiers heeft 
geleverd en zo graag, als het haar 
uitkomt, de flamingant uithangt 
Ook Gazet van Antwerpen wijst 
op die CVP-verantwoordelijkheid 
„Tot dusver heeft Vlaanderen zich 
zeer lankmoedig getoond Maar 
zelfs van Vlaamse ogen vallen 
eens de schellen Ook de Vlaamse 
ekonomie moet tegen het tij in 
kampen en men moet geen reken
wonder zijn om te beseffen dat 
men met 70 miljard mirakels kan 
verrichten Een dergelijke roof
bouw op steeds schaarser wor
dende financiële middelen moet 
dus meer dan de emmer doen 
overlopen 

Vooral voor de CVP is hier waak
zaamheid geboden Tijdens een 
van haar vorige kongressen heeft 
de CVP de splitsing van de natio
nale sektoren geëist Ook het 
ACV heeft zich achter een derge
lijke eis geschaard Anciaux weet 
dus wat hij doet als hij de Vlaamse 
werkgevers, de Vlaamse vakbon
den en de Vlaamse drukkings-
groepen oproept om de federali-
zering van de nationale sektoren 
te eisen Blijft de CVP hier de kat 
uit de boom kijken dan krijgt de 
geloofwaardigheid, die de knsten-
demokraten met stukjes en beet
jes aan het terugwinnen zijn, op
nieuw een zware deuk" 

HET IS voor de CVP inderdaad 
vijf voor twaalf Binnenkort 

zullen WIJ weten of de woorden 
van de CVP ook m daden worden 
omgezet Zelfs de liberale krant 
Het Laatste Nieuws begint het op 
zijn heupen te krijgen, dat alle 
beloftes inzake het Waalse staal 
niet worden ingelost „Zelfs Waal
se PSC-kringen beginnen te er
kennen, dat de geldstroom naar 
Cockenll-Sambre de neergang al
leen vertraagd heeft Een nieuwe 
aderlating zal door de belastingbe
taler niet genomen worden, zelfs 
niet indien gelijklopend hiermee 
nieuwe saneringen worden be
loofd Men heeft in het verleden al 
te veel beloften gedaan, die met 
werden ingelost en te veel her-
strukturenngsplannen ontvouwd 
die niet in de werkelijkheid werden 
omgezet" 

Recht op 
kompensatie 
Zoals wij reeds eerder meldden 
(zie Wij, nr. 39: „Coens kent 
11 juli niet"), kregen de perso
neelsleden van de Franstalige 
gemeenschap in openbare dien
sten en in het onderwijs, naar 
aanleiding van het feest van de 
Franstalige Gemeenschap, een 
dag vakantie. Iets wat hun Neder
landstalige kollega's niet gekre
gen hebben voor 11 juli, het Gul-
densporenfeest. Nu heeft ook de 
Vlaamse regenng, bij monde van 
haar voorzitter, krachtig tegen 
deze oneerlijke houding gerea
geerd. Het gaat toch niet op dat 
enkel de zuiderburen in dit land 
cadeautjes krijgen in de vorm 
van een extra-vakantiedag en dat 
dit aan hun Vlaamse koltega's 
geweigerd wordt. Nota bene: 
reeds in april van dit jaar vroeg 
de Vlaamse Regering dat dit zou 
behandeld worden door de natio
nale regering op de ministerraad. 
Dit werd geweigerd, en doorver
wezen naar de staatssekretaris 
voor Openbaar Ambt- die zich 
hierover niet bevoegd verklaar
de. 

Terecht stelt de Vlaamse Rege
ring nu dat zij het niet kunnen 
dulden dat het Nederlandstalige 
overheidspersoneel minder gun
stig zou behandeld worden dan 
het Franstalige, inzonderheid 
wanneer het om de viering van 
de Vlaams-nationale feestdag 
gaat. „Met inachtneming van het
geen voorafgaat, vraag ik U zeer 
nadrukkelijk de Ministerraad op 
vrijdag 22 oktober e.k. te willen 
verzoeken een compensatiever-
lofdag aan het Vlaamse over
heidspersoneel te willen toeken
nen, als compensatie voor 
11 juli, die dit jaar op een zondag 
valt", aldus de voorzitter. Wij kij
ken met spanning uit. Of blijven 
franstaligen superburgers? 

MAAR het gaat niet enkel om 
het staal Ook inzake de 

behandeling van de financiële pro
blemen van Luik en Antwerpen 
wordt met twee maten en twee 
gewichten gemeten Hoeft het nog 
gezegd dat Vlaanderen hier weer 
aan het kortste eind t rek t ' Dat 
wordt door Het Volk aange
klaagd „Het pleidooi voor een 
redelijke consolidatielening voor 
de stad Antwerpen is geen plei-
aooi voor financiële losbandigheid 
De gemeenten moeten zich inte
gendeel bezinnen over hun finan
cieel beheer, ook al krijgen zij van 
de Staat een slecht voorbeeld De 
stad Antwerpen heeft echter de 
jongste jaren ernstige inspannin
gen gedaan om het naderende 
failliet te voorkomen Zo werd het 
begrotingsdeficit van de haven 
voor volgend jaar tot 350 miljoen 
herleid, waar het in 1981 nog 930 
miljoen bedroeg Ondanks de 
zware konkurrentie uit het buiten
land, heeft schepen van de Haven 
Jan Huyghebaert de haventarie-
ven regelmatig verhoogd, wat dit 
jaar aan de stad 250 miljoen meer 
opbrengt 

De regering is van al deze feiten 
op de hoogte De minister van 
Binnenlandse Zaken moet boven
dien beseffen dat hij, als voogdij
minister verantwoordelijk is dat 
straks de grootste stad van het 
land op een gezonde wijze van 
wal kan steken zonder al onmid
dellijk met onoverkomelijke finan
ciële moeilijkheden te worden ge-
konfronteerd 

In de Scheldestad kijkt men be
nieuwd uit of minister Nothomb 
voor Antwerpen even bezorgd zal 
zijn als voor Luik" 

H ET toppunt IS wel dat terwijl de 
Vlaamse miljarden naar Wal

lonië vloeien, de Walen het lef 
hebben om een terrorist als Hap»-
part voor te dragen als nieuwe 
burgemeester van Voeren' Het 
zou een kaakslag voor Vlaande
ren zijn, dat zich krom werkt om 
de Waalse putten te vullen, als 
zoiets inderdaad gebeurt Ook 
Gazet van Antwerpen waar
schuwt de minister van Binnen
landse Zaken „Men bedenke wel
ke golf van verontwaardiging in 
gans Vlaanderen losbrak, toen be
kend werd dat Happart een pnve-
onderhoud had met de koning, die 
zelfs uit zijn auto stapte om deze 
rare snuiter te begroeten Happart 
nu aanstellen als burgemeester, 
zou dezelfde reakties uitlokken in 
Vlaanderen en zou in Voeren elk 
geloof in de demokratische 
rechtsstaat knakken 
Daaraan dient gedacht, eer het te 
laat is De fransdolle meerderheid 
van Voeren mag Happart voor
stellen, maar het zou voor de 
minister van Binnenlandse Zaken 
fataal uitvallen, indien hij de benoe
ming van deze man zou voordra
gen aan de koning Hoezeer de 
wallinganten ook mogen aandrin
gen dit zou te ver gaan 
Bendeleider Happart ais burge
meester ' Wat gaat de CVP zeg
g e n ' 
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Jan Caudron: 

Het verhaal van Bingo in Yama-Kara 
Openbare werken, landbouw, binnenlandse zaken, ontwikkelingssa
menwerking,- op een drafje maalt de parlementaire molen de vele 
overjaarse begrotingen. Een volkomen zinloze en achterhaalde 
bedoening. 
Misschien had de oppositie er beter aan gedaan dat hele cirkusnum-
mer op te blazen. De meerderheid zou niet eens aan een voldoende 
aantal geraakt zijn om geldig te stemmen. 
Misschien! Want ondanks alles lopen er nog parlementslieden rond 
die temidden van het aftandse en oeverloze gedreun een poging 
ondernemen om bij hun geliefkoosde begroting een frisse, ideeënvol-
le wind door het lege Paleis te jagen. 
De toespraak van Aalstenaar Jan Caudron over ontwikkelingssamen
werking is daar een voorbeeld van. 

Uit die tussenkomst blijkt alvast de 
onmacht van een parlementair die 
nu eens een degelijk werkstuk wil 
afleveren. Ruim één derde van de 
Belgische ontwikkelingsinspan
ning zit verscholen in een pakket 
van Financiën en bij de militaire 

koöperatie. Een globale aanpak 
kan dus niet. Want neem nu het 
beleid ten aanzien van Zaïre, dat 
zit grotendeels in dat één derde. 
En dan is er de jarenoude vraag 
naar een evaluatierapport van 
20 jaar ontwikkelingsbeleid. Een 
degelijke evaluatie wel te ver
staan. Niet een schijnverslag zoals 
Team Consult in opdracht van 
ABOS opstelde over het FN-
MIDC-projekt in Indonesië. Een 
doorgestoken kaart zeker wan
neer geweten is dat Team Consult 
een dochtermaatschappij Is van 
FN. 

Die dubbele handicap neemt niet 
weg dat Jan Caudron de cijfers 
van staatssekretarls Mayence-
Goossens nauwkeurig heeft ont
leed. Ais uitgangspunt hanteerde 
hij het tweesporenbeleid dat onze 
ontwikkelingssamenwerking ken
merkt sedert Van Elslande. Op 
het ene spoor de harde sektor 
met industriële aanpak, op hef 
andere spoor de zachtere sektor. 
de medefinanciering van de 
NGO's en de Inspanningen voor 
aangepaste technologie. 
Voor het VU-kamerlid is het duide
lijk dat tussen beide sporen een 
grondig onevenwicht bestaat, 
„niet enkel budgettair — voor de 
NGO's is ongeveer 10 t.h. van de 
ABOS-begroting voorzien — 
maar ook op het vlak van de 
filosofie en de doelstellingen". 

Enkel een cynieker kan de harde 
sektor als ontwikkeling beschou
wen. Eerder kan men gewagen 
van een tweede ministerie van 
Buitenlandse Handel. Grootscha
ligheid, moderne machines, groot
scheepse investeringen,... dat alles 
baat de ontwikkelingswaarde van 
de plaatselijke bevolking niet. Het 
spijst wel onze industrie, onze 
universiteiten en studieburo's. Een 
federalisering kan aan deze mis
groei verhelpen. Niet omwille van 
de federalizenng op zichzelf, maar 
vooral omwille van het inenten van 
de eigen Vlaamse aanpak op het 
vlak van ontwikkelingssamenwer
king. 

In de zachte sektor staan de 
NGO's borg voor een konsekwent 
handelen naar een échte ontwik
kelingsfilosofie; in samenwerking 
met de lokale organizaties uit de 
derde wereld, wars van gepara
chuteerde projekten en met dege
lijk voorbereide vrijwilligers. Maar 
de middelen die mevrouw Mayen-
ce-Goossens daarvoor uittrekt 
zijn ontoereikend. 
Zaakjes doen, gebrek aan door
zicht in de basisbehoeften van de 

arme volkeren, een oud-kojoniale 
aanpak van de oppermachtige 
ABOS-top,... dat is ons beleid aan 
de vooravond van 11.11.11. Komt 
daar nog bij dat het gros van de 
overbetaalde Belgische koöperan-
ten Franstalig is, terwijl de over
grote meerderheid van de onder-
betaakJe vrijwilligers Vlamingen 
zijn. In dat verband kan weinig 
achting OF>gebracht worden voor 
het stripverhaal „Bingo in Yama-
Kara", dat onder de bescherming 
van de staatssekretaris werd ge-

P-Sprokkels 
# In Kamer en Senaat werd tij
dens de jongste vergaderingen 
verder gewerkt aan de afhande
ling van de begrotingen '82. Aldus 
kwam in de Hoge Vergadering de 
begroting van Verkeerswezen ter 
sprake. 

Ondanks de „voldongen feiten" 
wees Oswald Van Ooteghem 
daarbij op het uiterst zuinige, maar 
desondanks slecht beloonde 
openbaar vervoer te Gent Nau
welijks 6,3 t.h. van de toelagen aan 
de openbare vervoermaatschap
pijen komt Gent ten goede. Ook 
ging de VU-senator nader in op 
het verlies van Sabena, dat in 1981 
opliep tot 3,6 miljard. Het perso
neel leverde reeds 17 th. in. En de 
beleidsmensen aan de top? Gege
vens over hun inkomsten worden 
systematisch geweigerd. 

• Zijn kollega Bob Maes bor
duurde daar op verder Ten gevol-

publiceerd. In dat verhaal zien we 
de Belgische ontwikkelingswerker 
FranK aanlanden In een landbouw-
koöfjeratief van de zwartjes. Hij 
logeert in een hut en slaapt op de 
grond. 

Konklusie van Jan Caudron: „Mag 
onze jeugd dan niet weten dat 
onze officiële koöperanten ge
middeld twee en een half miljoen 
per jaar verdienen en dat de 
hutten waarin ze wonen in werke
lijkheid villa's zijn die ongeveer 
15.000 fr. huurgeld kosten?" 

ge van de financiële problemen 
van het departement van Ver
keerswezen wordt op de nood
rem getrapt en worden om de 
haverklap doortastende maatre
gelen aangekondigd. Die treffen 
dan vooral de NMBS en Sabena, 
maar opvallend is dat niemand 
écht schijnt te weten wat men 
eigenlijk wil. 

Ook ondervroeg de senator minis
ter Decroo over de taaiverhoudin
gen bij het kader van Sabena. 

• In de Kamer ging de aandacht 
voornamelijk naar de begroting 
van Landbouw. Frans Baert vroeg 
daarbij aandacht voor het Sane
ringsfonds voor Land- en Tuin
bouw. De vergoedingen die uitbe
taald worden aan landbouwers die 
hun bedrijf opgeven, zijn aan al te 
strenge voorwaarden onderwor
pen. De pachters van hun kant zijn 
volledig afhankelijk van de eige
naars, wat misbruiken in de hand 
werkt De VU-fraktievoorzitter 
kondigde een wetsvoorstel aan. 

• Volgens Daan Vervaet heeft 
onder meer de schaalvergroting 
ertoe geleid dat de kleine boer niet 
langer kan konkurreren tegen de 
grote producenten. De vreugde in 
het beroep neemt dan ook, vooral 
bij de jongeren, fel af Nog slechts 
3 th van de aktieve bevolking is in 
de landbouwsektor tewerkgesteld 
en jaarlijks verdwijnen meer dan 
12.000 ha landbouwgrond. 

• Bij de begroting van Binnen
landse Zaken ontwikkelde Ant
werpenaar André De Beul enige 
beschouwingen over de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen. Al
dus pleitte hij voor de afschaffing 
van het stelsel imperiali, voor de in
voering van afspiegelingskolleges 
en voor de oprichting van deelge
meenteraden. Ook ontleedde hij 
de benarde financiële toestand 
van vele steden en gemeenten. 
Tot slot interpelleerde hij minister 

. Nothomb over een eventuele be
noeming van Happart tot burge
meester 

• Het dotatiestelsel zet een rem 
op het federalizeringsproces, al
dus Willy Desaeyere bij het debat 
over de dotaties aan gemeen
schappen en gewesten. 

Senator 
Debusseré: 
„Geen mens 

en is" 
Een donderslag bij heldere 
hemel? Of gewoon de schok 
bij het aanhoren van een 
greintje gezond verstand te
midden van het snelsnel-hoe-
sneller-hoe-beter-debat over 
de jarige begrotingen. 
Feit is dat de enkele aanwe
zige senatoren verbaasd op
keken bij het aanhoren van 
kollega Firmin Debusseré. Let 
wel, het was zijn eerste toe
spraak oftewel zijn maiden-
speech. En die man durfde het 
al aan „met spijt en ergernis te 
verklaren dat hij beschaamd 
was over zijn lidmaatschap 
van de Hoge Vergadering". 
Een jaar lang heeft deze Lede-
gemnaar de kat uit de boom 
gekeken. Waarschijnlijk van 
dag tot dag verbaasder over 
het wel en wee van het Bel
gische Huishouden. Wat een 
verschil met de eigen ge
meente, waar hij als burgerva
der te midden van zijn dorps
genoten waarden als ernst, 
degelijkheid en dienstbaar
heid hoog in het vaandel 
draagt Hoe anders zijn popu
lariteit — een volstrekte 
meerderheid — verklaren? 
Na een jaar van verkenning en 
leerschool heeft Debusseré 
zijn ontgoocheling geuit juist 
op het ogenblik dat de begro
tingslessen met vertraging af-
gedreund worden. Maar ook 
het ogenblik, aldus de senator, 
dat de financiële, ekonomische 
en sociale toestand van dit land 
de meest dramatische vorm 
heeft aangenomen. 
Over verantwoordelijkheid ge
sproken! „Wanneer een of an
dere senator dan toch de euve
le moed heeft een begroting te 
bestuderen en zijn bevindin
gen naar voren te brengen, dan 
heeft hij als toehoorder het ijle 
van deze prachtige vergade
ring. Geen mens en is, geen le
vend herte wakker". Een slaaf
se goedkeuring, dat is het hele 
begrotingsdebat I Dat neemt 
niet één weldenkende en 
goedmenende burger. En ook 
de populaire Debusseré dus 
niet die haast dagelijks zijn oor 
te luisteren legt bij het „volk" en 
zich eenvoudig tot tolk heeft 
gemaakt De stem van het ge
zond verstand. 

„Is het met meer dan tijd dat de 
wetgevende vergadenngen de 
wetten eerbiedigen en nale
ven? Is dat niet mogelijk, dan 
gaat de demokratie binnen de 
kortste keren naar de haaien 
en zijn wij rijp voor een dikta-
tuur. Ik eis dat ons volk wordt 
gediend op een emstge en 
waardige manier en dat de 
voorzitter op de een of andere 
manier aan de hypokrisie die 
hier nog hoogtj viert een einde 
maakt" 

Tot zover Jan met de Pet de 
man van de straat of hoe men 
het „volk" gewoonlijk om
schrijft Feit is dat meerdere 
kamerleden en senatoren best 
de raad ter harte nemen ook 
eens hun oor te luisteren te 
leggen... 
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8 Mi Onze wereld 

Op een kerkhof in de buurt 
van Buenos Aires zijn 88 
anonieme massagraven ont
dekt vtaar'in in het totaal 
vierhonderd mensen begra
ven liggen. Acht organiza-
ties die zich inzetten voor 
de mensenrechten en die 
deze graven ontdekt en be
zocht hebben, maakten dat 
in Buenos Aires bekend. 

Die bekendmaking bracht 
het militaire regime in verle
genheid en herinnerde eens 
te meer aan het lot van de 
duizenden personen die in 
Argentinië spoorloos ver
dwenen zijn. Die verdwijin-
gen van politieke opposan
ten van het regime, syndika-
llsten, sociale werkers en 
priesters, vonden voorna
melijk plaats tijdens de „vui
le oorlog' die de militairen 
op het eind van de jaren 
zeventig voerden tegen de 
guerrilla-organizaties. 

Bedienden van het kerkhof 
en omwonenden hebben 
verklaard dat het terrein 
voor de massagraven in 
1976 werd aangelegd en dat 
tussen 1977 en 1979 militai
re vrachtwagens daar 's 
nachts lijken kwamen bren
gen. 

Massagraven 
• 

in 

Argentinië 

Het bestaan van die be
graafplaats voor mensen 
die door leger en politie 
werden vermoord of dood
gemarteld was blijkbaar al 
eerder bekend. Een ouder
paar dat sinds mei 1976 
geen nieuws meer had van 
zijn verdwenen zoon kreeg 
in november van vorig jaar 
te horen dat het lijk van zijn 
kind enkele maanden na de 
verdwijning was terugge
vonden en op het bewuste 
kerkhof begraven was. Met 
zeer veel moeite verkregen 
de ouders een opgraving
sbevel en konden hun zoon 
identificeren. De lijkschou
wing wees uit dat hij gemar
teld was en aan een sche
delbreuk gestorven was. 

Oe mensenrechten-organi-
zaties eisen nu dat de regis
ters van het kerkhof onder 
sekwester worden geplaatst 
en de graven worden be
waakt „opdat ze geen enkele 
verandering zouden onder
gaan" In afwachting van een 
onderzoek. 
De „gekke moeders van de 
Plaza de Mayo", de vrouwen 
die elke week op de Plaza 
de Mayo betogen om ophel
dering te eisen over de dui
zenden verdwenen perso
nen, hebben besloten zelf de 
graven te bewaken waarin 
velen onder hen misschien 
een verdwenen zoon of 
dochter hebben liggen. 

H.O. 

Stembus-sukses Sinn Fein 
zit Britten lelijk dwars 

James Prior de Br tse m n ster voor Noordierse Aangelegenheden, is 
geen gelukkig man. Zijn plan om in Noord-lerland een begin van 
politieke oplossing te zoeken door de verkiezing van een 78 zetels 
tellend plaatselijk parlement wordt in vrijwel de hele Britse pers 
afgekraakt en naar verluidt zou zijn portefeuille in gevaar zijn. 
Die storm van kritiek kwam er omdat in de verkiezingen voor de As
semblee vorige week de Sinn Fein, de politieke vleugel van het IRA, 
vijf zetels behaalde. Daardoor, zo donderde vrijwel de hele Britse 
pers, waren de „terroristen" nu respektabel geworden en dat kon toch 
de bedoeling niet zijn van het hele plan. 

Het is typisch voor de manier 
waarop de Britten de tegenstellin
gen in Noord-lerland tussen de 
protestantse meerderheid en de 
katolieke minderheid (ongeveer 
een derde van de bevolking) bekij
ken, dat hun pers vooral viel over 
het sukses van de Sinn Fein (dat 
des te groter vi/as daar de Sinn 
Fein slechts twaalf kandidaten in 
het veld had gebracht). Wat de in
druk schept dat alleen het IRA en 
de Sinn Fein een oplossing in 
Noord-lerland in de weg staan. 
Veel minder aandacht werd eraan 
besteed dat aan protestantse zij
den 21 zetels gingen naar de 
extremistische „Demokratische 
Unionisten" van dominee Paisley 
die niet willen horen van om het 
even welke samenwerking met de 
katolieke minderheid, en wier 
vrienden zich evenmin onbetuigd 
hebben gelaten in het politieke 
geweld. En ook de officiële Unio
nistische partij die 26 zetels haalde 
wil de nieuwe Assemblee alleen 
maar gebruiken om opnieuw het 
protestants gezag te vestigen en 
zich met hand en tand te verzetten 
tegen elk plan dat in de richting 
gaat van een uiteindelijke hereni
ging van de zes Noordierse graaf
schappen met de Ierse republiek. 
Van haar kant is de gematigde 
katolieke partij, de Sociaal-demo-
kratische Labourpartij (SDLP), die 
veertien zetels haalde, van plan 
het „parlement" te boycotten. De 
enige niet-konfessionele partij, de 
Alliantiepartij, die tien zetels haal
de, wil in de nieuwe assemblee wel 
werken aan een toenadering tus
sen de gemeenschappen, maar 
staat daarin alleen. 
De bedoeling van James Priors 
plan was in het nieuwe parlement 
geleidelijk een praktische samen
werking tussen katolieken en pro

testanten uit te bouwen. Het parle
ment heeft voor het ogenblik zeer 
weinig bevoegdheden maar het 
kan nieuwe machten aan zich trek
ken als 70 th . van de leden het 
daarover eens zijn. Dat percenta
ge van 70 th . houdt in dat de pro
testanten niet alleen hun wil kun
nen opleggen maar ten minste de 
steun van enkele katolieke afge
vaardigden nodig hebben. 
Maar vermits de protestantse par
tijen absoluut met bereid blijken 
water in hun meerderheidswijn te 
doen, en de katolieken daarom 
verkiezen het parlement te boy
cotten, schijnen Priors plannen 
dode letter te zullen blijven. De 
Britse minister heeft niettemin uit
nodigingen gestuurd naar de par
tijen voor een eerste overieg maar 
opmerkelijk was dat de Sinn Fein 
geen uitnodiging kreeg. 
Op de verkiezingen in Noord-ler
land volgde al geweld en bloedver
gieten. Toen de officiële uitslagen 
bekend waren ontvoerde een IRA-
groep in Armagh een deeltijdse 
sergeant van het „Ulster Defense 
Regiment", de 57-jarige Thomas 
Cochrane. De paramilitaire protes
tantse „Ulster Volunteer Force" 
ontvoerde daarop in Belfast de 48-
jarige katoliek Joseph Donagan. 
De UVF dreigde Donagan te zul
len vermoorden als Cochrane met 
voor zondagavond werd vrijgela
ten en zondagnacht werd inder
daad het lijk van Donagan gevon
den. Een dag nadien bleek ook 
Cochrane te zijn vermoord. Het 
IRA-hoofdkwartier liet weten dat 
het opdracht had gegeven Coch
rane vrij te laten maar door de 
drukke politieaktiviteiten in Ar-
margh niet tijdig in verbinding had 
kunnen treden met de afdeling die 
Cochrane ontvoerd had. 

H. Oosterhuys 

De Lorean: 
cocaïne-handel om autobedrijf te redden 
Arrestaties van handelaars in ver
dovende middelen zijn vrijwel da
gelijkse kost in de Verenigde Sta
ten maar vorige week ving de 
Federale Politie (FBI) toch wel een 
heel speciale vis in haar net In Los 
Angeles werd John Zachary De 
Lorean, multimiljonair, lid van de 
„jet set", gewezen vice-president 
van General Motors, schepper 
van de futuristische De Lorean-
sportwagen in roestvrij staal, aan
gehouden en gevangen gezet we
gens „bezit en intentie tot distribu
tie" van een lading cocaïne met 
een marktwaarde van 1,2 miljard 
B. fr Met hem werden twee ande
re zakenlieden aangehouden die 
in de operatie tietrokken waren. 

Niet alleen de flamboyante figuur 
van De Lorean maakte de arresta
tie tot een uitzonderlijke gebeurte
nis. Ook de reden waarom hij zich 
in verdovende middelen schijnt 
begeven te hebben is uniek: De 
Lorean wilde met alle geweld het 
geld bijeenkrijgen dat hij nodig had 
om zijn sportwagenfabriek in 
Noord-lerland voor sluiting te be
hoeden. Toen hij werd aangehou
den was het echter al te laat: de 
Britse regering had beslag gelegd 
op het bedrijf in Dunmurry, een 
voorstad van Belfast, waarin 
reeds miljarden staatsgelden ver
zwolgen waren. 

De Lorean liet in 1977 zijn job van 
vice-president van General Mo
tors, met een jaarsalaris van 
750.000 dollar en goede vooruit
zichten om de grote baas van het 
hele bedrijf te worden, staan om
dat hij de zaak niet meer stimule
rend en spannend genoeg meer 
vond. 
Van de Britse regering kreeg hij in 
1978 vijftig miljoen pond los (zo
wat 3,5 miljard frJ om in Noord-ler
land een bedrijf te beginnen voor 
de produktie van zijn „revolutionai
re" sportwagen. Hij beloofde im
mers dat zijn fabriek werk zou 
bieden aan 2.500 mensen voor de 
produktie van vierhonderd sport
wagens per week. En dat vond 
Londen niet te versmaden daar in 
Noord-lerland de werkloosheid 
met 21 th. ver boven het nationaal 

Brits gemiddelde ligt 
Ook toen was niet iedereen ge
rust in de zaak. Men vroeg zich af 
of De Loreans futuristische wagen 
sukses zou hebben en spoedig 
bleek dat dit niet het geval was. De 
roestvrij stalen wagen voldeed 
niet op technisch gebied, was 
slecht afgewerkt en te duur 

Er werd ook heel wat kritiek geuit 
op De Loreans persoonlijkheid en 
levensstijl Hij was in het nieuws 
gekomen door zijn huwelijken met 
en echtscheidingen van tieeld-
schone vrouwen, zijn vorstelijke 
levensstijl, zijn onconventionele 
manier van zaken doen. Een tijdje 
geleden nog meldde een Ameri
kaans tv-station dat de huidige 
mevrouw De Lorean, het 32-jarig 
Amerikaanse top-fotomodel 
Christina Ferrare. 1.5 miljoen B. fr 

had betaald voor vier jurken van 
de bekende Italiaanse ontwerper 
Valentino. Wat in Londen vragen 
deed rijzen of het geld van de 
Britse belastingbetaler niet ge
bruikt werd om het gezin De Lo
rean — er zijn ook twee kinderen, 
Zachary en Kathryn — op grote 
voet te laten leven. 
Toen eerder dit jaar de Britse 
regering al 80 miljoen pond in het 
De Lorean-bedrijf in Noord-lerland 
had gestoken liet de regering de 
zakenman weten dat zijn bedrijf in 
beslag zou worden genomen als 
De Lorean zelf niet met vers geld 
op tafel kwam. De Lorean beloof
de dat maanden lang maar de 
fondsen bleven uit en zijn cocaïne-
onderneming leek een laatste 
wanhoopspoging om zijn bedrijf 
en zijn sportwagen, waar hij rots
vast in geloofde, te redden. Nu zit 
De Lorean in een gevangenis in 
Los Angeles, zit de Britse regering 
met een hoop lastige vragen die 
ze moet beantwoorden, staan in 
een voorstad van Belfast honder
den werknemers op straat — ten
zij er een koper voor het bedrijf 
gevonden wordt wat niet waar
schijnlijk lijkt — en zitten ook een 
aantal bedrijven die aan De Lore
an leverden en nu op betaling 
wachten met grote moeilijkheden. 
(HO.) 
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Leefmilieu 

Nu ook de Oostkust 

in de greep van 

financiële belangen? 
Grootgrondbezitters van de „Compagnie Immobillière Le Zoute" 
hebben op het kabinet van minister Akkermans.gepleit voor de aan
leg van een plezierhaven in de duinen rond het Zwin. Daarop werd fel 
gereageerd door de Bond Beter Leefmilieu, waarvan de eisen in een 
vorig nummer werden gepubliceerd. Omdat het Westhockschandaal 
van De Panne, nu tien jaar geleden, zich dreigt te herhalen in Knokke-
Heist is het van het grootste belang voor het natuurbehoud in Vlaan
deren om de ontwikkelingen in deze zaak van nabij te blijven volgen. 

Uniek landschap 
Het duingebied van 115 ha tussen 
het Zoute en het Zwin Is nneer dan 
een bufferzone voor het bekende 
Zwinreservaat. Zowel het land
schap, als de planten en dieren die 
er leven, verantwoorden de be
stemming natuurreservaat vast
gelegd op 7 april 1977 in het ge
westplan Brugge-Oostkust 

Met meer dan 350 plantsoorten is 
ruim éénvierde van de totale in
landse flora in dit gevarieerde mi
lieu vertegenwoordigd. Bovendien 
groeien er heelwat zeldzame, wet
telijk beschermde soorten zoals 
orchideeën, duizendguldenkruid, 
blauwe zeedistel en zeewinde. Het 
heeft weinig zin deze planten te 
beschermen en hun biotoop te 
vernietigen, ten definitieve rang
schikking dringt zich dus op. Het 
voorlopig klasseringsbesluit van 
17 juni 1981 is daartoe de aanloop. 

Inzake zangvogels heeft het be
dreigde duingebied een even gro
te betekenis als het Zwin voor 
zeevogels. Het is o.m. de belang
rijkste broedplaats voor nachtega
len aan de Vlaamse kust Ook 
zeldzame, beschermde diersoor
ten zijn er thuis, zoals boomkikker 
en rugstreeppad. 

Kortom, het duingebied nabij het 
(gesloten) zwembad en het Zwin 
vullen elkaar aan. Samen vormen 
ze een uniek landschap in Vlaan
deren. Hun integrale bescherming 
is dan ook de inzet van een strijd, 
die zopas werd ingezet tegen pri
vé belangen. 

Jachthaven zoals 
aan de~ Azurenkust 

Aanleiding daartoe is het plan van 
de zgn. „Ontwikkelings- en Inves
teringsmaatschappij" (met spook-

adres te Damme) om 10 miljard te 
investeren voor de aanleg van een 
prestigieuze jachthaven (vergelijk
baar met Port Grimaud In Frank
rijk), uitgerekend in het waardevol
le duingebied 
Ruw geschetst omvat het omstre
den projekt: een binnenhaven van 
25 ha, uitgegraven In het duin; een 
voorhaven, met twee strekdam
men op een strandstrook van 
400 m; daartussen de nodige slui
zen; een palendorp met 100 woon
blokken (voor 900 woongelegen-
heden) en aanlegsteigers voor 
een duizendtal plezierboten. Om 
het geheel rendabel te maken, 
wordt gerekend op... 2 miljoen 
bezoekers per jaar. 

Dat het havenprojekt zelfs In strijd 
is met het verouderde Algemeen 
plan van Aanleg (APA) van 19 
september 1966 van de gemeente 
Knokke, raakt de promotoren blijk
baar niet Toen werd bouwverbod 
opgelegd in het oostelijk deel van 
het betrokken duingebied, terwijl 
in het westelijk deel open en half
open betjouwing nog kan worden 
toegestaan. Inmiddels moet dit 

; het Zwin nsohii 
^\ iR-zonel 

oud vlietveld 
( N - i o n t ) 

het Zoute 
woonzone 

lindbouwzone 

Plan van de jachthaven. 

APA trouwens In overeenstem
ming worden gebracht met de 
strengere bepalingen van het ge
westplan. Dat zulks nog niet ge
beurde, wijst eens te meer op een 
vergaande verweving van partij-
p)olitieke en financiële belangen. 

Gaat Lippens 
Versteele achterna? 
Tien jaar na de beruchte duinver
kaveling te De Panne, aan de rand 
van het staatsnatuurreservaat „De 
Westhoek", is het grootste duinge
bied van de oostkust momenteel 
het mikpunt van niets ontziende 
grondspekulanten. CVP-burge-
meester Raf Versteele van De 
Panne werd onlangs zwaar ver
oordeeld door het Gentse be
roepshof, wegens omkoperij en 
het opstrijken van miljoenen 
smeergeld ten tijde van de ophef
makende Westhoekverkaveling. 
Door deze uitspraak is duidelijk 
aangetoond dat er onwettelijk 
werd gehandeld, richtlijnen van 
Stedebouw werden miskend en 
vergunningen werden verleend te
gen smeergeld. 
Inmiddels Is herstel van het land
schap uiteraard uitgesloten en 
blijft de vraag wat er met de 
wederrechterlijk opgerichte ge
bouwen moet gebeuren. Zover Is 
het gelukkig nog niet te Knokke-
Helst waar CVP-burgemeester 
Lèbpold Lippens, ondanks de gun
stige milieureputatie van zijn va
der, In een minder komfortabele 
situatie zit 
Hij Is niet alleen burgemeester, 
maar tevens beheerder van de 
„Compagnie Immobillère Le Zou
te", die eigenaar Is van het omstre
den duingebied te Knokke. Partij
genoot en schepen van Ruimtelij
ke Ordening Piet De Norme, even
als volksvertegenwoordiger Manu 
Desutter, ook al een CVP'er bekle
den sleutelposities om de kontak
ten tussen de promotoren van 
OIM en minister van Ruimtelijke 
Ordening Paul Akkermans (CVP) 
in optimale voorwaarden tot stand 
te brengen. 

Akkermans en Poma 
schipperen 

Op het kabinet van Akkermans 
hebben trouwens reeds dergelijke 
gesprekken plaatsgehad, waarbij 
o.m. werd vastgesteld dat de 
jachthavenplannen te Knokke on
uitvoerbaar zijn, tenzij... het betrok
ken gewestplan zou worden ge
wijzigd. Een ingreep van dergelijke 
omvang heeft echter tot nu toe 
nooit plaatsgehad in Vlaanderen. 

Bedreigd duingebied. 

Anderzijds wordt door datzelfde 
kabinet beweerd dat een lange 
Inspraakprocedure nodig is, voor
aleer de definitieve rangschikking 
van het betrokken duingebied 
gunstig kan worden geadvizeerd. 
Daarmee wordt dan PVV-kollega 
en minister van Kuituur Karel 
Poma ten dele schaakmak gezet 
Daarbij rijst ook de vraag waarom 
minister Akkermans bereid Is om 
plannen in overweging te nemen, 
die flagrant in strijd zijn met de 
grondslagen zelf van het ruimtelijk 
beleid In dit land... 
Ook het kabinet van Poma geeft 
toe dat het om een te beschermen 
landschap gaat maar dat alle be
trokken partijen, dus ook de eige
naars, het eens moeten zijn over 
een definitieve rangschikking. On
danks het gunstig advies van de 
Koninklijke Kommisie voor Monu
menten en Landschapp>en Is dus 
een nieuw onderzoek ter plaatse 
nodig, waarbij ook ekonomische 
overwegingen (mogen) meespe
len. Of m.a.w. hoe privébelang een 
vergaande aantasting van het 
landschap telkens weer motiveert 
en de druk van partijgenoot over 
de taalgrens heen en Minister van 
Openbare Werken Olivier niet 
zonder resultaat blijkt te zijn. 

Petitieaktie 
Inmiddels is de Belgische Jeugd-
bond voor Natuurstudie gestart 
met een petitieaktie. In de tekst 
wordt o.m. gevraagd af te zien van 
de jachthaven en andere plannen 
in het duingebied „Zwinbosjes" te 
Knokke-Helst het statuut van na
tuurgebied op het gewestplan te 
behouden en ze definitief als land
schap te rangschikken. 
Formulieren kunnen worden beko
men bij de BJN, Kortrijksepoort-
straat 140 te 9000 Gent (tel. 091-
23.47.81). 

Alternatief 
Mocht een jachthaven aan de 
oostkust nodig zijn, ligt het voor de 
hand ze uit te bouwen te Heist 
aan de oostelijke havendam van 
de bultenhaven te Zeebrugge. 
waar ze trouwens in de haven-
plannlng is voorzien. 
Volgens het Gentse studiebureau 
Haecon, die eind '80 een techni
sche studie maakte over de In
planting van de omstreden jacht
haven te Knokke. zou het projekt 
meer na- dan voordelen hebben 
en bovendien heelwat water
bouwkundige problemen opwer
pen. Maar, dat is dan weer een an
dere zaak, waarover de promoto
ren zich blijkbaar weinig of met 
druk maken. Wim WELLENS 
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10 m VNS-standpunten 

Vlaams-Nationale standpunten - jaargang 1981-1982 

Van Kanaal tot Kanaltal 
door Karel Jansegers 

Vlaams-nationale standpunten nr. 1 

Het doel van deze publikatie is duidelijk te maken hoe een feit als de taalgrens 
een veel ruimere dimensie heeft dan algemeen gedacht In deze brochure 
volgen we de taalgrens van aan het Kanaal tot in het Kanaltal, in het verre 
Kanntie, met name tot daar waar de Germaans-Romaanse taalgrens overgaat 
in een veel tragischere de Germaans-Slavische 

„De Standaard" schreef over deze brochure Warm aanbevolen voor diegenen 
die willen inzien dat taalproblemen met eigen zijn aan ons land alleen" 
(17/4/1981) „Gazet van Antwerpen" had het over een erg overzichtelijk relaas 
(9/4/1981), terwjjl „Doorbraak", een uitgave van de VVB, de ie brochure een 
interessante studie noemde die veel inspanning heeft gevergd 
(28/4/1981) 

Welk Vlaanderen? 
door Maurits Coppieters 

Vlaams-Nationale standpunten nr. 3 

Het Vlaams-nationalisme zal zichzelf niet overbodig gemaakt hebben bij het 
verwezenlijken van een autonome Vlaamse Staat Het aanpassen van het 
politiek kader alleen, zal de fundamentele problemen met oplossen waarmee 
Vlaanderen nu en in de toekomst gekonfronteerd zal worden de vervreem
ding van het individu in een gedepersonalizeerde en verzuilde samenleving, de 
politieke onmondigheid van de burger die resulteert in een grote onverschillig
heid, de feitelijke machteloosheid van ons parlement in wat toch een 
parlementaire demokratie heet te zijn 

Maurits Coppieters waarschuwt ons voor doemdenken en doet een dringende 
oproep tot bezinning, bezinning over Vlaanderen dat we willen verwezenlijken 
en over de rol dat het Vlaams-nationalisme in dit verband kan spelen 

Een Vlaams 
onderwijsplan 
door Jacques Vandemeulebroucke 

Vlaams-Nationale standpunten nr. 5 

In deze brochure schetst Jaak Vandemeulebroucke op zeer overzichtelijke 
wijze de scheefgegroeide situatie in de onderwijssektor de partijpolitieke druk 
op het ingezuilde scholenbestand, het gemanipuleerde statuut van de leer
kracht, de discriminatie van de methodescholen, de mislukking van het 
Vernieuwd Secundair Onderwijs, de in de kiem gesmoorde pedagogische 
experimenten, de miljardenbenadeling van het Vlaams onderwijs bij gebrek aan 
objektieve begrotingscriteria 

De Volksunie pleit voor de gelijke kansen van alle onderwijsnetten, voor 
aktieve verdraagzaamheid, voor een nieuw statuut voor de leerkrachten, een 
statuut dat gebaseerd is op zelfgekozen engagement en dat gelijktijdig over
stapmogelijkheden voorziet 

Tegenover het huidig onderwijsbeleid stellen de Vlaams-nationalisten een fn^ 
alternatief, een toekomstgericht en levensnabij onderwijs dat de vertrouwde 
didaktische zekerheden en pedagogische modellen in vraag durft te stellen, 
een zelfvernieuwend onderwijs dat nooit „ a f is, zoals de maatschappij nooit 
„af" IS 

Frans-Vlaanderen 
door Erik Vandewalle 

Vlaams-nationale standpunten nr. 2 

Enk Vandewalle, die aktief was in het Komitee voor Frans-Vlaanderen en o a in 
het tijdschrift „Ons Erfdeel" een vaste aktualiteitenrubriek over de Nederlanden 
in Franknjk verzorgde, stelt in deze brochure een aantal pertinente vragen hoe 
kon het zover komen ' Hebben wij op het einde van de twintigste eeuw nog de 
mogelijkheid om iets te redden in het sinds de aanvang van de achttiende eeuw 
van ons gescheiden Frans-Vlaanderen'? Is de oprichting van een Vlaams kultu-
reel centrum te Rijsel reeds een stap in de goede richting"? 

Deze tweede VNS-brochure haalde met alleen de geschreven pers, doch werd 
bovendien warm aanbevolen door BRT 2 Omroep West-Vlaanderen in de 
uitzending „Boekenboetiek" (4/5/1981) 

Vlaanderen en de 
Derde Wereld 
door Mark Vandommele 

Vlaams-Nationale standpunten nr. 4 

De Vlaamse gemeenschap is biezonder goed geplaatst om het probleem van 
de Derde Wereld te begnjpen Onze heropleving als volksgemeenschap en op 
ekonomisch vlak dateert immers van recente datum Ook onze eigen 
volksaard, onze taal en kuituur werden in het verleden door vreemde 
overheersers grondig verstoord 

Precies de eigen geschiedenis zou de Vlamingen dichter bij de Derde Wereld 
moeten brengen Solidariteit veronderstelt echter begnp en echt begrijpen kan 
slechts nadat men voldoende geïnformeerd werd 

Mark Vandommele beschouwt het informatiewerk in de eigen maatschappij als 
een aangelegenheid van prioritair belang en schreef dan ook een brochure die 
njk IS aan relevant informatiematenaal 

Ik was een Europees 
parlementslid 
door Maurits Coppieters 

Vlaams-Nationale standpunten nr 6 

Op 10 juni 1979 werd het Europees Parlement voor de eerste maai vid 
rechtstreekse verkiezingen samengesteld Onder de 13 Vlamingen die voor 
Straatsbrug verkozen werden was er slechts een Vlaams-nationalist Maurits 
Coppieters 

Inmiddels zijn er drie jaren verlopen De grote TV-sterren — Tindemans, 
Brandt, Berlinguer — staan nog maar heel bleek aan de Straatsburgse hemel 
De Volksunie en haar ene verkozene echter werden bekend en zelfs berucht 
te Straatsburg 

Met zijn pleidooi voor de Bretoense en Corsikaanse autonomisten, zijn ont
werpresolutie tegen de willekeur van de Franse „Cour de Sürete de l'Etat', de 
perskonferentie die hij orgamzeerde voor de Corsikaanse leider dr Edmond Si-
meoni zou Coppieters zich de woede van de Franse traditionelen het Elysee 
en de Franse pers op de hals halen 

Maurits Coppieters zou echter tevens veel respekt afdwingen Respekt 
omwille van zijn voorzitterschap van de technische koordinatiefraktie een 
kleine, bontgekleurde fraktie die met een enorme inzet optornt tegen de 
machtswellust van de traditionele frakties 
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Vlaams-Nationale standpunten - jaargang 1981-1982 

• • • Nationalisme in Wales 
H | | B P | H door Lieven Dehandschutter 

m^/i 1 ^ j j Vlaams-Nationale standpunten nr. 7 

De auteur van deze brochure is geen onbekende in Welshe nationalistische 
kringen, getuige de inleiding van Gwynfor Evans, oud-voorzitter van de Welsh-
nationalistische partij Plaid Cymru 
In deze brochure wordt de problematiek van Wales op een zeer overzichtelijke 
en grondige wijze beschreven Het Welsche volk heeft het inderdaad met 
gemakkelijk Het vormt 4,8 % van de bevolking van de Bntse staat Een staat 
die zich ontwikkelde tot een grootmacht en een van de meest gecentralizeerde 
staten buiten de kommunistische wereld 
De staat strekte zich uit over een kwart van het aardoppervlak in een njk dat 
zich erop beroemde dat de zon er nooit onderging Engeland was er het moe
derland van en Engels de taal Wales was de interne kolonie 
Uit deze brochure blijkt eens te meer hoe belangrijk de taal voor een volk is en 
hoe sterk nationalistische en sociale strijd in elkaar verweven zijn 
Deze brochure verdient alle aandacht van hen die geloven in en ijveren voor 
het Europa der volkeren, een Europa waarin ook Wales een volwaardige rol zal 
spelen 

^ ^ ^ 1 Duitse Belgen? 

BH '̂ '" '•' "•'*' 
• i l i l i t i l door Josef Dries 

Vlaams-Nationale standpunten nr. 9 

Deze brochure werd geschreven door Josef Dries, partijbestuurs- en 
provincieraadslid van de Partei der deutschsprachigen Belgier, de PDB 
Josef Dries, historicus van opleiding, schetst in deze brochure het ongenoegen 
van deze „Duitsers van Belgische nationaliteit" De auteur beschrijft de 
moeilijke overgang „van Pruis naar Belg", het onbegnp van „Groot-Belgische 
annexionisten", de vervalste volksraadpleging van 1920, het anti-Duitse 
Belgische patriottisme, het tragische lot van de streek tijdens en na de tweede 
wereldoorlog 
Josef Dries besteedt logischerwijze veel aandacht aan de verfransing van de 
streek de droevige gevolgen van het verfranst onderwijs, de diskriminerende 
taalwetten in het rechtswezen 
Als militant en bestuurslid van de PDB bezint de auteur zich evenwel niet alleen 
over het politiek statuut van zijn streek, doch tevens over de essentie van het 
„Duits-zijn" 
Zoals Josef Dries in de inleiding stelt, was het met de bedoeling een objektief 
historisch reiaas op te tekenen Gewild en bewust neemt de auteur geënga
geerde politieke en persoonlijke standpunten in 
Aangezien Josef Dries de zaken bij hun naam durft te noemen, bevat deze 
brochure verrassende informatie 

I ^ ^ H Een nummer worden... 

m ^ 1 ^M Vlaams-Nationale standpunten nr.8 

De gevangenissen en hun bewoners hebben nooit kunnen rekenen op veel 
aandacht, noch van politici, noch van de media, noch van het publiek 
De misdadiger staat in het centrum van de (vaak ongezonde) belangstelling zo
lang het proces duurt 
Eens veroordeeld, wordt hij een nummer anoniem en vergeten 
Toen de Vlaams-Nationale Ómroepstichting in de kerspenode van vong jaar 
een televisieuitzending aan de situatie in de Belgische gevangenissen wijdde, 
bleek uit de talrijke telefonische en schnftelijke reakties dat het Belgisch 
gevangeniswezen voor velen de zere plek van onze samenleving is 
Deze brochure van Raf Declercq voorziet dan ook in een leemte Weinig 
mensen weten inderdaad dat ons gevangeniswezen ooit tot voorbeeld strekte 
in Europa Waren wij echter ooit voorlopers wat betreft de vermenselijking van 
het gevangenissysteem, dan moeten wij ons nu schamen 
Als parlementair mandataris, lid van het beschermingskomitee en voorspreker 
van talrijke gedetineerden komt de auteur dagelijks in kontakt met de 
wantoestanden in de Belgische gevangenissen 
HIJ kent zowel de onhygiënische en verouderde gebouwen als de moderne 
Lantin-gevangems Hij kent de onmenselijke en vernederende reglementen Hij 
geeft ons de zelfmoordcijfers en wijst ons op de resultaten van de Belgische 
penitentiaire aanpak het enorm hoog aantal recidivisten 

^ ^ ^ 1 Nooit meer oorlog 
W B Ê «oor Mark Heirman 

W^i 1 ^ H Vlaams-Nationale standpunten nr. 10 

Mark Heirman, auteur van de bekende brochure .Wapens groeien met aan bo
men", schreef voor de reeks Vlaams-Nationale Standpunten een merkwaardi
ge tekst over een tema dat hem zeer nauw aan het hart ligt de Vlaamse 
vredesbeweging 
De auteur geeft in deze brochure met alleen een inventaris van de huidige 
Vlaamse vredesorgamzaties, doch peilt tevens naar de voedingsbodem van de 
Vlaamse vredesgedachte de kerk, de arbeidersbeweging, de Vlaamse 
beweging 
In een korte historische schetst gaat Mark Herman dieper in op elk van deze 
wortels het gebroken geweer in het socialistische vaandel, het anti-militarisme, 
waarmee de eerste en tweede Internationale doordesemd waren, de huichel
achtigheid van de mislukte derde Internationale 
Wat betreft de Vlaamse Beweging, staat de auteur lang stil bij de rol van het 
Verbond van Vlaamse Oud-stnjders en Oud-Soldaten (VOS) en in het 
biezonder bij de figuur van de betreurde VOS-voorzitter Guido Provoost Het 
anti-militarisme van de Meeting- en Frontpartij, het Vlaamse verzet tegen het 
beruchte Frans-Belgisch militair akkoord krijgen eveneens ruime aandacht 
Mark Herman wijst ten slotte op de zwakke plekken van de Vlaamse vredes
beweging het gemis aan een wetenschappelijke onderbouw en organisatori
sche basis het gebrek aan „denkers en doeners die van de vrede hun beroep 
hebben gemaaRt" 

Jaargang 1982-1983: opnieuw interessant! 

Volgende onderwerpen 

werden gepland: 

• Vlaamse pulpliteratuur 

• De repressie 

• Welke energie? 

• Gastarbeiders 

• Vlaamse ekonomie 
in krisis 

• Polen en 
Midden-Amerika 

Wij leveren in indien u nu 
abonneert! 

Inderdaad! De volledige jaargang 1981-1982 (verkoopprijs 500 frJ en een 
abonnement op de volgende jaargang 1982-1983 kost nu 700 fr. In plaats van 
850 f r. 

Nieuwe abonnees krijgen tevens als welkomgeschenk een handige verzamel
band, waarin de tien VNS-nummers op een praktische wijze opgeborgen 
kunnen worden 

Wie geabonneerd was op de jaargang 1981-1982, zal deze verzamelband, 
ongeacht herabonnering, toegezonden krijgen 

Laat in deze krisistijd nu eens iemand anders inleveren en vul snel de onder
staande bon in! 

Mevrouw/De Heer 

Adres 

df) 

wenst de tien verschenen nummers toegezonden te knjgen in 
een handige verzamelband en abonneert zich op de jaargang 
1982-1983 

De nieuwe abonnee 
I 

schrijft 700 fr over op rekening 435-0259801-18 van het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum, ï 
voegt een check bij ter waarde van 700 fr. -
voegt een overschrijvingsformulier bij ter waarde van . 
700 fr ; 

Terug naar 
Vlaams-Nationale Standpunten, Periodiek, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel 
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Hij leerde 
zijn volk lezen 

Ernest Claes beschrijft het magistraal- een „witte" 
knaap, worstelend met puberteitskrampen, raakt in 
vuur en vlam bij het lezen van de heldendaden van 
de Vlaamse leeuwejongens op het Groenmgeveld 
honderden jaren geleden. Het romantisch en op
zwepend geschrijf van die hulponderwijzer uit 
Antwerpen begeesterde indertijd (en ook nu nog?) 
duizenden dromerige lezers. Want, dit zal zelfs de 
nuchtere literatuurcriticus moeten toegeven: de 
invloed en het sukses van Hendrik Conscience 
was onvoorstelbaar groot. Straks is het een eeuw 
geleden dat die zoon van een naar Antwerpen uit
geweken Fransman overleed. 
Vlaanderen herdenkt in 1983 één van de belangrijk
ste literaire figuren uit de Vlaamse Beweging. Een 
„Stichting Hendrik Conscience vzw", mét erken
ning in het Belgisch Staatsblad, werd mede hiertoe 
opgericht, met als doel: „„ een evolutie op gang te 
brengen om de herinnering aan leven en werken 
van H.C. te bewaren en levendig te houden. Ze 
neemt zich voor het geboortehuis van de beroem
de schrijver aan de Pompstraat 30 in ere te 
herstellen'. 

Nog eens een kulturele kring van denkende en be
wuste Vlamingen, of een terecht antwoord op een 
werkelijke behoefte? 

Alhoewel een volledige, iaat 
staan een recente, bio- en bibli
ografie van deze 19de-eeuwse 
veel-schnjvende-auteur ont
breekt (waarop wachten de 
universiteiten?), gaan wij ons 
hier hoegenaamd met wagen 
aan een poging tot een levens
beschrijving Enkel wat geheu
gensteuntjes 
In 1812 geboren in de metro
pool, kende de opgroeiende 
Conscience een, zoals men dat 
heet, „moeilijke jeugd" 18 jaar 
jong werd hij vrijwilliger in het 
Belgisch leger tijdens de jaren 
van de Omwenteling en bleef 
dit tot mei 1836 Tegen de zin 
van zijn vader, trachtte hij zelf
standig te werken, maar in april 
1837 werd hij klerk bij het 
Antwerpse provinciebestuur, 
hield zich enige jaren onledig 
als hoveniersgast, fungeerde 
als griffier van de Akademie 
voor Schone Kunsten te Ant
werpen, was arrondissements-
kommissaris te Kortrijk om ten 
slotte konservator te blijven 
van het Wiertzmuseum te 
Brussel van 1869 tot zijn dood 
in 1883 
Emotie speelde in zijn leven 
sterk mee avontuurlijke en 
woelige jeugdjaren, zware sla
gen door het plotse overlijden 
van twee zonen en geregeld 

^Mj 
Een eeuw na de dood van 

Vlaanderens 
grootste verteller 

Reportage 

ook geldproblemen Ook dit zal 
wel meegespeeld hebben bij 
de schepping van zijn meester
lijke vertellingen Door zijn los
se opvoeding had hij weinig 
echt „kulturele bagage", maar 
als autodidakt was hij bezeten 
door een ontembare schrijf-
drang, die hem dwong zijn taal-
instrument te leren beheersen 
in een voortdurende strijd met 
het woord Want, dat zal wel 
een van zijn grootste moeilijk
heden geweest zijn Conscien
ce moest als het ware zijn taai 
zelf maken, zelf vormen Wat 
nu belachelijk eenvoudig kan 
klinken, was het toen zeker 
met Streek- en dialekt-uitspra-
ken dienden .vertaald" in een 
behoorlijker en bovenal lees
baarder taaltje Een van de 
problemen waarmee Con
science dan te worstelen zal 
gehad hebben is ongetwijfeld 
de woordvorming Waarbij hij 
bovenal vreemde (Romaanse) 

Een frontispies voor De Leeuw 
van Vlaanderen' door Gustaaf 
Wappers 1838 
Wanneer men goed toekijkt be
merkt men dat de engelachtige 
dame met het kroontje (derde 
figuur links) een bordje (steen) 
draagt waarop prijkt Bruges 

woordkonstruktie poogde te 
vermijden Zijn punsme deed 
hem, op de grootse huldiging 
ter zijner ere, zeggen „Ik ben 
geen „vernuft"'", hij weigerde 
het woord „genie" te bezigen 
Dit is ontegensprekelijk een 
enorme verdienste van Con
science het creëren van een 
Vlaamse uitgave van het Alge
meen Nederlands Tijdgenoten 
zoals Hildebrands en Multatuli 
hadden het toen, boven de 
Moerdijk, veel makkelijker 

Roem en... 
,Hij leerde zijn volk lezen" Zo 
stond het op het spandoek dat op 
21 juli 1912 voor het Wiertzmu
seum te Eisene werd ontrold toen 
August Vermeylen daar het 
woord voerde ter gelegenheid van 
de viering van Hendnk Conscien
ces honderdste geboortejaar Die 
mondgemene slogan is wel de 
kernachtigste samenvatting van 
zijn betekenis als meeslepend, be
zielend schnjver Zijn invloed is 

overweldigend geweest tot in het 
begin van deze eeuw Niet alleen 
heeft hij een lezerspubliek gescha
pen, hij heeft het ook opgevoed 
Wanneer men even bedenkt dat 
vele van zijn eerste drukken ver
spreid werden met een oplage van 
6 tot 10 000 exemplaren, dan weet 
men terdege dat die vaak herhaal
de slogan geen dode uitspraak is 
Heel wat debuterende romanciers 
van vandaag zullen deze produk-
tie van toen benijden Daarenbo
ven waren die publikaties veelal in 
een zucht uitverkocht Om dan 
nog niet van de vertalingen te 
gewagen Als pittig detail toch dit 
in het kontrakt tussen de auteur 
Conscience en de uitgever stond 
steevast dat het verboden was 
een Franstalige editie te laten ver
schijnen voor de Vlaamse uitgave 
ervan verschenen was Heel wat 
tijdgenoten van de frankofone 
bourgeoisie waren immers dol op 
het proza van Conscience maar 
dan wel m die anderstalige vorm 
Zijn roem als flamingantisch ro
mancier (maar steeds trouw aan 
het ene België — als gewezen 

revolutionair van 1830) was groot 
hij gold als de grote verteller en 
volksopvoeder Mede door de 
vele vertalingen was hij omstreeks 
het midden van de vorige eeuw 
een auteur met Europese ver
maardheid 
In het kielzog van het Europese ro
mantisme en in een tijd van gelei
delijke nationale bewustwording 
die uiteindelijk in de twee-volke
ren-staat tot Vlaamse politieke 
mondigheid zou leiden, werd hij de 
eerste schnjversfiguur en tevens 
een verkondiger van groot for
maat Tot dan toe had het publiek 
— voor zover dat als dusdanig 
bestond en voor zover het kon le
zen — alleen maar leesstof van 
laag allooi gekregen Met zijn vast
beraden dynamisme en met zijn 
even spontaan als onuitputtelijk 
vertellerstalent vormde Conscien
ce een lezerspubliek en hij gaf het 
precies datgene waar het behoef
te aan had Met zijn histonsche ro
mans bracht hij de herinnering aan 
een roemrijk verleden tot leven en 
gaf hij zijn volk een besef van 
pigenwaarde weer en legde daar-

HJft . ' ' '^ 
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Reportage 

door mee de basis van een ont
voogding op velerlei gebied Met 
zijn landelijke novellen en stedelij
ke zedenromans hield hij zijn le
zers een zeer idealiserende spie
gel voor hun ogen waann zij zo
niet hun noden dan toch hun 
deugden en hun gemoed herken
den 
Hem IS in overstelpende mate ten 
deel gevallen wat de literatuur 
haar beoefenaars in de Lage Lan
den zelden gunt roem en eer Hij 
werd als het ware omstuwd door 
de mateloze verering van een 
dankbaar publiek dat hem ook als 
gloedvol spreker waardeerde 
Herhaaldelijk werd hij gevierd en 
met feestelijkheden omringd het 
feit dat hij nog tijdens zijn leven 
met een standbeeld vereerd werd 
blijft een kwasi uniek gegeven 
Niemand zal betwisten dat Con
science een broodschnjver was 
maar evenmin heeft iemand het 
recht te twijfelen aan zijn grote uit
stralingskracht Een figuur die in 
de hennnenng blijft voortleven 
nadat zovelen zijn vergeten Hij 
dankt dat in de eerste plaats aan 
zijn scheppend talent en aan de 
kwaliteit van zijn verhalend proza 
De begeestering die van hem uit
straalde heeft tot in de latere 
generaties haar kracht behouden 

... kritiek 
Toch heeft de kritiek, reeds van bij 
zijn debuut ook Conscience met 
gespaard Al vroeg werd hem zijn 
ietwat droge stijl verweten, zijn 
moraliserende houding en zijn on
genuanceerde psychologie die al
leen sentiment kent en een opper
vlakkige tegenstelling tussen goed 
en kwaad Voeg daar zijn soms 
bombastisch taalgebruik bij en het 
hele lijstje van kritiek kan af
gewerkt worden 
August Vermeylen vatte het, bij de 
onthulling van de gedenksteen in 
1912, beter samen „Er wordt wel 
eens gezegd dat zijn werk verou
derd IS Aan alle werk is er iets dat 
veroudert, maar er is ook een 
geest die den dood met kent Het 
ware even onrechtvaardig Con
science nan de bewondering voor 
de nieuwe literatuur op te offeren, 
als de nieuwste literatuur aan de 
bewondering van Conscience 
Het letterkundig bewustzijn veran
dert zoo wil de levenswet zelve" 
Een eenmaal verworven literaire 
roem blijft als feit bestaan en de 
veranderde literaire smaak kan 
desnoods aan de lektuurfrekwen-
tie afbreuk doen die zelfs geheel 
stilleggen, maar hij kan de stoot
kracht op het historisch moment 
toegebracht, nooit aantasten 
Akkoord, romantisme en monu
mentaliteit zijn verleden tijd (of 
toch weer nief?) De romantiek 
van Conscience (en later van Ro-
denbach) werkt zelfs bij momen
ten irriterend op de lezer van 
vandaag Men acht dit onverenig
baar met de schrikwekkende reali
teit van een demonische wereld 
Maar willen wij er dan even aan 
denken dat er vroeger een ande
re, even geldige, optiek werd ge-
hanteerd"? 

Dr Emiel Willekens formuleert dit 
fenomeen biezonder plastisch 
„Dit IS wel degelijk het cruciale 
punt na twee wereldoorlogen na 
de miljoenenvoudige genocide, de 
doorgedreven ontleedkunde van 
menselijke psyche en gedrag van 
Freud tot Fromm en Skimer, na de 
sociologische ontleedkunde de 
atoomsplitsing en de ruimtevaart 
de radio de televisie, de elektroni-
ka de computer en de chips en al 
wat verder de , pelgrimstocht der 
mensheid' kentekent lijkt een fi
guur als Conscience eeuwen ver 
achteruit te liggen, in de prehisto
rie van wat nu onder de heer
schappij van het beeld, van de 
technische reproduceerbaarheid 
van het kunstwerk etc de geesten 

m 13 

Jk ben geen „vernuft"! 
(Hendrik Conscience, 1881) 

/ / 

beheerst Die geesten zijn meteen 
toch ook danig bekommerd om in 
het zich (gelukkig) alsmaar verder 
(o zo langzaam) integrerende Eu
ropa het eigene, de kleine talen en 
kuituren te vrijwaren die in de 
standaardisatie en in de universali
teit van per satelliet werkende 
kommunikatiemiddelen, gemakke
lijk verzwolgen zouden raken'' 
Kleinschaligheid geldt nu als pa
rool dat de horizon naar menselij
ke maat weer dichterbij wil halen 
Misschien biedt die verscherpte 
optiek voor het eigene en het 
echte opnieuw de gelegenheid om 
te beseffen dat Conscience, al zijn 
dwalen en falen inbegrepen, de 
figuur geweest is die in illo tempo
re het Nederlandse geestesmerk 
in ons land voor de ondergang 
heeft bewaard Hem — en ande
ren — te vergeten, daartoe heb
ben WIJ, zoals Ger Schmook be
toogde, gewoon met het recht 
„Het IS een eenvoudige plicht der 
rechtvaardigheid Zoniet verbeu
ren WIJ elke aanspraak op de 
toekomst waarom wij zo onstui
mig roepen Wie immers heeft de 
generaties zozeer daarin helpen 
geloven als hij, de baanbreker 
Conscience' 

Blijvend 
Het belang van Conscience voor 
de Nederlandse literatuur in Belgte 
IS bezwaarlijk te overschatten 
Heeft zijn literatuur Vlaanderen al 
met gered dan heeft het toch veel 
bijgedragen tot een wederopbloei 
ervan Zijn visie op vele histori
sche feiten uit onze geschiedenis 
beïnvloedde de Vlaamse Bewe
ging en houdt zich, ondanks alles 
(en vaak tot in mytische toe), 
staande In zijn Kempische verha
len, en ook in zijn zedenschetsen 

overheerst een idyllische sfeer, 
maar tevens de preutsheid van de 
Victonaanse tijd tot de instand
houding van die mentaliteit heeft 
Conscience aanzienlijk bijgedra
gen Na de opstandigheid van zijn 
debuut, zijn al zijn werken door
drenkt van eerbied voor gezag en 
macht, ,geld en adel" 
Professor August Keersmaekers 
stelt „Als flamingant was Con
science vooral belgicist vrijheids
strijder van 1830 en dankbaar 
dienaar van het vorstenhuis Hij 
evolueerde van felle strijdbaarheid 
naar omzichtigheid Maar zijn 
werk bezielde de Vlaamse Bewe
ging, die evenwel meer en meer 
een taalbeweging werd ( ) Gewe
tensvol bestudeerde hij zijn onder

werpen en bewerkte hij taal en 
stijl waarvan de tekorten thans 
maar al te vaak de verdiensten 
doen vergeten De behandelde 
onderwerpen zijn „stichtelijk", de 
hartstochten elementair en de 
psychologische uitbeelding sim
plistisch Toch schiep hij histori
sche en landelijke romans en ze
denschetsen op Europees niveau 
en figuren die nu nog tot de 
verbeelding spreken" 
Omwille van deze feiten en om 
nog zoveel meer is het goed dat 
eer^ groep van deskundigen, de 
„Stichting Hendrik Conscience 
vzw", zich voorneemt intens met 
de studie van deze romancier in te 
laten Wij hopen enkel dat het 
geen stenel klubje blijft maar be

vruchtend zal werken voor lezend 
Vlaanderen Er wacht ook nog een 
pak werk voor navorsers 

(pvdd) 

Bronnen: 
Prof dr August Keersmaekers, Hen
drik Conscience, in Twintig Eeuwen 
Vlaanderen, deel 13, Vlaamse figuren, 
Hasselt, Heideland-Orbis 
Gilbert Degroote, Hendrik Conscien
ce, in Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, deel 1, pp 325-329, Tielt/ 
Utrecht, Lannoo, 1973 
Dr Emiel Willekens, Hi| leerde zijn 
volk lezen, toespraak t (dens pers-
konferentie cp 21 okt 1982 te Ant
werpen, onuitge; even. 

gedenkpenning 
Hendrik 
Conscience 
Bij de uitgifte van een gou
den gedenkpenning Hendrik 
Conscience 1812-1883 heeft 
iedere voor-intekenaar 
recht op het gedenkboek 
Hendrik Conscience dat h i j / 
zij gratis ontvangt 
De gedenkpenning kost 
16.000 fr. op bankrek. 220-
0016929-87 of op postrek. 
000-0881976-66 van de 
Stichting Hendnk Con
science VJLW. met vermel
ding „gouden gedenkpen
ning H Conscience". 
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14 TV-programma's Wi\ 
Zaterdag 

30 OKTOBER 

BRT 1 

14.30 Open school. — 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 Jesse James 
(film). — 18.05 Het Veenmystene 
(fj. — 18.30 De jonde speurders 
(film). - 19.45 Nieuws - 20.10 
Boekentjeursnieuws. — 20.20 Je-
room en Benzamien (fj. — 21.10 
Terloops. — 21.55 Dorst naar 
wraak (film). — 23.05 Nieuws. 

NED. 1 
1858 Teleac. Een kwart eeuw ruim
tevaart. — 18.58 Nieuws. - 19.00 
De vrolijke krisis. — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 De vrolijke krisis'. — 0.05 
Nieuws. 

NED. 2 
18.35 Sesamstreet - 18.50 Toe
ristische tips. — 18.57 De mini-bios 
- 19.05 Avro's toppop. — 20.00 
Nieuws. - 20.28 Mies. - 21.30 
Dallas (f J - 22.20 Televizier ma
gazine. — 23.00 De toestand in de 
wereld. — 23.10 Nieuws. — 23.15 
Avro's sportpanorama. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine). 
- 20.30 Porte des Lilas (film). -
22.00 Georges Brassens chez lui, a 
Pans, le 31 mai 1978. — 22.50 
Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Droit de 
réponse. — 21.50 Dallas (fJ. — 
22.45 7/7 le magazine de la semai-
ne. — 23.40 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Champs-
Elysées (variété). — 21 50 Deuil en 
24 heures (tv-film). - 22.50 La 
grande parade du jazz. — 23.30 
Nieuws. 

FR 3 
19.20 Gewestelijk nieuws - 19.40 
Regionaal programma — 19.55 II 
était une fois l'éspace — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
On sort ce soir (variété). — 22.25 
Nieuws. — 22.55 Prélude a la nuit 
(Chopin) 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Schlag bei 
Neumann. — 22.00 Nieuws. — 
2220 ... Und Gerechtigkeit fur Alle 
(film). — 0.15 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 1930 Die Paw-
laks (fJ — 20.15 Lustige Musikan-
ten (volkskoncert). — 21.45 
Nieuws — 21.50 Das aktuelle 
Sport-Studio. - 23.05 Fleisch (tv-
film). — 0.55 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0 
Nieuws. — 20.15 Carmen (balleO. 
- 21 00 Vor 40 Jahren. - 21.20 
Ein Bürgerliches Drama (film) — 
22.55 Rockpalast — 0.20 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Les tétes brulées (fJ. — 
21.00 Robinson Crusoe sur Mars 
(film). — 22.35 Préparez vos mou-
cholrs (film). 

Zondag 
31 OKTOBER 

BRT 1 
11.00 Konfrontatie. - 14.00 Tenu-
to. — 14.40 Voor boer en tuinder 
(open school). — 15.10 Roemeen
se rapsodie (dokJ. — 15.40 Kavik, 
de wolfshond (film). - 17.15 Rood
kapje. — 17.30 Charlie Oiaplln 
(komisch filmpje). — 1750 Voet
baluitslagen. — 18.00 Simon in het 
land van de knjttekeningen. — 

18.05 Leven... en laten leven. — 
19.45 Nieuws. — 20.00 Sportweek
end. — 20.30 Boekenbeursnieuws. 
— 20.35 Paradijsvogels (fJ. — 
21.15 Simon and Garfunkel in C^n-
tral Park. - 22.40 Nieuws 

NED. 1 

19.00 Nieuws. — 19.05 Happy days 
(fJ. — 19.30 Nederland muziek-
land. - 20.10 Dynasty (f J - 21.00 
Not the nine o'clock news. — 21.15 
Remmers ontmoet.. Pleuni Touw. 
— 21 45 Op jacht naar de schat 
(kwis). — 22.45 Hammer house of 
hon-or (fJ. - 23.35 Nieuws. 

NED. 2 
16.05 Avro's sportpanorama (Jum
ping Amsterdam). — 18.00 Spre-
kershoek. — 18.15 Sesamstraat 
— 18.30 Honzon. - 19.00 Studio 
sport - 20.00 Nieuws. - 20.10 
Panoramiek. — 2045 Noodlot (te
levisiespel), — 22.15 Van boeken 
bezeten. — 23.15 Hier Frankrijk, 
hier Jan Brusse. — 23 25 Nieuws. 

RTB 1 
1930 Nieuws. - 2000 La bonne 
étoile (show) — 21.00 Un adoles
cent d'autrefois (tv-film). - 23.30 
Nieuws. ' «• 

TF 1 
20.00 Nieuws - 20.35 Le Magnifl-
que (film) - 22.10 Reins feux. -
22.35 Sports dimanche soir. — 
23.00 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Brassens 
inédit (variété). — 21.35 Un homme 
et sa mémoire: Maria C^sares. — 
22.35 Répères sur la modern dan
ce Europa en Japan. — 23.05 
Nieuw/s. 

FR 3 
20.00 Bizarre, bizarre (bizarre ver
halen). — 20.35 De la democratie 
en Amérique (vnjheid). — 21.25 
Korte films. — 22.40 Le roman de 
Werther (film). — 0.00 Prélude a la 
nuit (Jacques Offenbach). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Europa 
unterm Hakenkreuz (dok.). Mün-
chen. — 21 00 Hundert Meister-
werke. — 2120 Egmont (treur
spel). - 2310 Nieuws. - 2315 
Schaukasten. De terugkeer van 
Wim Wenders. — 0.15 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Die Mutpro-
be (tv-speD. — 21.10 De wonder
dokter. - 21.55 Nieuws. - 22.10 
Das Milliarden Ding. - 22.50 Welt-
sprache Musik (Ludwig van Beet
hoven) — 2350 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijk nieuws —2000 
Nieuws — 2015 Stadt zwischen 
den Weiten (dok). - 21 00 Aus-
landstudio. — 21 45 Hoffnungs Er-
zahlungen — 2245 Vivian Reed 
(show). — 2320 Tips fur Leser. 

LUX. 
19.30 Filmnieuws - 20.00 Quincy 
(fJ. - 21 00 Rage (tv-film) 

Maandag 
NOVEMBER 

BRT 1 
15.30 De man met het ijzeren mas
ker (film). — 1805 Sesamstraat — 
1820 Klein, klem kleutertje — 
18.35 Rechten en vrijheden (open 
school). — 19.00 Filippijnen (dokJ. 
— 19.17 Uitzending door derden 
(ACV). - 19.37 Morgen. - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Boekenbeurs
nieuws. — 2020 Nancy Astor (fJ 
— 21.10 Sportshow. - 21 55 Wik-
ken en wegen. — 22.35 Nieuws. 

NED. 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 De roze 
panter en Kreezie de kraanvogel. 
— 19.20 De natuur en de mens 

(De spechten). — 19.45 Koning 
klant — 2025 Havenliedjesfestival. 
— 21.15 Speelgoedaktie. - 21 37 
Nieuws. — 21.55 De onderste 
steen (dokJ. — 22.50 Edeivrouw -
bedelvrouw (f.). - 2320 Simon 
Carmiggelt — 23.30 De vrije ge
dachte^—;23^45Nieuws^ 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal. — 18.57 Maja de 
bij. — 1925 De verborgen vallei (f J. 
— 20.00 Nieuws. — 20.28 Terug
keer naar Brideshead (f J. — 21 20 
Brandpunt - 22.05 De alles is 
anders show. — 23.10 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 1955 Hommage 
a Jacques Brei. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 L'assassin 
habite au 21 (film) — 21 55 Télé-
théque (tv-spel). — 2310 Nieuws. 

A 2 
19.10 D'accord, pas d'accord. — 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le theatre de Bouvard. — 2000 
Nieuws — 20.35 Musiques au 
coeur (mag.) — 21 50 L'armoire 
(toneelstuk). - 2220 Juste une 
image (dokJ — 23.10 Nieuws 

FR 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
- 20.35 Eile court elle court la 
banlieue (film) — 22 05 Nieuws. — 
22.35 Thalassa. - 23.05 Musi-club. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Ge-
heimnisse von Paris (fJ. — 21.15 
Graham Greene und der salade 
nicoise. — 22.00 Schónfischs 
Nachtprogramm. — 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Festspiele. — 
0.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.15 ... So ist un-
ser Leben, sehet! — 19.30 üebe 
Alte Bekannte. - 20.15 Wie wür-
den sie entscheiden? — 21.00 
Heute-joumal. — 21.20 Drei Brüder 
(tv-film) — 23.05 Apropos film. — 
23.50 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Montagabend im 
Dritten (reportage). — 21.45 Der 
Vikar von Helmennghausen (film). 
— 22 55 Die Ausgestreckte Hand 
(film). - 23.40 Nieuws. 

LUX. 

20.00 Dróles de dames (fJ. 
21.00 Sunflower (film). 

Dinsdag 
2 NOVEMBER ] 

BRT 1 
15.30 Liedjes, dansen, melodieën 
(Eurovisie). — 18.05 De smurfen. 
- 18.28 Juke box - 18.35 The 
Sadrina-project (open school). — 
19.00 Het vijfde seizoen. - 19.07 
Uitzending door derden. — 19.37 
Morgen. — 19.45 Nieuws. — 20.10 
Boekenbeursnieuws — 2020 I.Q.-
kwis. - 20.50 Videofoon - 21.15 
Het menselijk brein (beweging). — 
2205 Aktie openbaar vervoer. — 
22.35 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.15 Zij twee 
(film). — 22.05 Missa pro defunctis. 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-3007 72 

NED 1 
16.55 Herman en de zes (kinderte-
levisieprogramma's). — 1720 De 
paus bezoekt Spanje. — 18.23 
Nieuws. - 18.28 Teleac - 18.58 
Nieuws. - 1900 EO-kinderkracht 
— 19.30 Ronduit, gospeltalent van 
eigen bodem — 20.00 Bijbels pas
toraat — 21 00 Het evangelie naar 
Johannes. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 De Haag vandaag. - 22.10 
Op zicht (kunstmagazine). — 22 25 
Een man en zijn muziek (Een por
tret van Charles Ives) — 23.30 
Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 Mickey en 
Donald. - 1920 Hi de hii (f). -
20.00 Nieuws — 20.28 Diamanten 
(fJ. - 21 20 De tv-show. - 22.10 

Tros aktua tv. — 22.40 Falcon 
Crest (fJ. - 23.35 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Shögun (f.). 
- 2050 Pulcinella (balleO. - 21 35 
Portrait- Stravinski. - 22.20 
Nieuws. 

RTB 2 

20.55 La chambre verte (film). 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.35 Koncert 
(Mendelssohn). - 22.05 Vivre de 
l'art aujourd'hui (dokJ. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 Le sucre 
(film). — 23.15 Nieuws. 

FR 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. 
Regionaal programma. — 
était une foie l'éspace — 2 
jeux de 20 heures (spel). 
Tirez sur la pianiste (film). 
Nieuws. — 22.25 Prélude 

ARD 
20.00 Nieuws. - 2015 E 
- 21 00 Report (akualite 
21.45 Dallas (f) - 2 2 3 0 T 
men. - 2300 Arena (1 
rubnek) — 000 Nieuws. 

ZDF 
19.30 Ehen vor Gericht (e< 
dingszaken). - 21 00 He 
nal. — 21.20 Leben in eine 
gemeinschaft. — 22.05 B 
Mord (film). - 23.45 Niet 

Z A T E R D A G OO oktober) - De film Jesse 
James is een gedramatizeerde rekonstruktie van een 
periode uit het leven van Jesse James, een beruchte 
bendeleider die al tijdens zijn leven een legende was. In 
eerste instantie vormde Jesse James een bende om 
zich te v*/reken op de niets of niemand ontziende 
spoorwegmaatschappij die de gronden van zijn moeder 
had afgepakt, haar boerderij in brand had gestoken, met 
de dood van zijn moeder als govolg Hij vormde een 
bende, de zogenaamde Jesse James-bende en overviel 
treinen, postkantoren, banken enz. Een fantastische 
premie op zijn hoofd werd hem fataal • twee bendeleden 
leverden hem dood uit aan de politie... Regie. Henry King 
(1938), met Tyrone Power, Henry Fonda e.a. (BRT). — In 
Ordeal (Dorst naar wraak), de weekendfilm op BRT, 
wordt een luguber spelletje gespeeld. De harteloze rijk
aard Richard Damian die voortdurend ruzie maakt met 
zijn vrouw Kay, is voor een inspektietocht naar een 
mangaanmijn de woestijn ingetrokken met zijn vrouw 
en de gids Andy. Bij een zoveelste ruzie met zijn vrouw 
gaat zijn paard aan 't steigeren en hij komt in een 
afgrond terecht. Kay en de toevallige vriend Andy laten 
de man aan zijn lot over en trekken verder Damian 
zweert de bewoonde wereld te zullen terugzien en zich 
te zullen wreken op zijn vrouw en de gids... Met Diana 
Muldaur, Arthur Hill en James Stacy (BRT). — Op 
Ned. 1 verzorgt de Vara vanaf de middag tot in de late 
avond een totaalprogramma voor de jeugd rond het 
tema werk, werkloosheid en vrijetijdsbesteding. Het 
programma kreeg de tegensprekelijke titel De vrolijke 
krisis mee. 

Z O N D A G (31 oktober) - Wie het legendarische 
samenoptreden van Simon en Garfunkel in Central Park 
(New York) dat door zowat 500.000 toeschouwers 
bijgewoond werd, niet heeft gezien op Nederland moet 
vanavond kijken naar dat fenomenaal gebeuren: twee 
zangers die zonder veel poeha, in alle eenvoud en onge
kunsteldheid, die massa urenlang in de ban wisten te 
houden. Zij brengen (na een scheiding van 11 jaar) hun 
meest bekende nummers die nog steeds erg te pruimen 
zijn. (Simon en Garfunkel in Central Park - BRT). — 
Veronica (VOO) doet zijn faam van populaire zender 
alle eer aan. Vooreerst brengt deze vervlakkende 
zender een aflevering van Happy Days, het feuilleton 
dat dank zij de Fonz, zo 'n furore maakte op BRT en la
ter op Nederland. — In Nederland Muziekland wordt 
aangebracht wat laatst op de Nederlandse lichte-
muziekmarkt is verschenen. Wij kennen dat genre: 
André van Duin, Vader Abraham, André Hazes, Vitesse, 
Vanessa enz. Dynasty is de tegenhanger van „Dallas". 
Rijkelui, misdaad, mooie meiden, seks, enz. Recht uit de 
TV-produktiecomputers van Hollywood. — Een opkik-
kertje in dit niveauloze aanbod, de Not the Nine O'Clock 
News. De Britse TV op z'n best. — Hierna vervallen wij 
in het Van der Meyden gehalte: Henn Remmers praat 
op de vlakte met Pleuni Touw en Hugo Metsers. Dat uit
zonderlijke akteursduo had beter verdiend. — En om de 
greep naar de populariteit af te maken heeft Veronica 
zich ook aangesloten bij het legertje zenders die de 
verlakkerij van „La chasse au trésor" van de Franstalige 
zenders overnemen. De reeks kreeg op Veronica een 
„originele" vertaling. Op jacht naar de schat Boerenbe
drog op grote schaal dat stukken van het budget kost. 
Maar wie zal er om malen? Het publiek wil het blijkbaar. 
En dat moeten wij dan toch weer appreciëren in het 
Veronica-TV-beleid. Altijd zit er wel iets tussen dat uit de 
pan springt. Zo bv naast de „Not the Nine O'Clock 
News" prezenteert Veronica als afsluiter een griezelfilm 
die werd gemaakt in de studio's van een voor dergelijke 
films gespecializeerde firma- Hammer Het werd een 

reeks van 13 griezelfilms, specie 
vervaardigd voor TV-kijkers. De vi 
reeks werden verwerkt zijn — i 
andere horrorfilms en -reeksen — c 
dendaagse leven. Wie deze eers 
uitkijken, is gebonden voor nog 12 
de Britse TV-makers hebben met hu 
roepsvaardigheid ervoor gezorgd 
van griezelen volop aan hun trekke 
House of Horror. Carpathian eagle 

M A A N D A G (1 november) 
de kippen bij om de BBC-reeks i 
zenden, een reeks over het turbul 
eerste vrouwelijke parlementslid ir 
aantrekkelijke Nancy Langhom, doe 
worden Amerikaan, arnveert na vi 
gelopen en na een mislukt huwelijl' 
boy Robert Gould Shaw, op 24-jaric 
goocheld, in Engeland. Hier weet 
werken in de high society. Zij wor 
aanbeden. Ten slotte valt zij voor Sii 
van de rijkste mannen van de werek 
in de politiek en brengt het tot p, 
wordt gespeeld door Lisa Harrow 

Nancy en Robert Gould Shaw, i 
wiens huwelijk dat door de uitspi 
playboy Shaw en de afkeer van lic 
ten van Nancy al op voorhand gedi 
den„ 
(Lisa Harrow en Pierce Brosnan) 
(.Nancy Astor, BRT, maandag om 

\ 
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TV-programma's 

telijk nieuws — 19 40 
Dgramma — 1955 II 
l'espace — 20 00 Les 
ïures(spel) - 2035 
an(ste (film) - 21 55 
2 25 Prelude a la nuit 

5 — 2015 Bananas 
)Ort (akualiteiten) — 
f ) - 2230 Tagesthe-
00 Arena (kulturele 
)00 Nieuws 

3r Gericht (echtschei-
- 21 00 Heute-jour-

Leben in einer Wohn-
- 2205 Bei Anruf 

- 2345 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Aus Chemischen 
Landen gift auf den T isch ' (repor
tage) — 2100 Tochter des 
Schweigens (fJ — 21 45 Galene 
— 2230 Filmmagazine 

LUX. 
2000 Capitaine X (tv-film) - 21 00 
Joe Kidd (film) 

Woensdag 
3 NOVEMBER 

BRT 1 
1600 The Sadnna-project (open 

school) - 1700 Op het Schild-
padplein (boeken) — 17 25 Ren je 
rot (spel) - 1800 Tik tak - 1805 
Juke box - 1810 Chips (fJ -
19 00 Tips voor tnps (Beersel) — 
1945 Nieuws - 2015 Boeken-
beursnieuws — 2020 Home 
sweet home ( f ) — 20 45 Iphigenia 
(film) - 2250 Nieuws 

BRT 2 

2015 Heil Drivers (film) - 2200 
Wikken en wegen 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 Van ge
west tot gewest — 19 50 Politieke 
partijen (D66) - 2000 Aan het 
einde van de weg (tv-spel) — 
21 37 Nieuws - 21 55 De Haag 
vandaag - 2210 Studio Sport -
2320 Nieuws 

Inns, speciaal geschreven en 
ikers De verha len die in deze 
t zijn — in tegenstel l ing to t 
seksen — gegrepen uit het he-

deze eers te af lever ing blijft 
oo r nog 12 af lever ingen W a n t 
)ben met hun legendar ische be-
ir gezorgd dat de l ie fhebbers 
hun t rekken k o m e n (Hammer 

athian eagle) (Ned 1) 

lovember) — D e BRT is er als 
IBC-reeks Nancy Astor uit te 
r het tu rbu lente leven van het 
ementsl id in Engeland D e e rg 
nghom, doch te r van een ri jk ge-
iveert na van huis w e g te zi jn 
uk t huw^elijk me t de superp lay-
f, o p 24-jarige leeft i jd, totaal ont-
Hier w e e t zij z ich g a u w in te 
ety Z IJ w o r d t d o o r ve le Lo rds 
t ZIJ voor Sir Wa ldo r f As tor , één 
j n de were ld Z i j voel t z ich g o e d 
t het to t par lements l id Nancy 
isa Har row — RTBF 1 b reng t 

l id Shaw, a ls het j onge paar, 
>r de u i t spa t t i ngen van super 
keer van l i chame l i j ke m t im i t e i -
) rhand g e d o e m d w a s to t s t ran -

e Brosnan) 
landag o m 20 u 20) 

een avondvu l lende h o m m a g e aan Jacques Brei M e t 
l iedjes, in terv iews, f i lmf ragmenten enz (Ecran-temoin) 

U l N o U A G (2 november ) — N o g even u w 
aandacht ves t igen o p Aktie Openbaar Vervoer waar in 
vanavond aandacht aan het p ro jek t van de auto loze 
zondag 14 november (BRT 1) — In het gevar ieerd „sati-
r isch-humor is t isch" jongerenmagaz ine f o e f s (BRT 2) 
w o r d t o a gezoch t naar waar en hoe jongens en 
meis jes elkaar v inden — W i e Grace Kel ly nog eens aan 
't w e r k wi l zien, en dan nog in de ges laagde suspense-
fi lm van A l f red H i t chcock Dial M for Murder moe t laat 
o p de avond a fs temmen o p Z D F , waar de fi lm h e e t , Bei 
A n r u f M o r d " G race Kelly speel t Margo t , een v r o u w van 
een tenn iskampioen die al een ve rhoud ing heef t gehad 
me t de popula i re auteur M a r k Hall iday N u M a r k 
opn ieuw in de s tad is nodigt zij hem uit o m samen met 
haar en haar man naar een teatervoorste l l ing te gaan 
M a r g o t voel t z ich bedre igd d o o r een o n b e k e n d e d ie 
w e e t van hun v roege re ve rhoud ing M e t Ray Mil land, 
Rober t C u m m i n g s e a 

W O E N S D A G (3 november ) - D e V N O S ( V U ) 
IS te gast in Uitzending door derden (BRT 1) V a n a v o n d 
is er ook voetbal t e rugweds t r i j den van de t w e e d e ron
de van de 3 Europese beke rs Het is bes t mogel i jk dat 
een weds t r i j d (Juventus M i l aan—Standa rd , Wate r 
schei — Kopenhagen , Por to — Ander lech t o f Loke ren — 
Benf ica) rech ts t reeks o p het s che rm k o m t — Iphigenia, 
de de rde verf i lming van een klassiek d rama van Euripi
des doo r de Gr iekse f i lmer Michae l Cacoyann is (1977), 
staat vanavond o p het BRT 1-scherm Het is het 
t rag ische verhaal over de wraak van d e hogepnes te r 
Ca lchas o p A g a m e m n o o n D e z e m o e t vo lgens d e 
raadpleging van de goden d o o r Ca lchas zi jn j ongs te 
doch te r Iphigenia opo f fe ren M e t Irene Papas als 
C ly taemnaest ra , de moede r van Iphigenia en Tatiana Pa
p a m o s k o u als het onge lukk ige meis je Muz iek M ik i s 
Theodorak is — He f zal je buur maar wezen ( V P R O / 
N e d 2) IS de Neder landse titel van d e D e e n s e gedra-
mat izeerde dokumenta i re „You r ne ighbour 's s o n " ove r 
d e prakt i jken van de G n e k s e militaire polit ie t i jdens he t 
d iktator ia le reg ime van pres ident Papadopou los D e f i lm 
k w a m al eerder o p het BRT-scherm (juli 1982) 

D O N D E R D A G (4 n o v e m b e r ) - He t j ongeren
magazine Een vinger in de pap (BRT 2) draai t r o n d 
g ro te gez innen Gas ten Johan V e r m i n n e n en Math i lde 
Sant ing — L ie fhebbers van klassieke muziek w o r d e n 
v e r w e n d d o o r BRT 2 en Radio BRT 3 die s imultaan in 
s te reo u i tzenden Simon Boccanegra, een opera van 
Ve rd i ( rech ts t reeks uit de Konink l i jke M u n t s c h o u w 
burg) — D e N O S start v a n a v o n d met een vierdel ige 
reeks over ant i -semit isme (Denk-beeld) (Ned 1) 

V R I J D A G (5 november ) — Het t ienjar ige meis je 
Ivy heef t nachtmerr ies en beleef t onbeschr i j fe l i jke 
angs ten Haar ouders Bill en Jan ice maken z ich met al te 
veel zo rgen o m die angsten k inderen hebben dat we l 
meer en in de puber t i jd ve rdw i j nen die we l vanzelf O p 
een dag arr iveer t bij de familie S tap le ton een zekere 
Elliott Hoove r die een v r e e m d verhaal verte l t D i t 
verhaal b reng t Rober t W i s e in zi jn Amer ikaanse pran
gende thril ler Audrey Rose (1977) met Marsha M a s o n 
A n t h o n y Hopk ins e a (BRT 1) — In het f i lmmagazine 
van J o R o p c k e Premiere-extra (BRT 1) z i t ten f ragmen
ten van f i lms in terv iews met regisseurs, ak teurs enz en 
bee lden van o p n a m e n Van o a Pol tergeist" van Tobe 
Kooper , „Van de koele meren des d o o d s " van N o u c h k a 
van Brakel , M o t h e r Love ' , van Char l ton Heston, The 
Pirate M o v i e " met Chr is topher Atk ins , Cannery r o w " 
van Rober t S W a r d , „Deux heures moms le quar t avant 
Jesus-Chr is t " van Jean Yanne 

N E D 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 De ogen 
van Amaryllis (f J - 1924 Ken
merk - 2000 Nieuws - 2033 
BGTV — 21 20 Puur natuur — 
21 55 Your Neighbour s son (dok j 
— 23 03 Teleac (kommunikatie) — 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Risquons 
tout (spel) — 2055 Videogram 
(vanete) — 21 55 Dokumentaire 

TF 1 
2000 Nieuws — 2035 Les mer-
credis de l'information (De mode) 
— 21 35 Le Parsifal de Liebermann 
— 2230 Le sentiment de Pudeur 
(korte film) - 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Charlie 
Cobb detective (tv-film) - 21 50 
Filmmagazine — 2300 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois I espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 35 
Guillaume de conquerant ( f ) — 
21 30 Dia dia Pavlik (dokJ - 22 25 
Nieuws — 22 55 Prelude a la nuit 
(Richard Wagner) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Schwarz 
rot Gold , Alles in Butter' (tv-film) 
— 2200 Leest de jeugd nog vol-
doende? — 22 30 Tagesthemen 

ZDF 
21 25 Die Strassen von San Fran
cisco (f J — 2210 Lever stotteren 
dan zwijgen — 2215 Das Harte 
Brot des Sparens - 2300 Voet
bal — 2350 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Mittwochs m — 
2145 Auslandsrepofter — 2215 
Wirantworten — 2230Filmtip — 
2235 Rockers (film) 

LUX. 
2000 Hit-parade — 21 00 Cleram-
barxJ (film) - 2232 RTL-theètre 

Donderdag 
NOVEMBER 

BRT 1 

18 35 Gezondheidsmagazine — 
1917 Uitzending door derden (Li
berale Radio en TV) - 1945 
Nieuws. — 2010 Boekenbeurs-
nieuws — 2015 Onemanie (film-
kwis) — 2055 Panorama — 21 45 
Stilte, wij draaien (fJ - 2230 
Sporttnbune — 2300 Nieuws. 

BRT 2 
1900 Vinger in de pap — 1945 
Nieuws. — 2015 Sirrxxi Boccane-
gra (opera) 

NED 1 
1858 Nieuws. — 1900 Wie van de 
d n e ' " - 1930 Dnester-2 -
2020 Airline (fJ - 2110 Card 
Willink, een Oclein) portret - 21 37 
Nieuwa — 21 55 De Haag van
daag — 2210 Denk-beeW 1 (Een 
joodse invasie) — 2305 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjoumaal — 1657 BZN in de 
Franse Alpen — 1955 De zeven-
sprong (fJ — 2000 Nieuwa — 
2028 Mijn leven op Bamfylde (fJ 
— 21 40 Tussen hemel en aarde 
(t)ezetenheid en exorcisme) — 
2210 Hier en nu — 2240 SpeeI's 
met licht klassiek — 23 55 Nieuw<è 

RTB 1 

1930 Nieuws - 19 55 Autant sa-
voir De biomassa energie uit plan
ten — 20 20 La maison sous les ar-
bres (film) — 21 55 Le carrousel 
aux images — 2250 Nieuws 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwlY 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Mozart (tv 
reeks) — 2205 Histoire de la vie 
(dokJ - 2300 Nieuws 

A 2 
1910 D accord pas d accord — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Politieke partijen — 20 00 Nieuws 
— 2035 Planete bleue (mag) — 
21 40 Les enfants du rock — 2315 
Nieuws 

FR 3 
19.20 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une foie l'espace — 2000 Les 
jeux de 20 heures (spel) - 2035 
Cadavres exquis (film) - 2230 
Nieuws — 2300 Agenda 3 -
2305 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws. - 2015 lm Brenn-
punkt (dokJ - 21 00 Rudis Ta-
gesshow — 2130 Ratselflug — 
2230 Tagesthemen - 2300 
Nieuws van het fi lmfront 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 „Ich hab' 
dich lieb"" (gedichten citaten en 
liedjes) — 2030„Wel leWahnsinn" 
(ontspanning) — 2120 Die Bonner 
Runde — 2220 Muttertreu (tv-
speO - 2340 Nieuwre 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Berlin Chamisso-
platz(film) - 2200Familienrat — 
2245 Ortserkundung Engels in 
Wuppertal — 2330 Nieuws 

LUX. 
2000 Dallas (f J - 21 00 La statue 
en or massif of Les granges bai
lees. 

Vrijdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
1805 Sesamstraat — 1820 Klem 
klein kleutertje — 18 35 Halfzeven 
(open school) — 19 07 Uitzending 
door derden (ontwikkelingssamen
werking) — 1945 Nieuws — 
2015 Boekenbeursnieuws — 
2020 Audrey Rose (film) - 2210 
Premiere — 2300 Nieuws 

BRT 2 
2015 De Forsyte Saga (fJ — 
21 05 Dag aan dag - 21 35 Da
mestennis uit Gent VS versus 
Europa 

NED 1 
1858 Nieuws - 19 00 De vliegen
de muis (Walt Disney) - 1910 De 

eerste de tseste — 19 50 Kieskeu-
ng — 2020 Andre's comedy-para
de - 21 37 Nieuws - 21 55 Tros 
sport extra (tennis) — 2235 Ge
sprek met de minister-president — 
22 45 Humanistisch verbond (kern
wapens) — 2330 Nieuws — 
2335 Het geheim van .Paradise" 
(televisiefilm) 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjoumaal — 1857 De smur
fen — 1924 Vijf tegen vijf (spel) 
- 2000 Nieuws - 2028 Achter 
het nieuws —21 10 Een stukje 
hemel (fJ — 2210 De ombuds
man — 22 40 Sonja op vnjdag — 
2345 Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws - 2 0 0 0 A s u i v r e -
21 00 Camouflage (film) - 22 40 
Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 20 35 Barbara — 
2205 Otototoi (tv-film) - 2320 
Nieuws 

A 2 
20 00 Nieuwa — 20 35 Toutes gnf-
fes dehors (fJ — 21 35 Apostro
phes - 2255 Nieuws - 2305 
India Song (film) 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal nieuws — 1955 II etait 
une fois I espace — 20 00 Les jeux 
de 20 heures (spel) - 2035 Le 
nouveau vendredi — 21 35 Prome
nade en Avignon (spektakel) — 
22 30 Nieuwa - 23 00 Prelude a la 
nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Die Frau 
des Riegers (film) — 22 00 Rusmi-
nus (ekonomisch nieuws) — 22 30 
Tagesthemen — 2300 Schwule 
Tage (tv-film) — 055 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Auslands-
joumal — 2015 Kottan ermittelt 
(fJ - 21 15 Heile Welt • 15 Dollar 
Eintntt (Disneyland) - 2220 Heu-
te-journal - 2220 Aspekte kui
tuur — 22 50 Sport am Freitag — 
2320 Hautnah (film) - 050 
Nieuv\re 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Reportage uit 
Duitsland — 21 00 Topfgy uckers 
Abenteuer (hobbykoks en lekker
bekken) - 21 30 (3ott und die 
Wel t - 2200 Malu (fJ - 2230 
Die Neuzeit beginnt mit La (3asaa 
- 2335 Nieuws 

LUX. 

2000 Le nche et le pauvre (fJ -
2100 Le mystere Andromede 
(film) — 2310 Essais (automagazi
ne) 



16 mi • Kritisch bekeken 

Jos Van Limbergen, de man 

die zijn volk weetlustig maakte... 

Vlaamse pulp 
is geen verloren 
proza (4) 
Voor één keer behandel ik in 
deze reeks geen proza
schrijver, maar wel een „vul-
garisator" Let wel, Jos Van 
Limbergen was ook een 
veelschrijver en éénmaal 
toch heeft hij zich tot schep
pend proza laten verleiden, 
in een toekomstroman die 
helaas het daglicht niet 
mocht zien. Veel erger dan 
bij de overige polygrafen uit 
deze reeks valt op dat het 
kolossale werk dat Van Lim
bergen verzette gedoemd is 
tot het stofgaren m suffige 
biblioteekmagazijnen, enkel 
en alteen omdat de poging 
van zijn zoon Hugo F Van 
Limbergen die het schier 
volledige werk van zijn va
der wilde herdrukken mis-
lukte„ Maar dat is nog alles 
niet. Op alle gebieden van 
de wetenschap worden er 
opzoekingen, experimenten 
en vorsingen gedaan De 
wetenschapslui beschikken 
over een aantal, meestal uni
versitaire en strikt bij de 
zaak zijnde, publikaties (an
nates, actes, journals, tijdin
gen, mededelingen, enz.) 
waarin zij in hun eigen pro
fessioneel jargon hun bevin
dingen, ontdekkingen, op
merkingen of resultaten 
kunnen beschrijven. Het is 
trouwens aan de hand van 
dit soort publikaties dat de 
diverse Akademies hun keu
ze maken voor het toeken
nen van de Nobel-prijzen. 
Naast deze wetenschappe
lijke en in oplage relatief 
beperkte publikaties die in
tern cirkuleren en naar bui
ten uit, dus naar het publiek 
toe, weinig of geen uitstra
ling kennen, bestaan er voor 
de leek, voor jan met de pet, 
de zogenaamde popularise
rende bladen zoals National 
Geographic, Science et Vie 
en Natuurwereld Maar dit 
laatste — het „oeuvre" van 
Jos Van Limbergen — be
staat niet meer. 
En toch, wie de volledige set 
jaargangen van dit tijd
schrift bezit koestert een 
w^eergaloze schat die men in 
Vlaanderen nooit meer zal 
opgraven-

Jos Van Limbergen werd geboren 
te Borgerhout op 13 januari 1902 
Dat hij steeds een schuinmar-
sjeerder is geweest — en dit 
zonder enige pejoratieve bedoe
ling — wordt reeds aangetoond 
door het feit dat deze koppigaard 
zijn studies deed, niet in België, 
maar wel te Parijs bij Camille 
Flannmanon en ook aan de univer
siteit van Berlijn 

In eigen land teruggekeerd werkte 
hij lange tijd voor het loodswezen 
Maar Van Limbergen was een 
idealist en de wetenschap was zijn 
idool Aan dat idool offerde hij alles 
op, want eerder dan carrière te 
maken als vorser of wetenschaps
man dacht hij er aan de weten
schap en de wetenschappelijke 

kennis dichter bij het volk te bren
gen Om die reden begon hij te 
schrijven in tijdschriften en dag
bladen (De Dag, De Schelde, 
enz), gaf hij lezingen op de radio 
en hield voordrachten over heel 
het land Hij is ook de peter van 
de volkssterrenwacht „Urania' En 
uiteraard schreef hij ook boeken 
waann bepaalde stellingnamen — 
Van Limbergen was door en door 
rationeel — met altijd in dank 
werden afgenomen Van Limber
gen botste nogal gemakkelijk met 
kleingeestige hypoknete en ach
terlijke mensen We zullen zien dat 
dit hem later heel wat parten zou 
spelen 
Een greep uit enkele van zijn 
belangrijkste werken"? „De grote 
revolutie van Copernicus", ,Men-
schen en Sterren" (12 populaire 
astronomische radiovoordrach
ten), , Het njk der sterren" en „Het 
rijk der zon" Maar de vulgarise
rende astronoom zag het veel 
verder In 1928 had hij het plan op
gevat een almanak uit te geven 
met daarin een som aan kennis op 
allerlei wetenschappelijk gebied 
Dat werd dan de „Almanak der 
Weetlustigen" en uit die almanak 
groeide de idee om gewoon een 
tijdschrift uit te geven En dat werd 
„Weetlust" dat van 1934 af van 
stapel liep Als wetenschappelijk 
tijdschrift was het een unicum in 
Vlaanderen en een model op Eu
ropees vlak 

... de cel 
Dat unicum hadden we moeten 
koesteren als een zeldzaam — dat 
was het trouwens — juweel waar
van niets of niemand de glans kon 
besmetten Te meer de stichter en 
hoofdopsteller — die vaak op 
maecenaat teerde om de eindjes 
aan elkaar te knopen — qeen 
politiek inzicht had, op dat vlak 
zelfs wereldschuw bleek en nooit 
ofte nimmer kleur of partij beken
de 
Toch heeft men „Weetlust" in 1945 
het zwijgen opgelegd Jos Van 

Limbergen werd vier jaar lang 
geïnterneerd Als een ziek man 
werd hij van het kastje naar de 
muur gezonden tot men hem naar 
huis liet gaan „om te sterven " Met 
de hulp van zijn simpele huisdok
ter kwam hij er bovenop Van 
Limbergen vy,as van een taaie 
soort en hij wou zijn levenstaak 
weer opvatten en voortzetten 
Begin van de jaren vijftig kon hij 
reeds zijn blad opnieuw lanceren, 
ZIJ het onder de naam „Natuurwe
reld" HIJ mocht rekenen op een 
soliede ploeg medewerkers en 
„Natuurwereld" hernam spoedig 
de plaats die het verdiende het 
enige populair wetenschappelijk 
tijdschrift in de Nederlanden, 
waarin op vlotte maar verantwoor
de manier elke tak van de weten
schap (astronomie, dierkunde, 
ruimtevaart, biologie, plantkunde, 
enz) werd aangepakt „Natuurwe
reld" werd echter schier uitslui
tend verkocht via het systeem van 
abonnementen en moest uiteraard 
teren op haar goede reputatie om 
zo faam en naam te verdienen Uit 
enkele minder prettige ervaringen 
bleek inderdaad dat een populair 
wetenschappelijk tijdschrift het in 
de krantewinkel en stationsbiblio-
teken minder deed Bovendien 
mikte „Natuurwereld" wel degelijk 
naar een publiek dat a pnori reeds 
interesse had voor wetenschap 
De beste propagandist bleek nog 
steeds Van Limbergen zelf, die 
jaar in jaar uit, het hele land door
kruiste om zijn voordrachten — 
soms tien per maand, soms 200 
per jaari — te houden 

Om de zaak te steunen werd een 
soort handelsonderneming opge-
ncht met als doel „Natuurwereld" 
wat financiële armslag te geven 
Dus werden er boeken uitgege
ven, zo bv de Biokosmos kollektie, 
werd nadien ook didaktisch mate
riaal (microscopen, wereldbollen, 
kaarten, enz) verkocht aan scho
len en organismen die het konden 
gebruiken Met dit alles, met de 
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hulp van zijn echtgenote Dorothea 
•Smolders, met de hulp van zijn 
zoon Hugo, met de hulp van zijn 
vnenden en medewerkers o w 
Theo De Geest, Edwin Bergers, 
bleef de idealist aan het roer van 
zijn blad waarvan de oplage toch 
met hoger lag dan 9 000 exempla
ren i Dat de idealist zich echter 
vaak in de luren het leggen bewijst 
volgende anekdote 

Tegenslagen... 
Van Limbergen stelde ooit voor 
om een didaktisch vulgariserend 
werk uit te geven dat onder de 
naam „Globerama" de historie van 
de ontdekkingen van de mens zou 
uiteenzetten Hij legde dat voor, 
schreef de teksten en verklaarde 
hoe hij dat zag Het projekt werd 
echter met aanvaard Wel kocht 
men de idee over voor 20 000 fr 
Toen die boeken uitkwamen wer
den ze onmiddellijk in het Duits, 
Spaans en Italiaans vertaald, zodat 
de uitgever daar zeker en vast een 
dikgespijsde boterham aan ver
diende Jos Van Limbergen zou 
nog andere tegenslagen kennen 
en meemaken Maar het tijdschnft 
bleef besfaan Jaar na jaar, aan 
schier dezelfde abonnementsprijs 
Dat het in die omstandigheden in 
leven is gebleven mag men een 
wonder noemen, een wonder in
gegeven door vnendschap en 
idealisme Had Van Limbergen 
meer steun gekregen, had men dit 
tijdschrift in meer scholen willen 
pousseren, het zou nu nog be
staan Niet zonder bitterheid merk
te Hugo F Van Limbergen op dat 
zijn vader mets anders gedaan 
had, heel zijn leven door, dan 
vechten en zich geven aan zijn 
volk „Dat was zip ideaal en dat is 
ook bewezen geworden Als ik de 
abonnementslijst van „Natuurwe
reld" nakijk kom ik alle soorten 
mensen tegen uit eender welke 
klasse Het blad werd gesteund in 
hoge mate door mensen die het 
zich veroorloven konden, maar 
ook door de man die hard moest 
werken voor zijn dagelijks brood", 
aldus de zoon van Jos Van Lim
bergen 

Het mocht allemaal met baten De 
jaren zeventig zouden integendeel 
de doodsklok inluiden Vooral na 
de dood van zijn voorbeeldige 
echtgenote, Dorothea Smolders, 
ging het Van Limbergen minder 
voor de wind Blijkbaar was de fut 
eruit, te meer Van Limbergen fy

siek te lijden had van een oedeem 
Telkens weer overleefde hij zijn 
kwaal maar op 25 februari 1975 
overleed hij tijdens een bezoek 
aan zijn vriend en medewerker 
Roeland Dirks, ironisch genoeg, te 
Borgerhout Nog even kon men, 
met lapmiddelen eigenlijk, „Natuur
wereld", in leven houden maar het 
blad kwijnde weg, slechte typo
grafie, zetfouten, manke lay out 
onregelmatige verschijning Het 
laatste nummer was dat van mei-
juni 1976, nr 447" Hugo F Van 
Limbergen had nochtans moeite 
noch zweet gespaard om het blad 
levende te houden Hij had ook het 
plan opgevat een reeks populair 
wetenschappelijke boeken, „Hul
de Jos Van Limbergen", uit te 
geven in 25 banden Daann stak 
o m die roman „Kosmische toe
komstdroom", een handschnft be
staande uit drie volgeknbbelde 
kladschnften, geschreven in de 
tijd toen Van Limbergen geïnter
neerd was Achteraf vond ie het 
misschien met waardevol genoeg 
om het te laten uitgeven „Het zou, 
aldus Hugo Van Limbergen, ech
ter niet misstaan hebben in die 
huidereeks die ik wilde brengen' 

Niet saai... 
Het ZIJ zo Vroeg of laat zal men er 
misschien toe komen bepaalde 
werken van Van Limbergen uit te 
geven Zijn werk over Copernicus 
bv IS bijzonder boeiend, andere 
beschouwingen of monografieën 
over ruimtevaart of astronomie 
zijn nog steeds met achterhaald 
Van Limbergen was een pionier 
HIJ heeft de term vulgarisator in 
ere hersteld Hij is jarenlang de 
Vlaamse mentor geweest inzake 
wetenschap, hij heeft ons een les 
gegeven die er op neer komt de 
wetenschap met als een saaie en 
dorre bedoening te beschouwen 
maar als iets levendigs, natuurlijks, 
dat eenieder van ons weetlustig 
moet maken Hij was ook een van 
de eerste om ons te waarschuwen 
tegen de gevaren van alle soorten 
vervulling Niet voor mets noemen 
twee van zijn belangrijkste wer
ken „Zonden tegen de natuur" en 
„Zonden tegen de mens" maar 
de zonde die wij die mens hebben 
aangedaan is onvergeeflijk 

Ko Th urn 

(Volgende aflevering: 

Kapitein Ricardo!) 
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Urbanus VI is uit... 
De zesde elpee van Urbanus van 
Anus IS uit Het was natuurlijk te 
verwachten dat hij dankbaar „ge
bruik" zou maken van zijn beken
de naamgenoot de kerkvorst die 
ten tijde van keizer Karel te Leu
ven doceerde en als enige paus uit 
de Nederlanden de geschiedenis 
IS ingegaan 

teit met telkens een gek nummer
tje, een conférence of moppen-
verhaal en dne liedjes van zijn 
typische makelij Een pittig farfisa-
orgeltje dat aan sir Douglas doet 
denken zet „Hittentit" in, een ding 
dat op allerhande feesten met uit 
de lucht zal zijn 
De eerste liefdespenkelen en de 
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Urbaus (van Anus) heeft het wij
selijk bij deze vergelijking gelaten, 
de polemiek rond zijn TV-Laatste 
Avondmaal indachtig Maar moet 
de hoes Urbanus VI zit van Anus 
wel op de vorstelijke toer Geluk
kig daarbij vermeldend dat „iedere 
gelijkenis van bestaande perso
nen of gebouwen louter toeval is 
Urbanus VI is een meevaller ge
worden twee gelijkwaardige kant
jes van zowel opbouw als kwali-

schoolse jeugdjaren blijven de ge
liefkoosde onderwerpen die Urba
nus onuitputtelijk aansnijdt, „Ka-
tnen" en „Publiciteitsjaren" (Louis-
Paul Boon indachtig) zijn fijn ver
woorde en sfeervolle beelden in 
liedjesvorm, waarbij de begelei
ding, vooral de viool van Nico 
Gomez (vader van Raymond van 
het Groenewoud) en de gitaar op 
hun plaats zijn Tussendoor is het 
meebrullen op de zomerhit „Koda-

5 gratis LP.'s! 
Voor de „WlJ'-lezers hebben wij een buitenkansje: vijf 
gratis elpees van de nieuwe Urbanus liggen op de redaktie 
klaar voor de beste antwoorden op volgende vraag. Wat 
bedoelde Urbanus met de hoes van zijn jongste LP? 
Antwoord op briefkaart naar de „WlJ'-redaktie, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel vóór 4 november e.k. De vijf volgen
de juiste antwoorden krijgen een Urbanus-elpeeposter 
toegezonden. 

"ZX 
Een aangeladen boiler 

verbruikt tweemaal meer 
goed gereinigd verwarmt hij sneller 

€nergie 
Breng energie op om energie te besparen! 

Mi 17 

zuur", dat gepast voor de afwisse
ling zorgt Het „live" opgenomen 
„Wafwaf" (van een hond die kan 
optrekken en aftellen J deed het 
hoorbaar goed bij onze noorder
buren in de Stadsdoelen te Delft 
het wordt ook bij ons een topper 
Op de ommekant kan Urbaan re
kenen op stevige muzikale rugge
steun van het kruim van onze 
studiomuzikanten, die daar in het 
ludieke „Belastingkontroleur" en 
de knotsgekke afsluiter „'k Zal het 
zelf doen" goed gebruik van ma
ken 

De nummers „Rustige oude dag" 
en „Zonder pracht zonder praal", 
over een eerste liefde, horen tot 
het beste van wat Urbanus ooit als 
liedjes zong Ontwapenend eerlijk 
en clownesk romantisch van aan
pak De algemene indruk achteraf 
IS dat Urbanus tekstueel scherper 
IS geworden bv in „Belastingkon
troleur" geen blad voor de mond 
neemt zij het dan ludiek Heeft hij 
bepaalde ervaringen' 

Sergius 

Plaats dubbele ramen 
U bespaart energie 
en u heelt minder last van lawaai 

energie 
Breng energie op om energie te besparen! 

Vijftig kerstliederen van vroeger en nu 
Vijftig kerstliederen van vroeger 
en nu, een kerstiiedbundel, die 
wordt uitgegeven door Lannoo in 
samenwerking met het ANZ (Al
gemeen Nederlands Zangver
bond), IS samengesteld door Igna-
ce De Sutter, docent aan het 
Lemmensinstituut en komponist 
van o m het zeer mooie „Lied van 
mijn land" 

zangboeken Een uitgebreide inlei
ding situeert de verschillende lied-
genres naar stijl en geest terwijl 
bepaalde beroemde kerstliederen 
iets uitgebreider voorgesteld wor
den 

Het IS de eerste uitgave in zijn 
soort en naar het ons voorkomt 
een ideaal geschenk voor de 
kersttijd en de eindejaarspenode 

De verkooppnjs bedraagt 295 fr 
Deze kerstiiedbundel kan men be
komen door overschnjving van 
320 fr (inclusief verzendingskos
ten) op rekening 645-1092740-70 
t n v ANZ-Antwerpen 

Meer inlichtingen op het ANZ-
sekretanaat Vnjheidstraat 30-32 
bus 14, 2000 Antwerpen, tel 03-
2379392 of 03-2379643 

^fmv^'^^^':^^ Breng energie op 
om energie te besparen! 
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Het volstaat niet dub
bele ramen te plaatsen, 
vloer en plalond te isole
ren de boiler te ontkalken 
of thermostaatkranen op 
uw radiators te plaatsen' 

- • - i r r j . r r 

EI zijn nocf veel an
dere manieren om ener
gie te besparen' 
Wil u weten welke "̂  
Niets is eenvoudiger' 
Vraag onze brochures 

Gezellig ouderwets 

De vijftig hierin opgenomen liede
ren behoren overwegend tot de 
onvolprezen liederenschat die de 
bloeiperiode van ons eigen Neder
landse volkslied vertegenwoordigt 
(15de-17de eeuw) Daarnaast 
worden enkele waardevolle en al
gemeen erkende, al dan met ver
taalde werken uit de volgende 
eeuwen opgenomen Dan volgen 
liederen uit onze twintigste eeuw, 
zowel uit de voorconciliaire tijd als 
uit de hedendaagse wereld van 
nog levende dichters en toondich-
ters Als afsluiting vertegenwoor
digen een vijftiental liederen een 
kleine bloemlezing uit het Duitse, 
Franse en Engelse taalgebied Alle 
liederen worden met hun volledige 
tekst en muziekzetting aangebo
den en versierd met ouderwets-
gezellige afbeeldingen uit oude 

BON 

Ze zi)n gratis en worden u 
toegezonden als u scbn]tt naar 

Minister E Knoops 
Staatssecretaris voor Energie 
Handelsstraat 123 
1040 BRUSSEL 

Naam 
Adres 

fyu, 

'̂ 'SOLEER uw HU.sT'"'^^ 

energie 
Staatssekretariaat voor Energie 

dienst voor Energiebehoud. 
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Vredesboekauteur Benson en het geluksboek 

„Hoe iets eruitziet liangt 
van onszelf af..." 
„De kinderen bedankten de oude 
man voor zijn gastvrijheid en 
trokken verder Toen ze weer 
over tiet pad liepen zei tiet jonge
tje tegen liet meisje-. „Derde 
weg.. Wat waren de andere 
twee?'. „Ik denk dat de eerste 
weg wil zeggen dat je het kwaad 
uitrukt en vernietigt. De tweede 
dat je het kwaad overstelpt met 
goed. En de derde dat je kwaad 
omzet in goed'. 

Een typerend stukje uit het 
nieuwste boek van Bernard Ben
son. Je weet wel, de suksesrijke 
auteur van het Vredesboek, dat 
vorig jaar ophef maakte door zijn 
ontwapenende naïviteit en wilde 
bijdragen tot heuse ont-wape-
ning. Met zijn boek verklaarde 
Benson de vrede aan de wereld. 
In vele talen zaait het nu het idee 
dat vrede inderdaad ook moge
lijk is, indien de vier miljard we
reldbewoners radikaal „neen" 

zeggen aan het handjevol 
machtswellustelingen en hun si
nister wapen-pokerspel. Maar 
kan vrede tussen naties stand
houden als de mens het moeilijk 
heeft met zichzelf? Ook het 
meisje en het jongetje zagen het 
niet zitten. De grote mensen za
gen er echt niet gelukkig uit en 
die ochtend hadden zij hun moe
der nog horen zeggen dat ze in 
dit leven wel nooit het geluk zou 
vinden. Dus waren ze erop uitge
trokken om het voor haar te 
zoeken. Maar waar beginnen? 
Een zoektocht naar innerlijk ge
luk, als aanzet tot wereldwijdse 
vrede. 

De 60-jarige uitvinder Bernard 
Benson, gewezen RAF-piloot, we
tenschapper en uitvinder, woont 
thans in de Franse Dordogne 
Rond 1950 was Benson immers 
een gereputeerd technoloog, met 

een pak brevetten op zak van 
elektronische vondsten Hij was in 
die tijd een fel begeerd medewer
ker aan Westerse militaire re
search-instituten en stichtte zelf 
een aantal firma's O ja, de luxe-
kankerstokjes „Benson-Hedges" 
zijn het bezit van ergens een rijke 
oom van de auteur. Maar Bernard 
Benson liet het kind in hem nooit 
sterven. Zelfs op het toppunt van 
zijn financieel-industrieel verleden 
hield hij zich nog bezig met ogen
schijnlijke prutsen- een vibrerend 
potlood „Buzzy buzz buzz", voor 
gehandicapten ontwierp hij kunst
handen met „gevoel" en ooit daal
de hij op een ijzingwekkende ma
nier de Grand Canyon af, voorzien 
van een filmcamera die opnamen 
kon maken in een cirkel van 360 
graden... Hoe het precies is ge
daan blijft een raacteel voor nuch
ter denkende zakenmensen, maar 
feit is dat hij er op een dag mee 
kapte. 

VAN 30 OKTOBER t/m 11 NOVEMBER 1982 
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Benson gaat op reis naar Tibet en 
komt er in kontakt met één van de 
voornaamste Lama's. Deze raadt 
hem aan een vredesboek te schrij
ven om zijn trauma te genezen. 

Zijn ontstellend groot probleem is 
de verbijsterende vraag hoe het 
mogelijk is dat enkele tientallen 
mensen kunnen beslissen over 
het uitbreken van een nucleaire 
apokedyps die door niemand van 
him vier miljard onderdanen wordt 
gewikJ. Want voor Benson is dit 
dukJelijk: waar ook ter wereld 
heerst die gemeenschappelijke 
gedachte: de angst om dood te 
gaan, de weerzin van pijn en het 
gruwelen bij het zien verbranden 
van zijn eigen kinderen en gelief
den, aan wie men zelf geen hulp 
meer kan bieden 

Zijn verblijf bij de Tibetaanse 
boeddhisten werkt tot op vandaag 
door. Rondom zijn Chateau de 
Chaban bouwde Benson een aan
tal huizen voor Tibetaanse pries
ters die hij uit Tibet meebracht om 
met hem een gemeenschap te 
stichten Ook de leer van deze 
eerbiedwaardige monniken zin
dert door in Bensons werk. Behal
ve de gekende geboden van liefde 
en gebed, lees je tussen de regels 
steeds de stelregel dat ieder mens 
voor zijn handelingen verantwoor
delijk is en onvermijdelijk aan de 
konsekwenties ervan onderwor
pen blijft. Daar draalt het precies 
om in zijn jongste boek De mens 
moet, indien hij het geluk zoekt, 
vooral oog hebben voor zijn eigen 
intenties Het recept voor het ge
luk kan door ieder sterveling ge
vonden worden, indien hij maar 
een aantal zaken in acht neemt. Dit 
maakt Benson duidelijk in zijn ver
haaltje 

„De verteller wandelde rustig ge
nietend door het bos toen hij 
plotseling op een boomstronk 
twee kleine kinderen zag zitten, 
die zachtjes huilden. „ Wat is er aan 
de hand?", vroeg hij „ We zien het 
niet meer zitten", antwoordden ze. 

„Het enige wat we weten is dat de 
grote mensen er verre van geluk
kig uitzien. Vanmorgen hoorden 
we mama zeggen dat ze in dit 
leven wel nooit het geluk zal vin
den. Daarom hebben we besloten 
erop uit te trekken om het voor 

haar te zoekert. Maar waar moe
ten we begirmen?" 
Sterk gelIjkerKl op het vredes
boek. Evenwel minder meesle
pend. Msiar opnieuw prachtig ver
lucht met belachelijk eenvoudige 
tekeningetjes, die het hele hoek 
versieren-. En de verteller begint 
zijn sprookje en de kinderen gaan 
op tocht Met doodeenvoudige 
vergelijkingen van een ketting en 
een touw, van een kar met geluks-
ingrediënten tot een avontuur in 
een fantastische grot. En let wel, 
dit is slechts het eerste deel. Want, 
het eindigt abrupt Maar het is 
doorweven met uitspraken en 
wijsheden zoals deze van de 
„Bond zonder Naam". Het werk 
kon eigenlijk ook geschreven zijn 
door die BZN-man Phil Bosmans. 
Aangrijpend door de vele eenvou
dige waarheden. Die we eigenlijk 
allemaal wel kennen, maar te wei
nig toepassen of „beleven", het 
belang van gezond-heid, het dur
ven genieten van de dagdagelijkse 
werkefijkheid, het noodzakelijk be
perken van de drang tot bezit, de 
nood om te minnen en bemind te 
worden, de waarde van goddelijke 
doeleinden.. • „En wat is het vierde 
wiel? Het wiel van de goddelijke 
doeleinden. En wat zijn goddelijke 
doeleinden? Dat zijn dingen die 
we trachten te bereiken maar die 
het begrensde aardse overtref
fen!" Ook dat IS Benson 
Alhoewel de taal soms té moeilijk 
schijnt voor echte kinderen en de 
verteltrant vaak. erg onwezenlijk is, 
toch vinden wij dit een knappe 
publikatie Al was het maar omdat 
het ons, ernstige volwassenen, 
weer eventjes aan het denken zet 
Maar dan moeten wij, even maar, 
weer „kind" worden Het is overi
gens de zoete wens van Benson: 
„Dit verhaal draag ik op aan alle 
kinderen in de hoop dat ze in de 
drukte van alledag een rustig 
ogenblik zullen vinden om het aan 
de grote mensen te vertellen..." 
Een boek om tijdens één van de 
nakende winteravonden, zichzelf 
mee warm te maken van binnen 
en dan nog eens te herlezen. Om 
er iets van te bewaren. Maar niet 
bestemd voor zuurpruimen. 

(pvdd) 

— Bernard Benson, Een tocht naar het 
geluk, deel 1, Leuven, Kritak, 1982, 148 p. 
(Vertaald uit het Engels door Erika Peeters) 
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"Een kamer zonder boeken 
is als een lichaam zonder ziel" 

Maiy Coy Ie Chase 

De KB wenst u 
vele aangename speumren 

op de Boekenbeurs 
voor Vlaanderen. 

Antwerpen - Bouwcentrum 

KREDIETBANK 
Service begint bij het betere onthaal 
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Een tekeningen-cyclus van Bert De Keyser 

„Brussel getekende stad" 

J 

Onlangs las ik dat, wanneer men 
de mens z'n histonsch bewustzijn 
Cde geschiedenis als leermeeste
res) ontneemt, deze mens als een 
gemakkelijke prooi wordt overge
leverd aan eender welke diktato-
riale doktrine Deze waarheid is 
des temeer toepasselijk op het 
terrein van de kunst Iemand die 
nooit tekeningen zag, en vandaag 
voor het eerst een hyperrealis
tisch werkstuk ziet (een foto om
gezet in potlood bv) staat met de 
mond vol tanden voor dit spreken
de wonder Maar iemand die ja
renlang, en almaar opnieuw, de 
geschiedenis van de tekening 
heeft gezien, weet hoe mirakel-
moeilijk en hoe subliem-mooi een 
lijn kan zijn, waarmee een grot
mens-kunstenaar, een Rubens, of 
een Picasso een naakt of een stier 
heeft getekend Het gemakkelijke 
truukje van de foto-nabootsing 
valt helemaal in het met, wanneer 
men Leonardo en Hokusai, Wat-
teau en Ingres, Rembrandt en 
Goya als tekenaars heeft ont
moet' Deze ontmoetingen revele
ren dat de-grote tekenaars verwij
zen naar grote konstanten Zo 
verwijst iedere tekening, krach
tens haar niveau naar parallelle 
konstanten Vanuit deze vaststel
ling reken ik Bert De Keyser als te
kenaar dadelijk bij het „klassieke" 
Het woord klassiek (vandaag 
graag als „dor-akademisch" mis-
bruikO dekt de lading „grote kon
stanten" Deze grote konstanten 
hanteert De Keyser op een bie-
zonder diskrete manier 

Tentoonstelling te Brussel 

De virtuoze verrassingen van Jan Vanriet 
De Brussels-Panjse galerij en 
uitgever Isy Brachot staat nu met 
precies synoniem voor het ont
dekken en lanceren van nieuw 
talent, wel voor het soms inscha
kelen van jongeren die het zicht
baar aan het maken zijn, en dan 
liefst goed in de markt liggen 
Men zou, enigszins eufemistisch, 
kunnen spreken van een „be
dachtzame durf'. Niet te verwon
deren dat een van Vlaanderens 
jonge, maar reeds internationaal 
befaamde talenten. Jan Vanriet, 
wel aan de beurt moest komen 
Thans is het zover 

Veelzijdig zichzelf 
blijven 
Jan Vanriet kwam op deze pagina 
reeds aan bod Wij gaan dus geen 
stap terug zetten en laten het 
oudere werk voor wat het is vaak 
meesterlijk getekende portretten 
fijnzinnig in akwarel gezet, diffuus 
en poëtisch van zeggingskracht, 
romantisch en vaak barok van 
decor maar steeds overtuigend 
van kompositie en altijd even ver
leidelijk voor het oog De schitte
rende reeks odalisken past voor
treffelijk in deze situering de Ita
liaanse en Amenkaanse land
schappen ook al zijn deze laatste 
soberder en verstilder van aan
pak 

Jan Vanriet verrast echt in een 
aantal nieuwere reeksen Enigs
zins teleurstellend is de groep 
conte-naakten die wel voortreffe
lijk van lijnvoering zijn, maar waar
van de gespierde, eenzame ero

tiek nogal eens goedkoop over
komt Des te aangrijpender zijn 
een aantal grote pastels (soms in 
kombinatie met waterverf, die 

Akwarel. 110 x 150 cm, 1980 
(foto, Galerij Isy Brachot 

Brussel-Parijs) 

ronduit volmaakt van opbouw zijn, 
prachtig gekomponeerd naar 
kleur en getuigend van een sterke 
pikturale kracht en doorvoelde in
nerlijkheid (een meesterwerk in 
deze groep is de „White figure" uit 
1981 die dan ook terecht de affi
che van de expositie siert) Erg 
mooi zijn ook de appel-groepen 
die een subtiek realisme paren aan 
bevreemdend surreële effekten 
Ook waar de kunstenaar schijn
baar vrij snel te werk gaat blijft 
zijn trefzekerheid onaangetast In 
die zin mag ook het grote werk 
Gertrude Stem, rue de Fleurus" 

tot een van de beste van de 
tentoonstelling gerekend worden 

Naslagwerk 
De catalogus met een rijkheid aan 
prachtige kleurprenten heeft de 
allure van een naslagwerk, dat zijn 
500 frank meer dan waard is De 
inleiding van dichter en cnticus 
Edward Lucie Smith is een fraai 
essay en de zwart-wit geïllustreer
de biografie (met een aantal kunst-
histonsch nu reeks boeiende do-
kumenten) geeft een duidelijk in
zicht in de evolutie en virtuoze 
veelzijdigheid van de in 1948 in 
Antwerpen geboren meester Dit 
boek werd voor België uitgegeven 
door Elsevier-Manteau 

Nic var, Bruggen 

Jan Vanriet 
Galeri) Isy Brachot, 
Louizalaan 62 Brussel, 
tot 13 november 

Inderdaad, wie zijn cyclus „Brussel 
getekende stad" ziet en herziet 
ervaart een verstilde verrukking 
Verstild omdat De Keyser deze 
lawaai-stad vanuit de eigen bin-
nen-stilte heeft hertekend Ver
rukking omdat hij deze herteke
ning „tekenkundig" heeft neer „ge
schreven" Inderdaad, De Keyser 
bezit (zoals iedere rasechte teke
naar) z'n volstrekt eigen teken-
schnftuur Deze vervoert de har-
teklop van de tekenaar, op gevoe
lige, vitale en organische wijze Nu 
eens lineair-arabesk (omschrij
vend), dan arserend en opvullend 
(het volume ophogend), vervol
gens de vormen uitsparend uit het 
papieroppervlak (met invullen), or-
ganizeert De Keyser de bladspie
gel met punt, lijn en vlak, tot een 
wonderbaar maar broos even
wicht wordt bereikt 
Met dit subtiele spel van zeggen 
en zwijgen, artikuleren en sugge
reren, kreeert hij beurtelings de 
stadshorizon, de landschapsplooi-
en, en een wijdse ruimte De ruim
te IS bovenal vervuld van onwe
zenlijk bijna bovenaards licht Dit 
licht zuigt hij op uit „het wit" van de 
papierachtergrond, dat hij voor al
les als de alles-bindende hoofdme
lodie geheimzinnig hanteert Met 
toevoeging van lichtende kleurtin-
telingen (verfijnd geel en groen) 
aan de bruine sepialijnen ver
hoogt hij dit licht tot een fluïdum 
van sferische golven Deze sfen-
sche uitdeining van licht maakt dat 
deze tekeningen praktisch met 
eproduceerbaar zijn Tevens zijn 
:ij uitgevoerd op ongewoon groot 
ormaat 

Bovenal „adecnen zij hun eigen 
aarde" Deze aarde is de oor
spronkelijke gevoeligheid waar
mee De Keyser. aan z'n lichtstad 
„zijn" licht oplegt 
Eigenlijk tekent hij de stad die hij 
zich droomt Hiertoe sluit hij de 
ogen voor de realiteit en neemt 
enkele skeletlijnen over van haar 
profiel waarin building en gotiek, 
modern en oud zich chaotisch 
vermengen tot een zee van puin 
Dit puin ordent hij op zijn manier 
en omsluit hij met de stijgende en 
dalende landschapsritmen van de 
omliggende heuvelen In de teke
ningen, waarin landschap en stad 
elkaar aanraken komen De Key-
sers mogelijkheden best tot hun 
recht ZIJ zijn sober en toch ge
vuld „Er staan net zoveel noten cp 
de muziekpartituur als nodig", 
noch mm noch meer Hun uitzuive-
nng heeft mets te maken met de 
leegte van het almaar minder en 
minder op het blad, maar met het 
almaar juister en juister gebruik 
van de plastische middelen Met 
deze aloude middelen, voegt De 
Keyser op z'n uiteraard nieuwe 
manier, aan de traditie zijn eigen 
bladzijde toe En dit is een schone 
maar met gennge verdienste 

Harold Van de Perre 

— Brussel getekende stad" van Bert De 
Keyser m de Faculty Club KU-Leuven De 
tentoonstelling wordt ingeleid door Herman 
Liebaers op donderdag 4 november om 
20 u 30 en loopt tot 30 november 1982. 
Toegankelijk alle werkdagen van 10 tot 
12 uur en van 15 tot 19 uur zondag van 10 
tot 12 uur zaterdag gestoten 
Faculty Club Groot Begijnhof 14 Ie 3000 
Leuven (016-220475) 

De o p h e f m a k e n d e 
T.V. -u i tzendingen van 
Maur ice De Wilde 
• nog méér informatie 
• zéér rijk geï l lustreerd 
• groot formaat 
• slechts 395 fr. 

BESTEL N U ! 

Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel , Kapelsestraat 222, 
2080 Kapellen (ook verkr i jgbaar b i | de boekhande l ) 

Ik bestel ex van België in de T w e e d e Wereldoorlog, deel 3 De Nieuwe 
Orde (Art nr 079786) a 395 fr ex 

Ik betaal na ontvangst door overschr i j v ing ( ') 
(dan betaal ik 37 fr verzendkosten) 
Ik voeg b i | de beste lbon een cheque (') op naam van 
De Neder landsche Boekhan^le l 
(Voordeel ik hoef geen verzend ingskos ten Ie beta len spaar dus 37 f r ) 

(•) Aanst repen welke betaalwi jze u verkiest 

NAAM 
(hoofdletters) 
Straat Nr Bus 

Postnr Gemeente 

ï 

N 
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20 Ml 
De schaduw 

van de meester 

Winst en verlies 
Het gebeurt niet zo vaak dat wij op zondag naar „de Sportmaraton" 
luisteren. Meestal staan wij rond een of ander sportveld en we heb
ben er ons nooit toe kunnen dwingen intussen ook nog eens naar de 
transistor te luisteren. We zijn gek, maar nog net niet helemaal- We 
koncentreren ons liever op één gebeuren-
Zondag werden we evenwel getroffen door twee interviews. Een kort 
en een lang. Het eerste met Kessler, het tweede met Godefroot. De 
terugkeer van de „Duitse Hollander" beschouwen wij als een 
aanwinst voor ons voetbal, het (tijdelijke?) vertrek van de „gewezen" 
sportbestuurder als een verlies voor de wielrennerij. En zaak hadden 
beiden gemeen: in uiteenlopende stijL „overmeesterden" zij moeite
loos hun ondervragers waarvan één — heel toevallig de jongste — 
nog maar eens meende de maatschappij te moeten hervormen. Gode
froot reed hem moeiteloos uit het w ieL 

George Kessler „werkte" al eerder 
in ons voetbal In het begin van de 
jaren zeventig v̂ ôn hij met Ander-
lecht in één seizoen de titel en de 
Belgische beker. Een paar maan
den nadien moest hij opkramen 
omdat Pol Van Himst, toen de 
koning van voetbal in ter plaatse 
rust, zijn trainingen en professio
nele ernst niet langer kon verte
ren. Met hulp van zijn „schrijven
de" knechten maneuvreerde Pol 
zijn trainer uit het Astndpark. Een 
„brokje" geschiedenis dat de ko
mende kompetitiematch tussen 
Club Brugge en Anderlecht wel 
eens zou kunnen kleuren... Kessler 
is één van die zeldzame trainers 
die zijn stempel kan slaan op een 
ploeg en een klub. Hij is meer een 
„organizator" dan een tacticus Hij 
houdt zich met alles en nog wat 
bezig en is gesteld op discipline 
Hij heeft Club Brugge in korte tijd 
opnieuw een „ploeg" bezorgd en 
de wijze waarop hij de nederlaag 
tegen AA Gent kommentarieerde 
strekt hem tot eer. Kessler is een 
vlotte prater maar geen woordkra
mer Hij IS een van de zeldzame 
„meneren" in ons voetbal Het zou 
ons verwonderen indien hij Club 
Brugge met opnieuw naar de top 
moest voeren. Want we zijn de 
eersten om te stellen dat een 
trainer geen wedstrijden kan win
nen maar hij kan zeker een klimaat 
scheppen waarin topprestaties 
kunnen worden geleverd. Kessler 
is een van de weinigen die wij 
daartoe bekwaam achten. 
Walter Godefroot is op een ande
re manier een gelijkaardig type. 
Voor een paar jaar was men het er 
roerend over eens dat hij inhoude
lijk de beste sportbestuurder uit 
de wielrennerij mocht worden ge
noemd De evenknie van de ge
vierde Peter Post Het is geweten 
hoe het Walter in de nazomer 
verging: zijn sponsors kraamden 
op, hij vond geen nieuwe geld
schieters en onze wielrennerij telt 
een ploeg en een sportbestuurder 
minder. Jammer, maar helaas. 
Walter liet zich voor de mikro met 
tot sF)ectaculaire of belastende 
verklaringen verleiden Hij wenste 
zijn nest niet te bevuilen Integen
deel. Hij nam de wielersport in 
bescherming tegen gemakkelijke 
aantijgingen. Walter bevestigde 
wat ieder weldenkend wielerlief-
hebber al wist: er gaat momenteel 
een en ander mis, met alles is 
zuiver op de graat maar het wieler-
miliéu IS nog altijd met slechter (en 
niet beter) dan de maatschappij 
waarin zij thuis hoort. Zij is er 
slechts de afspiegeling van. Merk
waardig vonden wij wel dat Walter 
meende dat er van een knsis geen 
gewag mocht worden gemaakt. 

ven. Het drama is evenwel dat er 
in de sportwereld nog te veel 
amateurs aan de bestuurlijke 
touwtjes trekken 
De wederopstanding van onze 
wielersport zal een feit zijn, aldus 
Godefroot, wanneer een nieuwe 
„echte" kampioen zich aanmeldt. 
Want de basis mag nog zo breed 
en sterk zijn, hij kan onmogelijk 
zonder top. En die ontbreekt dus 
momenteel maar niets zegt dat 
daarin over afzienbare tijd geen 
verandenng komt 

Vorige maandag was het precies 
tien jaar geleden dat Eddy Merckx 
liet werelduurrekord van de Deen 
Ole Riher verbeterde In de ijle 
lucht van Mexico legde Merckx in 
zestig minuten 49,431 kilometer af 
Het rekord van de crack uit Meen-
sel-Kiezegem (en niet uit Brussel 
zoals wel eens verkeerdelijk 
wordt vermeld) staat nog steeds 
overeind Het is de laatste „reli
kwie" van de sportieve loopbaan 
van de grootste kampioen uit de 
wielergeschiedenis Want hoe 
men het ook draait of keert Eddy 
was de veelzijdigste wielrenner 
die ooit in en heel vaak vóór het 
peloton fietste. 

Over het uurrekord zelf willen wij 
niet uitweiden Het volstaat er op 
te wijzen dat enkel een paar van 
de erkende kampioenen het onge-

Walter Godefroot en Eddy Merckx, eens samen in de pelotons. Nu 
samen napraten en denken. 

(Onder) George Kessler: Club Brugge terug naar de top... was daar AA 
Gent niet! 

(foto Marien) 

lijke gevecht met de tijd aandurf
den. Maar een werelduurrekord-
houder is niet per definitie een 
groot kampioen. Wij mogen im
mers noch Ferdinand Bracke, 
noch Ole Bitter bij de allergroot

sten rangschikken. Zij waren spe
cialisten in het tijdrijden maar 
schoten vaak tekort in het ge
vecht van man tegen man. 
Eddy Merckx heeft zich precies 
door zijn veelzijdigheid van alle 
anderen onderscheiden. Er was 
geen „specialiteit" waarin hij niet 
uitblonk. Seizoenen lang streed hij 
van de eerste tot de laatste dag 
suksesvol tegen alles en iedereen. 
Er was geen inspanning die hij 
schuwde. Merckx ongewone aan
leg, zijn wilskracht en ambitie, zijn 
moed en karaktersterkte leverden 
hem in 1972 overwinningen op in 
MilaanSan Remo, Luik-Basten-
aken-Luik, de Waalse Pijl, de Giro, 
de Tour en de Ronde van Lombar-
dije. Een paar weken na zijn triomf 
in de klassieker van de „vallende 
bladeren" verbeterde hij het uur-
wereldrekord... Je begrijpt amper 
hoe het mogelijk was... 
De schaduw van de meester 
hangt overigens nog steeds breed 
over het peloton. Onvermijdelijk 
wordt opkomend talent, worden 
de kampioenen van vandaag ver
geleken met Eddy Merckx. Op 
nchzeff een „onrechtvaardige" 
vergefijking die bovendien de ont
wikkeling van de wielersport ver
stoort Bij ons schijnt nog amper 
iemand over voldoende aanleg te 
beschikken... 

Het verging de Italianen niet an
ders toen Fausto Coppi, die ande
re gigant, er destijds een streep 
onder trok. 

Toch moet de opkomende gene
ratie zich spiegelen aan het grote 
voorbeeld. Want Eddy Merckx 
was jarenlang een voorbeeld van 
onwaarschijnlijke beroepsemst. 
Dag en nacht was hij met zijn vak 
bezig. Geen uitdaging schrik
te hem af En wat ons vooral trof: 
toen het einde van zijn carrière na
derde, toen hij duidelijk over zijn 
hoogtepunt heen was en al ge
makkelijker met nederlagen ge-
konfronteerd werd, bleef hij strij
den „in het verlies". Ook daarin 
onderscheidde hij zich van de 
anderen. Merckx was niet enkel 
„beter" en „groter" dan de konkur-
rentie, hij was vooral „meer". 

Hij stelde dat de overbodige luxe 
nu natuurlijk wordt weggeslankt. 
Dat we terugkeren naar toestan
den van voor enkele jaren: toen 
de betere Belgische renners in 
buitenlandse loondienst reden Hij 
hennnerde aan Van Looy en 
Merckx... Op het gebied van de 
werkgelegenheid pleitte hij te
recht voor een meer „professione
le" aanpak vanwege de. wieler
bond. De beroepssporten hebben 
evenzeer behoefte aan marketing 
en voorlichting als het bedrijfsie-

Een wijs besluit 
Columbia zal de Wereldbeker 
Voetbal 1986 dus niet organize-
ren. Een wijs besluit van de nieu
we landsbestuurders die zich 
blijkbaar rekenschap geven van 
de risico's waarmee een volk 
zich overlaadt wanneer het in
gaat op de „verleidingen" van de 
Fifa. 

Eigenlijk zou de Wereldvoetbal
bond moeten worden gekonfron-
teerd met- de totale afwezigheid 
van kandidaat-organizatoren. De 
eisen die de bende van de Brazi
liaan Havelange aan eventuele 
inrichters stelt zijn grenzeloos. 

Er dienen voldoende stadions 
voorhanden met moderne ak-
kommodatie. Daardoor komen in 
feite nog enkel Duitsland, Enge
land, Italië, Brazilië en Argentinië 
in aanmerking. Maar daarmee is 
het liedje nog niet uit: de teleko-
munikatie dient aangepast aan 
de jongste ontwikkelingen, er 
dienen voldoende luchthavens 
voorhanden en het wegennet 
moet „eigentijds" zijn. Om maar 
niet te spreken over de hotelak-

kommodatie. Alsof dit nog niet 
volstaat moeten de organizato-
ren zich ook nog financieel ga
rant stellen. Met andere woor
den: de Fifa kan alleen maar 
winnen en de inrichters kunnen 
eigenlijk enkel maar verliezen. In 
dit verband verwijzen we naar 
Argentinië en Spanje. De Zuid-
amerikaanse generaals hebben 
het potje lang gedekt gehouden 
maar nu breken de schandalen 
los. Er werden tijdens de Mundial 
78 miljoenen vergooid en de om
vang van het deficit kan momen
teel amper worden omschreven. 

Het zou evenwel reusachtige af
metingen aannemen- In Spanje 
is de chaos al even kompleet 

Het is geweten dat de Belgische 
voetbalbond op ettelijke miljoe
nen wacht Veertig, vijftig wordt 
gezegd. Vanwaar die moetert-ko
men is momenteel niemand dui
delijk. Het failliet van Mundies-
pana staat onomstotelijk vast 

Men spreekt nog enkel van 
schandalen. Iedereen is berooid 
uit het avontuur gekomen. Het 

zou geen kwaad kunnen indien 
de Fifa en de betrokken voetbal
bonden mee moeten opdraaien 
voor de verliezen. Misschien 
zouden zij dan eens nadenken 
over de toekomst Een kompeti
tie van vier weken met vieren
twintig ploegen. Erger dan de 
Ronde van Frankrijk op een voet
balveld. Maar In de bestuurs-
lokalen van het voetbal denkt 
men enkel aan winsten. Zoveel 
mogelijk matchen zolang moge
lijk rekken. Alle mogelijke inkom
stenbronnen aanboren. Welke de 
gevolgen zijn voor het volk dat 
door de Mundial geteisterd 
wordt is bi jkomstig- Het heet dat 
Brazilië en de Verenigde Staten 
nu groot kanshebber zijn op de 
Wereldbeker '86. Wij benijden ze 
niet- Maar voor Amerika schrikt 
de Fifa terug. De organizatie zou 
daar aan de privé-sektor moeten 
worden toevertrouwd en die is 
niet zo „zot" zich financieel ga
rant te stellen. Dan maar liever 
de staatswaarborg van een of 
andere bananenrepubliek of van-
Canada. 
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MIaams Nationaal l/l/eekblad ^c^ 

de Volksunie 

44 raadsleden, 16 OCMW-leden 

10 oktober werd groot 
VU-sukses in het arr. Leuven 
In het arrondissement Leuven, 30 gemeenten, ging de Voll<sunie op 19 plaat
sen met een lijst „Volksunie" naar de kiezer; op 5 plaatsen kwam ze onder een 
andere benaming op, als gemengde li jst: Vooruit '82 te Bekkevoort, Vernieu
wing te Holsbeek, Gemeentebelangen te Kortenaken. Te Linter stond 
1 onafhankelijke VU-kandidaat op een CVP-li jst en Gemeentebelangen te 
Zoutleeuw. Op 5 plaatsen werd er geen lijst gevormd: te Begijnendijk, te 
Glabbeek-Zuurbemde, te Geetbets, te Lubbeek en te Tremelo. Op 1 plaats, 
Boutersem, werd de VU-li jst geweigerd 

In 11 gemeenten hadden we een meer 
dan positief resultaat met telkens een 
redelijk procent stemmenw/inst 
In 11 andere gemeenten bleef de 
zetelverdeling voor de VU ongewij
zigd, maar dit wil absoluut met zeggen 
dat daarom stemmen-achteruitgang is 
waargenomen In de meeste gevallen 
integendeel! 
Slechts in 3 gemeenten kenden we 
een negatief resultaat, doch met een 
zeer genng stemmenverlies ( = uiterst 
kleine % daling) Verheugend is wel 
dat er nergens zetelverlies werd vast
gesteld' In 1964 behaalden we 2 zetels 
Waar we in 1970 11 zetels mochten 
noteren in het arrondissement zagen 
we in 1976 dit aantal aangroeien tot 28 
Nu IS dat 44 zetels geworden 
Zodat we nu mogen stellen dat we 
naar 60 mandaten gaan Dit is 1/3 
vermeerdering aan VU-mandatarissen, 
die als volgt kunnen onderverdeeld 
worden 44 gemeenteraadsleden, 
waaronder een aantal schepenen en 
16 OCMW-leden, waaronder ook 
voorzitters 
De VU heeft op dit ogenblik 4 be
stuursakkoorden afgesloten en zit al
dus daar ook mee in de meerderheid 
te Bierbeek, Herent, Kortenberg en 
Tienen 
Opmerkelijk en vernoemenswaard zijn 
toch enkele resultaten (in alfabetische 
orde) 
Bertem: 1ste zetel in de geschiedenis 

Bierbeek, een stijging van 9,98 % naar 
21,9 %, heeft de grootste procentsver
hoging van het arrondissement met 
een zetelwinst van 1 naar 4 
Haacht. die wegens een paar stem
men tekort een 2de zetel zag ontglip
pen 
Herent, kent eveneens een onver
wachte stijging van 17 % naar 27 % 
met een zetelwinst van 4 naar 7 
Uitschieter is Willy Kuijpers met 1687 
voorkeurstemmen en dit nochtans bij 
zware tegen-kandidaten 
BIJ de CVP Geens met 711 voorkeur
stemmen (-H 571 o V 1976), Smout met 
911 voorkeurstemmen (-1-373 t o v 
1976) en Marck met 411 voorkeur
stemmen ( - 1 8 t o v 1976) 
BIJ de SP Geets met 804 voorkeur
stemmen (-t-341 t o v 1976), Saelens 
met 583 voorkeurstemmen (-1-244 
t o v 1976) en De Pauw met 467 
voorkeurstemmen 
BIJ G E M B E L Devue met 879 voor
keurstemmen ( — 504 t o v 1976) 
Hoegaarden. dat zijn stemmenaantal 
zeer sterk zag stijgen bijna het dubbe
le en slechts op ± 100 stemmen na bij
na een zetel wist te bemachtigen 
Holsbeek: waar geen VU-werking is 
— kwam met 7 VU-leden op een 
gemengde lijst naar de verkiezingen 
en behaalde bijna 17 % der stemmen, 
en bekwam zo 3 zetels, waaronder 
één voor een VU-lid 
Tervuren: spijts geen vooruitgang aan 

Abonnementenslag '82-
Tnn 7n 

1. Erik Vandewalle, Izegem (1) 
2. Paul Cresens. Diest (2) 
3. VU-Wommelgem (3) 
4. Rik Haelterman, Denderwindeke (4) 

Anny Lenaerts, Wilri jk (9) 
Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem (4) 

7. Jan Caudron. Aalst (9) 
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe (8) 

9. Firmin De Blieck, Neder-Overheembeek (6) 
Jozef Verhaeghe, Oostende (6) 

11. Willy Kuijpers. Herent (9) 
12. Maurits Passchijn, IVleise (12) 

Georges Raes, Ledegem (15) 
VU-Antwerpen-Stad (12) 

15. VU-Kruibeke (14) 
VU-Zedelgem ( - ) 

17. Hubert Keyaerts, Moorsel-Tervuren (15) 
vu-Brugge-Kern (15) 
VU-Burcht-Zwijndrecht (15) 
VU-Hofstade (15) 
VU-Kontich (15) 
VU-Nevele (15) 

'83 

264 
144 
120 
108 
108 
108 
96 
96 
84 
84 
60 
48 
48 
48 
36 
36 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

zetels voor de V U kunnen we toch 
zeggen dat Joris Depre zijn voorkeur
stemmen zag stijgen met 460 eenhe
den (totaal 842) Hij heeft meer dan 
262 stemmen meer dan de burge-
meesteri Daarbij komt nog dat de 3 ze
tels van de deelgemeente Vossem 
allen naar de Volksunie gingen i 

Tielt-Winge hier hadden de flinke VU-
ers ook pech slechts op 12 stemmen 
na hadden zij bijna een zetel voor zich 
opgeëist 
Tienen: mag ook fier gaan op zijn 2 
veroverde zetels en schepenen 
Zoutleeuw zolang een blanco-gebied, 
heeft het goed gedaan met een verko-
zene Bert Beelen met 348 voorkeur

stemmen 1ste zetel in de geschiede
nis 

Enkele minder prettige vaststellingen 
Boutersem waar de VU-lijst werd 
geweigerd 
Linter, Lubbeek, Tremelo gebieden 
waar wel een potentieel aan VU-kie-
zers aanwezig is maar waar wegens 
het ontbreken van een degelijke 
Volksunie-afdelingswerking de lijstvor-
ming — helaas — volledig achterwege 
gebleven is We hopen dat hier in de 
toekomst werk gemaakt wordt' 
Rotselaar. waar spijts een doorge
voerde en harde werking van de plaat
selijke VU-ploeg. de uitslag geen mee
valler was — wellicht wegens het 

Storms-effekt (CVP) en de lijsten 
Grauwels en Lambrechts moest de 
Volksunie daar genoegen nemen met 
het behoud van een zetel Spijtig i We 
wensen aan de VU-ploeg nieuwe 
moed en volgende maal meer suksesi 
Algemeen gezien mogen we zeer te
vreden zijn en mogen we in ons arron
dissement zelfs gewagen van een 
groot sukses 

Opvallend is wel dat op meerdere 
plaatsen verjonging, verruiming van 
kandidaten en werking in ploegver-
band geen holle woorden gebleven 
zijn 

Ludo Van Lent, 
arr . sekretaris 

AAN DE MEER DAN 
800 VU-GEMEENTERAADSLEDEN 
AAN DE 140 VU-SCHEPENEN 
AAN DE 24 VU-BURGEMEESTERS 
Noteert deze uitnodiging van het partijbestuur 
voor de overwinnings-receptie in uw provincie! 

Zaterdag, 27 november 1982: 
Provincie ANTWERPEN 
„Mechels Miniatuurteater" 
Hanswijckstraat 63, 
2800 Mechelen 

Zondag, 28 november 1982: 
Provincie BRABANT 
Zaal „Aroma" 
Mechelsesteenweg 
3020 Herent 

Zaterdag, 4 december 1982: 
Provincie WEST-VLAANDEREN 
Lokaal „Spor t ie f 
Meensesteenweg 118 
8700 Izegem 

Zondag, 5 december 1982: 
Provincie OOST-VLAANDEREN 
Lokaal „Nantes" 
Grote Markt 
2700 Sint-Niklaas 

Zondag, 12 december 1982: 
Provincie LliVIBURG 
Zaal „Edelweiss" 

St.-Lambertuslaan 46 

3740 Bilzen 

Het aanvangsuur is telkens gepland om 10 u. M e e r inlichtingen volgen. Houdt nu reeds 
deze datum vri j ! 
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v u bestuurt mee te Zedelgem 

W[\ Wij in de Volksunie 

WEST-VU\ANDEREN 
Enkele weken na de verkiezingen is 

VU-Zedelgem druk bezig de balans op 
te maken van de verkiezingen van 10 
oktober Het meest positieve blijft ui
teraard het verwerven van twee sche-
penambten Daarmee heeft de VU 
direkt vaste voet in het Zedelgemse 
politieke leven twee jonge mandataris
sen die nu in samenwerking en overleg 
met en geruggesteund door een aktief 
bestuur kunnen werken aan een beter 
en demokratischer beheer van onze 
gemeente 

Dit in overeenstemming met de 
doelstellingen van een VU-gemeente-
beleid 

Eric Vandenbussche, voorzitter van 

de afdeling, is met zijn 25 jaar een van 
de jongste schepenen van de streek 
HIJ knjgt Personeel en Administratie 
Milieu en Huisvuil, Ruimtelijke Orde
ning. Grondbeleid en Woningjxilitiek 
onder zijn bevoegdheid Wie hem kent. 
weet dat hij oprecht bezorgd is voor 
het leefmilieu en dat hij vanuit zijn 
bevoegdheden als schepen een stevi
ge dam zal vormen tegen elke verdere 
verloedenng van de Zedelgemse na
tuur 

Eddy Oewispelaere is onze tweede 
jongere die een schepenambt zal be
kleden Deze 28-jarige linotypist neemt 
vanaf 1 jan Jeugd. L O . Sport, Feeste
lijkheden, Rechtigheden, VZW's, Toe

risme en Onthaal onder zijn hoede 
Ook hij IS de geknipte man voor deze 
taken Jarenlang is hij in zijn deelge
meente reeds de spil van talloze aktivi-
teiten en feesten Hij is tevens de 
motor van een aantal belangnjke ver
enigingen W I J hoeven ons voortaan 
beslist geen zorgen te maken als het 
van hem afhangt zal Zedelgem gon 
zen van de aktiviteit 

Een eerste feest is alvast gepland 
Eddy, Ene en het afdelingsbestuur no
digen u vriendelijk uit tot het grote 
overwinningsbal van VU-Zedelgem op 
zat 6 nov om 20 u 30 in zaal Astrid, K 
Astridlaan 15 te Veldegem Disco 
Moonraker staat in voor een uiterst 
gezellige sfeer 

Leden en sympatizanten van VU-
Zedelgem, de vele VU-vrienden uit de 
omliggende afdelingen worden langs 
deze weg gevraagd die avond vrij te 
houden 

Het eerste VU-bal moet een stamp
volle zaal opleveren' We kunnen alvast 
rekenen op de aanwezigheid van een 
groep van de VUJO, die dat weekend 
komt doorbrengen op Merkenveld 

Trommel vrienden en kennissen op, 
de zaal moet vol Kaarten kunnen 
reeds verkregen worden bij de be
stuursleden tegen de prijs van 70 fr 

G Vanoverschelde 

NOVEMBER 

3 POPERINGE: kooklessen in het hotel-restaurant „Palace", leper-
straat om 19 u 30 Organizatie F W Ook op 10 november en op 
8 december 

10 IZEGEM avondwandeling Vertrek om 19 u 30 op de parking 
Delhaize Organizatie FVV 

21 IZEGEM' jaarlijks groot Sinterklaasfeest, georganizeerd door VU 
en FVV. in zaal Nieuw Gemeentehuis, in Kachtem, om 15 u In
schrijving voor 15 november bij de bestuursleden 

6 VELDEGEM-ZEDELGEM. om 20 u 30 in zaal Astrid. Astridlaan 
15 te Veldegem-Zedelgem groot overwinningsbal van VU-
Zedelgem Disco Moonraker Kaarten 70 fr 

Eerste maal VU-deelname 
in Roeselaars 
Schepenkollege 

Diksmuidse VU 
niet weggeveegd 

Tombola 

VU-lzegjem 

Het vertrek van Joost Tryhou naar 
Zuid-Afnka, het met meer beschikbaar 
zijn van Mark Van Tieghem en Willem 
Van Thuyne te Leke, het bijna-forfait 
moeten geven wegens gezondheids-
perikelen van Lieve Vandamme alle
maal tegenslagen met het daaruit bijna 
logisch voortvloeiend gevolg een on
volledige lijst Zeg zelf dat dit alles 
zeker geen stemmenwinst in de hand 
werkt We hielden wel even ons hart 
vast' 

En op 10 oktober verloren we een van 
onze dne zetels Nu, de CVP verloor er 

VU-Damme 
feest 
De Volksunie Groot-Damme heeft met 
de gemeenteraadsverkiezingen van 10 
oktober II op een lijst Gemeentebelan
gen de strijd aangegaan tegen de CVP 
met minister Coens op kop 
Van de vier Volksunie-mensen die op 
deze gezamenlijke lijst stonden werd 
onze voorzitter Reinilde Bulcke-Ver-
bruggen verkozen Minister Coens 
verloor 5 zetels Voor het eerst in het 
bestaan van de VU gaat een nationalist 
zetelen in het gemeentebestuur De 
afdeling Damme heeft dan ook beslist 
een dankfeestje aan te bieden aan 
gans de gemeente Het feestje gaat 
door nu zondag om 19 u 30 te Lap-
scheure in het zaaltje van Guido Dello-
noye (100 m van de kerk) Er wordt 
een vat getapt en er worden zelfge-
bakken koeken aangeboden Iedereen 
IS welkom 

ook een en dat is wel heel iets anders 
dan hun verhoopte en hier en daar 
zelfs openlijk aangekondigde volstrek
te meerderheid' Daarbij is de Diks
muidse VU verre van „weggeveegd" 
zoals diezelfde CVP'ers „diknekkig" 
voorspelden' 

Integendeel, onze jonge ploeg is vast
besloten verder hou en trouw samen 
te werken om die ene verloren zetel in 
'88 dubbel en dik terug te winnen' Ze 
zullen ons verdore zo rap niet temmen' 
Laten we ons maar eens spiegelen aan 
het entoesiasme waarmee zich onze 
„jongste" kandidaat dr Jozef Hoste 
zich in de kiesstnjd stortte en hoe hij 
hem „jeunde'' We kunnen hem voor 
zijn inzet met genoeg bedanken' 
Van Lieve en ons nieuw raadslid Jan 
Colaert verwachten we voor de ko
mende jaren in de Diksmuidse raads
zaal een stevige, gezonde, propere en 
open oppositie Keihard' 

Uitslag van de trekking van zaterdag 
23 oktober 1982. om 20 u 30 in het 
Vlaams Huis in Izegem Winnende 
nummers 

3350 1183 1597 1471 3166 3530 4969 
1468 2551 1931 2576 2870 2869 3167 
1679 3119 2557 1180 1364 3402 2515 
1126 1485 1769 4506 3371 1952 4554 
4502 1179 3028 4551 2900 2622 1365 
1903 1133 3369 1351 2914 3344 2060 
3627 2558 3486 2021 1171 2022 3109 
3426 4982 3151 3429 1748 3349 2005 
1761 3172 4526 3258 1828 3194 3195 
2917 1635 3104 2503 1357 1354 2885 

De pnjzen dienen te worden afgehaald 
bij de sekretans. R Dujardin. Em Ney-
nnckstraat 49, Izegem, tel 3051 80. na 
18 uur' En dit tot 31 november 1982 

De fiets (nr 1597) kan worden afge
haald in het Vlaams Huis, Markt, Ize
gem 

De pnjzen die na 31 november '82 met 
werden afgehaald, blijven eigendom 
van Volksunie Izegem 

Door inwendige strubbelingen met het 
verdwijnen van Mik Babyion als ge
volg, heeft de VU in Roeselare toch 
wel een zware klap gekregen Maar 
toch werd, mede door het opkomen 
van een lijst Groen en voor de eerste 
maal een volledige PVV-lijst de CVP-
meerderheid doorbroken 
Nu IS de CVP ons dan maar zelf 
komen vragen om een koalitie te vor
men, omdat ZIJ naar haar zeggen bij 
ons de meest bekwame mensen vindt 
en men van de VU een ernstig beleid 
verwacht zoals de oppositie geduren
de de afgelopen jaren hard maar kon-
struktief was 
In het schepenkollege komt onze lijst
aanvoerder en fraktieleider Patnck Al-
lewaert die schepen van financiën 
wordt, een onbetwistbare expert op 
dat gebied 
En dan voor de eerste maaal in het 
Roeselaars schepenkollege een 
vrouw, namelijk Lut Vermeersch die 
gevreesd was om haar vlijmscherpe 
maar juiste tussenkomsten over het 
O C M W De juiste taakomschrijving 
van Luts schepenambt is nog met 
gekend maar waarschijnlijk wordt het 
gezin en sociale zaken 
Maar ook de andere verkozenen de
den het zeer goed Op Enk Lamsens, 

VU-Oostende rouwt 
Op zondag 24 oktober 1982 overleed 
op 56-jarige leeftijd mevrouw Gerarda 
Broucke, weduwe van de heer Jac
ques Meyers 
ZIJ wordt op donderdag 28 oktober ten 
grave gedragen na een plechtige 
rouwdienst om 10 uur in haar paro
chiekerk van St-Godelieve 

Wevelgem timmert aan de heropbouw 

Dom Modest 
van Assche-
herdenking te 
Steenbrugge 
Op zondag 31 oktober gaat In 
de Sint-Pletersabdij van Steen
brugge de jaarlijkse herdenking 

' door van vader abt Modest van 
Assche. Om 10 u is er een 
plechtige eucharistieviering in 
de abdijkerk, met sermoen door 
dom Albertus Pil Daarna is er 
een gebed bij het graf op het 
kerkhof van de abdij. 

Voor Volksunie-Wevelgem waren de 
gemeenteraadsverkiezingen van 10 
oktober II een grote opgave, immers 
de 1600 voorkeurstemmen van ex-
volksvertegenwoordiger en gemeen-

VU krijgt 
burgemeester 
te Gistel 
In het nummer van 21 oktober 11 stond 
te lezen dat het „stadje" Gistel straks 
geleid zal worden door een CVP-VU-
ploeg De waarheid dient aan uw le
zers kenbaar te worden gemaakt dat 
VU-Gistel een bestuursakkoord heeft 
ondertekend met een lokale lijst KVD 
alsmede met de SP De burgemees
terssjerp gaat naar Maunts Zwaene-
poel, alsmede het OCMW-voorzitter-
schap naar gemeenteraadslid Andre 
Vandecasteele Verder zijn er nog 
2 KVD-schepenen en 2 SP-schepe-
nen De machtshonger van de lokale 
CVP werd (eveneens) te Gistel aan 
banden gelegd, mede door een reeks 
onverkwikkelijke gebeurtenissen in de 
vonge legislatuur geïnspireerd door 
dor[3spolitiek een stad als Gistel on
waardig' 

teraadslid Luk Vansteenkiste, moesten 
binnengehouden worden 

De opgave was te groot en resulteer
de uiteindelijk in één zetel verlies voor 
de partij 

Nochtans zijn de behaalde voorkeur
stemmen bemoedigend voor alle 29 
kandidaten, en betekenen een stimu
lans om te werken aan de verdere 

, uitbouw van de afdeling Met een 
dynamische ploeg is veel mogelijk, dat 
bewijzen trouwens de nabunge ge
meenten als Wervik en Menen 

Dat onze kandidaten het goed deden 
bewijzen de tusen haakjes vermelde 
cijfers der voorkeurstemmen, de eer
ste dne kandidaten zijn verkozen ge
meenteraadsleden 

Paul Vancraeyveldt (488), Lionel Ney-
nnck (247), Frans Soenen (546), Ro-
sanne Van Reeth-Truyen (303), Kimpe 
Etnenne (215), Godelieve Vanoverbe-
ke-Declercq (185), Antoon Moerkerke 
(212), Firmin Defrancq (114), Frans 
Spillebeen (130), Marleen Debels 
(260). Luc Soenen (129), Remi De 
Baes (98), Marino Pattyn (136). Rixt 
Herman-Vancraeynest (215) Knstien 
Brouckaert-Lemant (115), Rodolphe 
Dupnx (100), Jacques C^ommeyne 
(91), Rogier Rosseel (75), Trees Van-

tomme-Dezitter (119), Dirk Desimpe-
laere (132), Chnstine Kindt (95), Mar-
nix Vantomme (110), Jean-Pierre Van
den Buicke (113), Luc D'Haene (92), 
Marleen Coopman (89), Ene Vandeca-
pelle (128), Fneda Balcaen (108), Dirk 
Steenhoudt (76) en Camiel Van Reeth 
(182) 

(JVR. Wevelgem) 

Gerard Noterdaems en voorzitter Jan 
Lefere rekenen we in het biezonder 
om de zware taak van onze twee 
schepenen te helpen verlichten Onze 
twee „afgevloeiden" en de ovenge 
mensen van het bestuur vormen nu 
echter een goeie groep waarbinnen 
veel kan en moet gerealizeerd worden 
We hebben geleerd wat twist en te
veel verpersoonlijking meebrengt en 
hebben uit het verleden onze lessen 
getrokken en ook dat is met onbelang
rijk' 

Gerda Viaene 

Oberbayern-
dansavond 
te Veurne 
De afdeling van VTB-VAB Veurne 
deelt mede dat er ter gelegenheid van 
het 60-jang bestaan van de Vlaamse 
Toeristenbond op zaterdag 30 okt om 
20 u 30 een grote Oberbayerndans-
dvond doorgaat in de Retorikazaal 
Houtmarkt te Veurne Iedereen wordt 
hartelijk uitgenodigd op deze sfeervol
le avond onder leiding van ..die Freund-
schaftsblaaskapelle — 19 uitvoer
ders) 

Toegang 120 fr, 100 fr voor leden en 
voorverkoop bij A Huyghe, leperse-
steenweg 41, Veurne, tel 058-31 1683 

(meegedeeld) 

11 november-
plechtigheid 

te Diksmuide 
Onn 11 uur, euchar ist iev ier ing in de 
S t -N ik laaskerk met honnilie d o o r 
z e h René Thierens, oud-hoo fd -
aalmoezenier van de zeemach t 
Daarna op toch t naar de kr ip te van 
de vernie lde IJzer toren, zegening 
van de g raven en g e b e d voo r de 
were ldv rede 

Toespraak d o o r Herman Vande -
zande, voorz i t te r V O S en 11 
november toesp raak d o o r , Paul 
Daels, voorz i t te r van het IJzerbe-
devaar tkomi tee 
O m 15 uur, voorste l l ing van d e 
kleurf i lm over de 55ste IJzerbede
vaart in hotel S t - J a n 

FVV-Wevelgem... wind in de zeilen! 
Sinds mei 1982 werd met een plaatse
lijke FVV-kern gestart te Wevelgem. 
onder de dynamische leiding van vol
gende bestuursploeg Rixt Herman-
Vancraeynest, voorzitster. Fneda Bla-
caen en Jo Laperre, sekretanssen, 
Knstien Vancraeyveldt-Vansteenkiste, 
public-relations en Rosanne Van 
Reeth-Truyen, bestuurslid 
Dit prille bestaan kan echter reeds 
pronken met diverse druk bijgewoon
de aktiviteiten, w o 

— op 20 september II een perskonfe-
rentie met een voorstelling van de 
doelstellingen van het FVV en de 
oprichting van een kern te Wevelgem, 

— op 28 september II een voordracht 
over „De Vrouw in de Vlaamse Bewe

ging" door mevr Huguette Ingelaere, 
deze aktiviteit kende een ruim 50-
koppige opkomst met ook belangstel
ling door ettelijke mannen, 

— op 20 oktober II een „alternatieve 
pannekoeken-avond", ingeleid en be
zield door mevr Fneda Balcaen 
Voor de toekomst, namelijk op 23 en 
30 november as komt het Dosfelinsti-
tuut met een informatiecyclus van 
twee avonden over de opvoedingsleer 
van prof Gordon, getiteld „Luisteren 
naar Kinderen" Hierbij kan gerekend 
worden op de samenwerking met de 
plaatselijke afdeling van de BGJG 
Zowaar, een goed begin en doe zo 
verder' 

28 OKTOBER 1982 
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lepel & vork... 

Cafe Het Vlaams Huis 

bi| Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011 /9 7084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016 22 86 72 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031 57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02 2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056 711536 

Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

bulthaup 
poggenpohl 

e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 

2000 Antwerpen 
Tel 03 23007 72 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond 
dinsdag 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015 71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 2922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie 
en Bordeauxwi|nen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091 6 / 5 7 12 

• • U 1910-1980 ^>r -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
OE B R A U W E R 
o . familnzaak m«t tradili» 

9328 SCHOONAAROE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBEfl 

Lokaal 

T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 25 64 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052 21 1606 

Algemene voeding bieren wijnen 
likeuren Rechtstreeks invoer Duit 
bC en Franse wijnen 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken y , ,. 
Demokratische prijzen v ^ ^ - ^ i / 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 03/481 8841 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle f( oston 
Ook verhuring van lalolgoriof 

Sch Idorstraal 33 
2000 Antwc rpon 
Tel 03/237 4572 

Kof f i eb rander i j 
SANO 

Emiel Witmannbtradt 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02 532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
F?ost zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 
10 een gezellige sfeer 

Eethuis t Voske 

Verbertstraat 145 147 
2-20 Schoten 03/65841 76 

Wij verzorgen al uw feesten 

OOST-VLMNDEREN 
OKTOBER 
29 AALST Informatie-avond rond het tema De politieke instellingen 

na de gewestvorming Spreker Lutgard De Beul Om 20 uur in 
bovenzaal van t Republieksken Stoofstraat 1 Organizatie 
Werkgroep Politiek van het Jeugdhuis 

30 GENTBRUGGE bezoek achter de schermen van het NTG 
gevolgd door het bijwonen van het stuk Lysistrata om 10 u 
Inkom 160 fr Georganizeerd door PVV 

NOVEMBER 
9 EEKLO oprichting van VUJO Eekio Middenstandshuis Markt 

om 20 u Spreker Jons Roets nationaal VUJO voorzitter Alle 
jongeren van 16 tot 35 jaar en hun vrienden zijn van harte wel 
kom Ook welkom aan andere VU-leden EekIo 

19 EEKLO etentje in het restaurant Slependamme voor alle 
mensen van de lijst het bestuur en de werkgroep met hun echt 
gennfo)t(p) om 20 u 

Sociaal 
dienstbetoon 
Jan Verniers 
Kamerlid Jan Verniers lid van de kom
missie van Landsverdediging kan ge
raadpleegd worden voor 
— militieproblemen 
— uitstel mutaties burgerdienst le
gerdienst 
Jan Verniers, Sint-Jansplein 15 2700 
Sint Niklaas (tel 7762788) 

G ev raag d voor plak en in 
pakwerk (van reprodukt ies) 
d a m e of hee r die dit thuis 
kan doen Per stuk 25 B fr 
Inl S a t u r n u s Kerket iend 31 
4731 GE Oujdenbosch/Ned 
tel 0031 1652 7866 (na 19 U 
7867) (Adv 148) 

Rouwkleding voor 
DAMES EN HEREN 

Succes Kleding 
Meyers 

Boomsesteenweg 
Aartselaar 

Aanbesteding 
Nieuwe zink dakgoot A.S. te Brussel 
In de dakgoot van het VU-sekretanaat op het Barri-
kadenplein te Brussel dient nieuwe zink geplaatst te 
worden 
Het betreft 
1 dakgoot van ±33m op een breedte van ±090m 
1 dakgoot van ±25 m op een breedte van ±065 m 
1 plat dak van ± 15 m2 
Kandidaten dienen voor 11 november hun offerten 
in bi) de Algemene Sekretans Willy De Saeger 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 

Banketbakkerij 
A N T W E R P I A 

Gcr ja rdsbergses t raa t 38 
9300 AALST 
Mdur i ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per 'o le i 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 

C A F E - F R I T U U R 

D E S N O E C K 
Elie van Laere 

en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 06 53 

Café Taverne Ten Doolaert 
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n 

T e l 0 1 5 - 5 1 6 6 5 4 
Spec ia l i t e i t Pa l ing m t G r o e n 
E igenaar -u i tba te r M a n n a en K a m i e l De R o o v e r - V a n W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Be rgense S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Fladd v o o r M a a l s c h a p p e l i i k W e l z i j n van de s tad Aa l s t 
hee l t de h i e r n a v o l g e n d e f u n k t i e s openges te l d 
- I ha l l t i i d se lunk t i e van GENEESHEER SPECIALIST m de 

d e r m a t o l o g i e 
- 1 volti)dse funktie van GENEESHEER SPECIALIST in de 

g a s t r o en t ro logie 
- I volli |dse lunkl ie van GENEESHEER SPECIALIST in de 

pneumolog ie 
De k a n d i d a t u r e n m o e t e n bi) t e r post a a n g e t e k e n d e b r i e f 
w o r d e n g e s t u u r d a a n de V o o r 7 i t t e r van het O C M W Gas t 
h u i s s l r a a l 40 9300 Aa ls t en d i e n e n me t de bew i ) ss tukken 
u i l e r l i | k v o o r 15 I I 1982 te r b e s t e m m i n g te z i | n 

O v e r e e n k o m s t i g de b e p a l i n g e n v a n t i te l V van de wet to t 
e k o n o m i s c h e h e r o r i ë n t e r i n g v a n 4 8 1978 g e n a a m d a n t i 
k r i s i swe t / i | n de openges te lde f u n k t i e s t o e g a n k e l i | k v o o r 
m a n n e n en v r o u w e n t e n / i | het u i t d r u k k e l i j k a n d e r s is 
v o o r / i e n 

B i j k o m e n d e i n l i c h t i n g e n zi)n op d a t ad res te v e r k r i j g e n ( d h r 
P C O P P E N S - d i r e k t e u r w n d - Tel 053 212393 b i n n e n 
toestel 102) (Adv I34l 
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LIMBURG 

VU-Peer: slag thuisgehaald! 

5, 6 en 7 november te Merkenveld 

Het VUJO - vredesweekeinde 

Het was een lange en soms moeizame 
weg tot 10 oktober 1982, de dag 
waarop de Volksunie in Peer — na 
twee decennia — eindelijk ook als 
Volksunie haar doorbraak kent op 
gemeentelijk vlak 

In 1964 reeds deden de pioniers-van-
toen mee aan de gemeenteraadsver
kiezingen Met een onvolledige lijst (5 
op 11) werd toch al 12 % behaald, 
maar helaas 18 stemmen te kort voor 
een zetel 

In de jaren zestig kende de VU in Peer 
een werking zoals vele afdelingen 
toen een voorzichtige politiek in zeer 
moeilijke omstandigheden, hetgeen 
echter met belette dat het kanton Peer 
steeds een van de betere kantons in 
Limburg (en Vlaanderen) was, en — 
gelukkig of juist m e t ' — gestoeld op 
de partij, met op persoonlijke aantrek
kingskracht 

Hot was echter precies het ontbreken 
van een duidelijke kopman, iemand die 
de partij kon dragen, wat ertoe leidde 
dat de VU in 1970 als dusdanig weer 
met deelnam aan de gemeenteraads
verkiezingen Het waren echte dorps-
fjolitieke verkiezingen, met met alleen 
CVPers op twee lijsten, maar ook VU-
bestuursledeni 

En nog was het een dubbeltje op z n 
kant de echte (CVP-)burgemeesters-
lijst haalde 8 zetels, tegen 70-80 (zeg 
maar een soort Volksbelangen) 7 ze
tels Van die 7 waren er drie VU-leden 
en na enige tijd eentje die naar de 
oude schapestal terugkeerde Toen 
waren er nog zes 

Ook in de zeventiger jaren ging de VU 
verder vooruit, tot 22 % in 1971, en 
dan 165 % m 1974, een teleurstelling 
na enkele jaren van goede afdelings-
werking maar steeds zonder die , trek
ker' 

Met de steeds groeiende afdelings-
werking, kwam er dan het welhaast 
klassieke probleem van de verhouding 
tussen de VU enerzijds anderzijds de 
„Volksbelangen"-fraktie in de gemeen
teraad Deze problemen bleven aan
slepen ^ n hadden tot gevolg dat in 
1976 opnieuw werd deelgenomen via 
de niet-VU-lijst 70-80 

Het waren ook de op maat van de 
CVP gemaakte fusie-verkiezingen op 
nu al 21 zetels behaalde de CVP de 
volstrekte meerderheid met 13 zetels, 
tegen 2 PVV en 6 .andere', waaronder 
opnieuw 3 VU-leden Voor de VU (ook 
opnieuw) een uitzichtloze situatie om
dat ze met aan bod kwam in de 
gemeentelijke politiek en steeds buiten 
de gemeentepolitiek een werking en 
positie moest uitbouwen 
Alhoewel in 1977 werd ene Wilfried 
Wijsmans uit de buurgemeente Hech-
tel-Eksel (en straks trouwens burge
meester in die gemeente) bereid ge
vonden de provincielijst te trekken 
met opeenvolgende suksesseni Van 
de 165 % in 1974, naar zowat 22,5 in 

1977 over 2 5 % in 1978 (jaja) naar 
27,5 % in 1981 

Inmiddels werd in de gemeente Peer 
— met steeds meer entoesiasme — 
de afdeling verder uitgebouwd, ook en 
vooral in de deelgemeenten Wijch-
maal, Kleine-Brogel en Grote-Brogel 
Het eigen gemeentelijk boegbeeld, 
bleef ontbreken, maar als groep ston
den we sterk, en eensgezind 
Los van de VU, en op een zacht pitje 
bleef inmiddels de onafhankelijke en 
bonte gemeentelijke groep een eigen 
leven leiden Vanzelfsprekend met de 
nodige problemen, als je bijvoorbeeld 
een gemeentepolitieke vnend tijdens 
een nationale verkiezingsstrijd CVP-
affiches zag hangen op het bord naast 
het jouwe als je bijvoorbeeld mee
maakte hoe je gemeentepolitieke 
vrienden in de gemeenteraad in de 
oppositie zaten tegen de CVP, en 
daarbuiten lid en zelfs bestuurslid wa
ren bij diezelfde CVP 

Op eigen benen-
Het was dan ook voor de hand liggend 
dat de V U ernaar streefde in 1982 op 
zijn minst met een duidelijk eigen pro
fiel naar de kiezer te gaan, eventueel 
zelfs op een kartellijst tegen de CVP 

De besprekingen daartoe hebben uit
eindelijk, en gelukkig in een vroeg 
stadium, tot mets geleid Met evenveel 
entoesiasme en eensgezindheid werd 
dan de eigen VU-lijst voor de gemeen
teraadsverkiezingen klaargestoomd 
Wat uit de bus kwam was een lijst 
waar vriend en tegenstrevers naar 

stonden te kijken evenwichtig in alle 
opzichten, vooral jonge mensen en 
zeker bekwame kandidaten 
Jarenlange noeste werking, een goede 
campagne, en last but not least de 
flinke kandidatenploeg hebben uitein
delijk een onverhoopt resultaat be
haald 

CVP 
SP 

PVV 
vu 

Stemmen 
4400 

575 
894 

2015 

Zetels 
14 
1 
2 
6 

(-1- 1) 
(-1- 1) 
(-) 

% 
55 
7 

11 
25,5 

Winst 
— 

-1-2,5 
- 1,2 

(de twee extra-zetels gingen naar CVP 
(logisch met de helft der stemmen) en 
de SP, die voor het eerst in de ge
meenteraad komO 

Cijfermatig haalt de VU een winst van 
3 zetels 

De „volksbelangenlijst" in 1976 haalde 
weliswaar 27,5 % der stemmen, maar 
ook slechts zes zetels, waarvan dan 
dne VU-leden 

Al bij al een uitstekend resultaat m 
1976 ettelijke CVP-leden en onafhan-
kelijken op de lijst, slechts een uittre
dend VU-gemeenteraadslid uit 1976 
die ook nu weer meedeed (en verko
zen werd) een jassendraaier (zoals ze 
in Peer zeggen) van de VU, die nu bij 
de CVP verkozen werd (op de 13de 
plaats ), en een verse volksvertegen
woordiger als lijsttrekker en uittredend 
burgemeester bij de CVP 
Van 3 VU-leden in 1976, nog 2 in 1982, 
naar 6 echte en heuse VU-gemeente-
raadsleden vanaf 1 januari a s , een 
eigen VU-fraktie in de Peerder ge
meenteraad l Een sukses dat een jaar 
geleden nog onmogelijk was, en tot 
spijt van wie het benijdt nu op een 
schitterende wijze werd gerealizeerd 
Er IS slechts eén schaduwzijde, in het 
licht dan van de vele VU-suksessen m 
de omringende gemeenten, of eerder 
in het licht van de CVP-afgang in die 
gemeenten de CVP in Peer behoudt 
haar volstrekte meerderheid, hetgeen 
vooral te wijten is aan de erg zwakke 
PVV en SP en aan het feit dat er in 
Peer zelfs met een klein CVP-scheur-
lijstje afkon 
Niet getreurd echteri 
En dan nog dit met alleen voor de zes 
verkozenen, maar voor alle kandidaten 
zijn de verkiezingen een ongeëve
naard sukses geworden in die mate 
zelfs dat de laatste kandidaat op de 
VU-lijst met 399 stemmen nog ruim 
170 stemmen meer behaalde dan de 
lijsttrekker van de PVV 
Verkozenen zijn Harie Plessers (793 
stemmen), Paul Claes (718), Pons Van 
Dijck (639), Jef Kesters (583), Jef 
Daniels (581) en Jaak Boonen (555) 

Samenstelling en 
taakverdeling van 
het Breese 
schepenkollege 
De groep Verjonging die in Bree haar 
absolute meerderheid nog gevoelig 
versterkte maakte de samenstelling en 
taakverdeling van het schepenkollege 
en het voorzitterschap van het 
O C M W bekend 
Burgemeester- Jaak Gabriels (ambte
naar Burgerlijke Stand, brandweer po
litie, verkeer, promotie en kontakt be
drijven) 

1 ste schepen: Jo Geebelen (financiën, 
middenstand en openbare werken) 

2de schepen Jaak Dreezen (sociale 
zaken, O C M W en slachthuis) 

3de schepen: Alida Thijs-Thoonen 
(kuituur, bejaarden- en gehandicapten
zorg en ontwikkelingssamenwerking) 

4de schepen Gerard Dupont (admi
nistratie, personeel. Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw, toerisme en land
bouw) 

5de schepen Piet Flipkens (Sport en 
rekreatie. Jeugd en groen 
Voorzitter O C M W Denis Thijs 

Als gemeentebediende kan Fons Van 
Dijck echter met zetelen en wordt hij 
opgevolgd door Mathieu Daniels (499) 
Voor de niet-verkozenen evenzeer 
een dikke proficiati 
Carlo Vandebosch 421, Jaak Knevels 
481, Liza Cornelissen-Gneten 425, Jan 
Meurs 524, Raymond Eerlingen 497, 
Luc Kenens 413, Leentje Wellens-
Paesen 437, Luc Maes 448, Albert 
Winters 450, Jos Van Briel 406, Nor-
bert Mathieu 408, Jean Keppens 405, 
Mathieu Lemmens 426, Frans Jegers 
399, Willy Ramaekers 433 en Theo 
Van Gaal 432 

Gemeende dank! 
Aan allen, kandidaten en bestuursle
den, nogmaals hartelijke gelukwensen 
en de hoop dat ze zes jaar lang naast 
ons en met ons blijven werken 
Op het gevaar af mensen te vergeten, 
toch enkele speciale woorden van 
dank aan Fons Van Dijck, die niet kan 
zetelen maar steeds weer zijn t)este 
beentje voorzet Aan Jaak Knevels, 
pionier van VU in Peer, en opnieuw 
met zijn beste krachten erbij Aan de 
pioniers die er nu om gezondheids- of 
andere redenen met meer bij waren 
Jan Wellens, Jef Rinckes, Jan Plas. 
Marus Deckers Aan Jaak Indekeu — 
tijdelijk verhuisd naar Aarschot — 
bouwer in de zeventiger jaren, die het 
ook nu met kon laten naar Peer af te 
zakken Aan Raymond Eerlingen, voor
zitter sinds 1977, die de VU-ploeg 
langs de klippen loodste Aan Harry 
Plessers, de ondervoorzitter van de 
VU, die zich ter beschikking stelde als 
de lijsttrekker in het eerste verkie-
zingsavontuur En tenslotte, de laat-
sten maar met de allerminsten, al dege
nen die zich dag-in dag-uit hebben 
ingespannen om de campagne ook 
materieel te realizeren drukker Paul 
Capals, en zijn schoonbroers Leo, Jan, 
Martin, Guido Daniels in de heksenke
tel te Grote-Brogel 
Ook speciale dank aan Louis Saenen 
De CVP dacht met Louis af te rekenen 
maar het omgekeerde gebeurde En 
dank aan de vele vrouwen die mee
werkten of zoveel moesten ontberen 
Adressenschrijvers, ook voor u onze 
danki 

Met veel dank, en nu er tegenaan de 
verkiezingsstnjd voor 1988 is weer 
begonnen 

J l 

ZO€K€RC]€ 
Ritmeester 

(m/v) in erkende njscholen Vol-
of deeltijdse arbeid Bedienden-
kontrakt Opleiding betaald door 
werkgever Zich wenden tot ge
meenteraadslid Herman Thuriaux 
te Vorst-Brussel tel 02-
4268594 

Juffrouw 19 jaar, en wonende te 
Mechelen zoekt werk Diploma 
van kinderverzorgster Is bereid 
ook ander werk te aanvaarden 
Ref 319 

Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers via het Vlaams-Natio
naal Centrum, Ontvoeringsplaats 1 te 
2800 Mechelen (Tel 015-2095 14) 
Gelieve steeds het referentienummer 
te vermelden 

Het nationaal weekeinde van VUJO 
staat nu wel definitief op zijn „poten" 
Het gedetailleerd programma 
Vrijdag vanaf 19 u verwelkomingen 
praktika, om 20 u video-programma 
„Om de veiligheid van Europa", een film 
die uit twee delen bestaat Het eerste 
deel geeft de getalsterkte weer van 
het WP en de NAVO Het tweede deel 
betreft een diskussie tussen een 
SIPRI-man en een VS-onderhandetaar 
bij de SALT-akkoorden 
Zaterdag: In de voormiddag een refe
raat over de Oost-West-tegenstelling 
's Namiddags worden er werkgroepen 
opgericht Enkele tema's zijn o a „Vre-
desproblematiek", „Bewapeningswed
loop", „Noord-Zuidverhouding", „Be-
vnjdingsbewegingen en Terrorisme" 
en „Alternatieve vormen van Defensie
beleid" 
Markante sprekers bevestigden hun 
deelname Herman Verheirstraten, 
Mark Vandommele, Walter Luyten en 
de kolonels Schaibroeck en Hollants 
van Looke, die aan de top staan van 
het Belgische Defensie Studiecen
trum 's Avonds IS er een VUJO-fuif 
Relaxen dus 
Zondag: uitstappen en/of vredesak-
ties in het Brugse Geweldloos uiter
aard Na het middagmaal groots debat 
tussen Robert Degendt (Overlegcen-
trum voor de Vrede - OCV), Rik 
Deghein (IJzerbedevaartkomitee), kol. 
SBJ R. Schaibroeck (Defensie Studie
centrum KHID) en een afgevaardigde 
van het Volksumepartijbestuur Wij 
zijn nu al terecht fier op het feit dat 
zulke representatieve personen heb
ben toegezegd aan dit belangnjke de
bat' 
Nog een laatste praktische medede
ling Het weekeinde gaat door te Mer-
kenvelde (Merkenveldweg 15 te 8021 
Loppem) Het kost 500 frank, i p v 550 

frank Je krijgt een zeer uitvoenge 
dokumentatiemap vooraf en nadien 
Info op het Nationaal Sekretariaat op 
het nr 02-2194930 of te Loppem op 
het nr 050-27 7698 Wij verwachten 
alle kaderleden van VUJO Wij ver
wachten geïnteresseerden van de par
tij, WIJ verwelkomen de kritisch inge
stelde jongeren (zowel voor als tegen) 
(dvsdc) 

VUJO wenst 
Sinn Fein geluk 
Naar aanleiding van de verkiezingen in 
Ierland wensen de Volksuniejongeren 
de Ierse nationalistische partij Sinn 
Fein te feliciteren met haar denderen
de verkiezingsuitslag 
Een brief werd naar het hoofdkwartier 
gestuurd 
„De Volksuniejongeren wensen u te 
feliciteren met uw denderende verkie
zingsuitslag bij de jongste verkiezin
gen ZIJ hopen dat deze verkiezingen u 
een stap dichter brengen naar recht
vaardigheid en totale zelfstandigheid 
van Ierland I" 
De VUJO hoopt verder dat Vlaande
ren en Ierland binnenkort hun plaats 
zullen kunnen innemen tussen de vrije 
volkeren van de wereld 

Voorzitter Roets blijft 
De Nationale VUJO-Raad heeft bij 
stemming het vertrouwen in het huidig 
Dagelijks Bestuur van VUJO herbe
vestigd Elk jaar dient een Nationaal 
Bestuur in funktie het vertrouwen te 
vragen Jons Roets, in de gemeente 
Lint voorgedragen als burgemeester 
blijft op verzoek van de Nationale 
VUJO-raad aan als voorzitter Geen 
enkele funktie werd gewijzigd 

ZO^HCRCIC 
• Dactylografe A6/A2, onge
huwd en reeds een jaar ervaring 
in overheidsinstelling zoekt vaste 
betrekking in Brabantse Voor ml 
tel Dr J Valkeniers, 5691604 

• Vers afgestudeerde onge
huwde kinderverzorgster zoekt 
werk in Brussel of ten westen 
ervan Voor inl Volksvert Dr J 
Valkeniers, 02/5691604 

• A1-programmeur-analyst le
gerdienst achter de rug, zoekt 
betrekking over heel Brabant 
Voor inl tel Volksvertegenw Dr. 
J Valkeniers, 02/5691604 

• Licentiaat vertaler Engels-lta-
liaans-Nederlands, met goede 
kennis van Frans, tevens reeds 
een jaar ervanng in het bedrijfsle
ven, wenst betrekking in het Bra
bantse Voor ml Volksvert Dr J 
Valkeniers 02/5691604 

• Juffrouw, 18 jaar, wil graag 
aan het werk in de omgeving van 
Mol-Geel-Turnhout 

• 18-jange, vrij van legerdienst, 
wenst aan de slag te gaan als me-
camcien, studies A3 mechanica, 
liefst in het arr Turnhout of aan
grenzende gemeenten 

• Vrouw, 22 jaar, zoekt werk 
als bureelbediende in de. omge
ving van Diest-Mol-Turnhout 

• Jonge man, 27 jaar, aan
vaardt alle werk om zo snel mo
gelijk weer bezig te zijn Omge
ving arr Turnhout of onmiddellij
ke nabijheid 

• Mindervalide wegens recent 
ongeval, 45 jaar, diploma A3 
bouwkundig tekenaar, ervaring 
als bouwwerfopzichter zoekt 
aangepast werk (deels zittend) 
Ook een job van chauffeur is 
welkom Omgeving arr Turnhout 
en aangrenzende arr 
Alle inlichtingen bij L Beyens, arr 
voorzitter 014/309879, Vlaams 
Onthaalcentrum 014/3011 79 

• 35-jange gehuwde man, va
der van 3 kinderen aanvaardt alle 
werk Streek Dendermonde, 
Aalst of Brussel Adres blad nr 
150 

• Tandartsprakrijk te Brussel 
over te nemen wegens leeftijd 
Zeer groot klienteel (en klanten 
voor 90 % Vlaming) 
Schrijven onder nr WIJ 149 
• Jonge man (26 j ) , gegra
dueerde in de klinische scheikun
de, dienstplicht volbracht, zoekt 
werk in het Antwerpse Hij is in 
het bezit van een rijbewijs C 
Inlichtingen Van Hunskerken, 
Golfstraat 65 te 2610 Wilrijk. 

• In juni jl afgestudeerde onge
huwde kinesiste zoekt over heel 
Brabant werk, ook buiten haar 
studierichting Voor ml dr J Val
keniers, volksvert 02-5691604 
• Gezinshoofd zoekt dnngend 
werk in onderhoud of als chauf
feur (rijbewijs D) Voor ml tel. 
volksvert Dr J Valkeniers, 
Schepdaal, 02-5691604 
• 38-jarige chauffeur zoekt 
werk Voor ml tel volksvert Dr J 
Valkeniers, 02-5691604 

• Man, 31 jaar, gehuwd, wonen
de in de omgeving van Mechelen, 
zoekt werk Jarenlange ervaring 
in mechamka bij chemiebedrijf 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers via ^^st 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voeringsplaats 1 te 2800 Meche
len (015-217900) Gelieve 
steeds het referentienummer 
3171/332 te vermelden" 

• Jongeman, 27 jaar en sinds 
korte tijd werkloos, wil zo snel 
mogelijk terug aan de slag, aan
vaardt alle handenarbeid Stu
dies mechamka (A4) Inl Lucien 
Beyens, arr voorzitter 014-
309879 of Vlaams Onthaalcen
trum, 014-301179 

• Jonge ongehuwde daktylo 
met ervaring op videoscherm 
zoekt betrekking in Brussel of 
ten westen ervan, tegen de tijd 
dat haar stageperiode afloopt Zij 
IS ook bereid om naar het buiten
land te gaan Voor ml tel Volks
ver t Dr J Valkeniers, telefoon 
02-5691604 

28 OKTOBER 1982 
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BRABANT 
OKTOBER 
31 ASSE: Staf De Clercq-herdenking om 14 u op het kerkhof te 

Asse Daarna samenkomst in Uilenspiegel te St-Kat-Lombeek 

NOVEMBER 
6 WILSELE: 2de Kaas- enJA/ijnavond om 21 u in de parochiezaal 

Muziek Rene Artoos en Combo 
7 GRIMBERGEN VUJO-kernvergadenng de takenverdeling voor 

de komende dne jaren Om 14u 15 

900 jaar abdij Affligem, 60 jaar VTB-VAB 

14cle Allerheiligen- festival te Affligem 
Voor de veertiende keer gaat in het 
kultureel centrum van de abdij te 
Affligem het Allerhelllgenfestival 
door. Dit jaar wordt het wel een 
biezondere bedoening. 

Feestprogramma: 
Vnjdag 29 oktober, 20 u plechtige 
opening van het festival door e h abt 
van Affligem Fluv*/elen streling door 
violisten van de Muziekakademie (lei
ding F Van Goethem) Ode aan de ab
dij en gejubel om VTB Prof dr Frans 
Vyncke stelt de kunstenaars, die ten
toonstellen, voor Lambert Van de 
Sype, produktieleider Jeugdtelevisie, 
huldigt de 65-jarige Bert van den 
Broeck Heildronk 900 jaar abdij Affli
gem, 60 jaar VTB, 150 jaar brouwerij 
De SmedL 

Zaterdag 30 oktober vanaf 14 tot 16 u 
kosteloos Sint-Maartensfeest voor alle 
kinderen Om 19 u 30 reuze-bonds-
feest „Diamanten Veeteebee" met o a 
dia- en filmdokumentairs CA Marttin -I-
Karel Witte) over „De tijd van toen" 
(festiviteiten en sportgebeurtenissen 

te Affligem 40 jaar geleden O, sterren
regen en verrassingen Toegang vriji 
Zondag 31 oktober vanaf 14 u Sla je 
kraam op (dit kan als je snel inschrijftO 
7de antiek- & rommelmarkt (Abdij-
straat) met tientallen kramers Attrak-
tie „Ezeltje-strek-jei", ezelntjes 
Maandag 1 november vanaf 19 u dia-
festival (org VTB-diaklub) „Land
schappen van en rondom Affligem" 
Dinsdag 2 november om 14 uur inwan-
deling (org Vlaamse Wandelaars
bond) „Nieuwe ringweg rond de abdij 
Affligem" (ca 9 km) Deelneming kos
teloos en Affligem-verrassing Om 
19 u 30 „Breng de natuur in huis", 3de 
voordracht door Frans de Block 
Herfst- en winterdekoratie (en ook 
kerstversiering) 

Openingsuren van de boeken- en 
platenbeurs -I- tentoonstellingen van
af 30 oktober tot en met 2 november 
1982 alle namiddagen van 14 tot 21 u 
In de Affligembar en Affligemkelder 
met prima Affligembieren, uitgelezen 
Affligemfruitwijn, Affligemkaas en 
Breugheliaans buffet 

Rechtzetting Steenokkerzeel 
In de „WIJ" nr 42 van donderdag 21 
oktober 1982 stond bij het overzicht 
van de bestuurskoalities wat Steenok
kerzeel betreft een fout 

Op biz 7 stond inderdaad dat de VU 
een nieuw bestuursakkoord heeft af
gesloten met de liberalen en een lijst 
KDV De situatie is anders nadat er in 
de gemeenteraad gedurende drie jaar 
een meerderheid gevormd werd door 
een CVP-fraktie (aktueel GWS), de 
VU en de SP tegenover een meerder
heid in het kollege gesteund door de 
andere CVP-fraktie (aktueel KDV), de 
PVV en twee onafhankelijken werd na 
de verkiezingsuitslag (11 zetels op 21 
voor GWS, SP en VU samen) besloten 
deze samenwerking om te zetten in 
een bestuursakkoord 

De onderhandelingen tussen die partij
en kenden een vlot verloop omdat de 
betrokken partijen tijdens de jongste 3 
jaren, in zeer moeilijke omstandighe
den, reeds tot opbouwende en vrucht
bare samenwerking waren gekomen 
Het IS dan ook in het belang van de 
hele gemeente dat die samenwerking 
kan worden voortgezet 

Die bestuursovereenkomst voorziet 
de volgende verdeling van de manda
ten burgemeester Jan Puttemans, 
eerste schepen Christyn, Graaf de 

Ribaucourt, tweede schepen Gilbert 
Verschoore, derde schepen Karel 
Coosemans, vierde schepen Jan 
Mommens (tot 31 12'85) en Edmond 
Bauwens (van 1 r 8 6 tot 31 12'88), 
voorzitster O C M W Denise Cumps-
Vandenhaute 
Het belangrijkste punt dat onmiddellijk 
de aandacht van de nieuwe ploeg zal 
krijgen is het oplossen van het pro
bleem van de wateroverlast waardoor 
vele van onze medeburgers regelma
tig worden geteisterd 

^of Un C'cntjoorn 

f 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandae eesloten 

Taalklachtenbus 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

luslrerie 

Openingsuren: 

Dinsdag, woensdag en vrijdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel C 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 lot 18 u. Maandag gesloten 

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 
Stdf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel : 02-582 22 22 

Oswald Van Oothegem-

Maurice De Wilde te Antwerpen 
De Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap, die tot doel heeft de Vlaams-
Nationale gedachte te propageren en 
te verdedigen heeft voor Antwerpen-
Stad een primeur kunnen verwezenlij
ken, die velen zal interesseren Het 
gaat nl om een debat tussen TV-
journalist Maunce De Wilde en sena
tor Oswald Van Oothegem met als 

onderwerp „De Nieuwe Orde" CTV-
serie) Het publiek zal aktief aan de 
avond kunnen deelnemen Deze uit
zonderlijke avond gaat door op vrijdag 
12 november 1982 om 20 u 30 ir\ zaal 
Bristol. Franknjklei 19 te 2000 Antwer
pen 
De toegangsprijs bedraagt slechts 
50 fr 

10.000 F vandaag geplaatst 
NMKN-kasbons in 
wordt: 

Door het kapi
taliseren van de 
intrest - de jaar
lijkse intrest brengt 
zelf intrest op -
bekomt U voor uw 
spaargeld een ste
vig rendement 

Reeds 5.(X)0 F vol
staat om van deze 
hoge opbrengsten te 
kunnen genieten. 

De sommen hieronder 
zijn slechts voorbeelden 
van wat het ruime assor
timent NMKN-kasbons 
voor uw spaargeld kan doen 

Looptijden van I, 2, 3... tol 
12 jaar, al dan met jaarlijkse uit
betaling van de intrest, alles is 
voorzien om uw spaargeld volgens 
uw wens voor U te laten werken. 
En mocht U onverwacht toch vroeger over 
uw geld wensen te beschikken, dan zorgt de 
NMKN voor een geschikte ojilossing. 
U wil wellicht hierover meer vernemen'' 
1.200 NMKN-agenten staan tot uw dienst 

Wend U tot de NtVtKN-agent uit uw buurt. 
L vindt hem in de Gouden Gid§, rubriek «Banken». ^ ^ 

10.900' 
na liaar 

(brulo-opbrengsi - NMKN-kasbon op I laar - 9'/() 

14.240' 
na 3 Jaar 

16.160 

18.560 
«Multi-Rendemervt» kasbon na 5 jaar - 11 4()'f 

23.930 
(brulo-opbrengst -

«Multi-Rendemem» kasbon na 7 laar - I ̂  40' t) 

27.540 
na 8 Jaar 

(bruto-opbrengst - NMKN-kapKalisal icbon 

na 8 jaar - l.l.SO'f) 

45.700 
na 12 laar 

(brutO'Opbrcngst 
NMKN-kapital isai iebon 
na 12 jaar - H 5 0 M 

ViKtr intekening op N M K S - c I k k u n 
kunt u / ich ook winden lot I L H agt.nt 
schap van de Ndltondlc Hank vdn Kcigic 
de hoold/ctel m de duenlschappcn v^n dt AS) K 
de maalsthappeh|kc /elel van d i N M K N 

(brulo-opbrengst - «MuUi-Rendcmenl» kasbon na 1 )aar - I2.75*f) 

na 4 jaar 
(bruto-opbrengül - NMKN-kapilaiisaCicbon na 4 laar - l2.75'/i) 

na 5 laar 

na 7 Jaar 

verstandig sparen 
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26 m Wij in de Volksunie 

Provincieraadslid Jef Brentjens 
in Antwerpse provincieraad: 

Gehandikapten: van betuttelende 
liefdadigheid naar oprechte 
waardering! 

ANTWERPEN 

Tijdens de oktoberzitt ing van de Ant
werpse provincieraad hield ons pro
vincieraadslid Jef Brentjens een 
v»arm-menseli|ke oproep voor een 
„andere" benadering van het feno
meen gehandicapt-zijn Wij nemen 
hier enkele stukken uit zi|n opge
merkte toespraak over 

Jef Brentjes „Onze provincie heeft, 
wat tiet gehandicaptenbeleid betreft, 
prachtig werk verricht De ekonomi-
sche krisis werkt momenteel rem
mend En WIJ blijven het spijtig vinden 
dat men in die sektor besnoeit In de 
tijd van overvloed is een bepaald 
mensbeeld versterkt door het beleid 
van de vette jaren' Het beleid volgt al
tijd traag op het denkproces Wetten 
en reglementen leggen zo dikwijls een 
intussen achterhaalde visie vast Dat 
lijkt bij het gehandicaptenbeleid zeker 
gedeeltelijk het geval 

In de jaren 1960 tot '70 hanteerde het 
overheidsbeleid een ander mensbeeld 
steunend op vier pijlers de sociale 
reklassering, de tegemoetkomingen 
voor mindervaliden, speciale instellin
gen en het Buitengewoon Onderwijs' 
Maar nu komt men tot het inzicht dat 
de gehandicapte mens meer is dan zijn 
handicap En zo benaderen wij het 

VOS-Kontich 

Ledenfeest en 
11 -november-
herdenking 
Het jaarlijks ledenfeest van VOS-Kon-
tich-Edegem gaat dit jaar met door op 
11 november zelf 
Leden en synnpatizanten v\/orden ver
wacht op zaterdag 6 november om 
15 u in het Lokaal Alcazar 
Inzake kwaliteit wordt er zeker niet 
ondergedaan tegenover voorgaande 
jaren 
Om te starten zal men zich verplaatsen 
naar de bron van VOS, de oorlogsja
ren 1914-1918 aan de IJzer Met een 
diamontage van Lieve en Rom Duprez. 
die een evokatie brengt over het leven 
van Renaat De Rudder Over deze 
prent getuigen in de meest lovende 
bewoordingen Anton Van Wilderode, 
Guido Provoost en Jozef van Over-
straeten 
Na deze fierbronning volgt een gezel
lig etentje en de dag wordt afgerond 
met een open zangstonde, muzikaal 
ondersteund door Pol Van De Voorde 
Inschnjven. graag voor 3 november, in 
de lokalen Alcazar, Kontich en Drie 
Eiken, Edegem Prijs voor de maaltijd 
200 fr 

11 November-herdenking 
Reeds enkele jaren was het duidelijk 
da t ondanks de aparte opstelling in de 
officiële optocht naar het gedenkte
ken, de VOS-afvaardiging misbrukt 
werd 
Het VOS-bestuur neemt dit met Het 
heeft dan ook eenparig besloten met 
meer aan dergelijke vieringen deel te 
nemen 
De offers gebracht door onze Vlaam
se gevallenen wenst men echter wel 
degelijk te herdenken 
Daarom deze oproep aan alle VOS-le-
den en sympatizanten om op 11 no
vember om 15 u samen te komen aan 
het destijds door VOS opgerichte mo
nument in het gemeentelijk park 
Geen poeha, geen geleuter, gewoon 
een korte bezinning als hulde aan hen 
die tot in de dood nog miskend en mis
bruikt werden en worden 
F.D.B. 

revalidatieideaal revalideren, dit is op
nieuw valled maken' Eerst dan kan de 
gehandicapte terug mee in onze snel-
draaiende maatschappij Misschien 
slaagt hij erin door een goede revalida
tie om het spel van de produktie en de 
konsumptie me te maken, want dat 
blijkt ook voor hem uiterst boeiend te 
zijn 
Vanzelfsprekend zijn er de zwaar 
mentaal gestoorden en sommige an
dere groepen waarbij revalidatie on
mogelijk blijkt Maar toch moeten wij 
aanvaarden dat alle gehandicapten 
wensen hebben en terecht aanspraak 
kunnen maken op rechten Hoopvol is 
het dan ook de laatste jaren te horen 
opkomen voor de rechten van de 
patient Recht om als volwassenen te 
worden beschouwd, recht op de keu
ze van woonvormen recht op het zg 
prive-prieeltje, recht op autonomie 
(want overbescherming doodt de zelf-
kreativiteiO 
De validen moeten de mentaliteit van 
liefdadigheid en medelijden tegenover 
de minöer-valide van zich afwerpen' 
WIJ hebben in het verleden maar al te 
zeer dat woord gebruikt' De benaming 
komt regelrecht uit een voorbi/ge 
streefde geestesgesteldheid waar 
door de hedendaagse mens zijn schrik 
voor de hardheid van de handicap 
tracht te verdoezelen 
De beste paarden vertrekken juist met 
een handicap, dat betekent met een 
hindernis De gehandicapte is een 
mens met hindernissen Hij is anders 
Niet minderwaardig, maar gelijkwaar
dig' 
De gehandicapte dient zijn kans in 
deze maatschappij te krijgen Daarom 
dient de valide mens zijn mentaliteit te 
veranderen 
Inderdaad in een begripvolle ontmoe
ting met deze mens zullen wij bij hem 
een toonbeeld van bescheidenheid 
vinden Zijn soms beperkte mogelijk
heden doen ons afdalen naar een 
kleinere wereld, die schril afsteekt te
gen deze van macht sukses en mate
loze ambities' Geestelijk even afstand 
kunnen nemen van deze zaken doet 
een mens goed 
Met hom vinden wij de weg die leidt 
naar de simpele vreugde en de poëzie 
van de kleine dingen Daarom is de ge
handicapte een „buitengewoon" mens' 
Laten wij ook buitengewone mensen 
worden Danken wij leden van deze 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn van 
Antwerpen 

Geneeskundig 
personeel 

Volgende bediening wordt open-
verklaard 
— éen plaats van afdelingshoofd 
(rang 2) voltijds, voor de Afdeling 
Radiotherapie in de Dienst voor 
Kerngeneeskunde van het Alge
meen Ziekenhuis Middelheim 
(Prof Dr Molter, Diensthoofd) 
De kandidaten moeten van Bel
gische nationaliteit zijn 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het sekretanaat. 
Lange Gasthuisstreiat 33 te Ant
werpen, uiterlijk op 5 11 1982 
Inschrijvingsformulieren en vol
ledige voorwaarden te bekomen 
op de 7de Afdeling/Personeels
zaken, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel 03-23298 35 -
2310970 - toestel 221) 
Het inschrijvingsrecht bedraagt 
400 fr (voor bepaald benoemde 
personeelsleden nihil) 

(Adv. 147) 

Flaad, de ouders van de gehandicap
ten de dokters en verplegers in onze 
instellingen, de opvoeders en leraars 
uit het buitengewoon onderwijs, allen 
die zich in deze provincie bezig hou
den met onze andersvalide broers en 
zusters'' 

OKTOBER 
29 TONGERLO-WESTERLO Voordracht door Pater Verthe over 

„Vlamingen in de Wereld om 20 u 30 in de Kapellekeshoef te 
Tongerio Inr Sint-Maartensfonds 

NOVEMBER 
3 ANTWERPEN VUJO-arrondissementsraad in het VU-sekreta-

riaat Wetstraat 12 om 20 u 30 Bespreking van de vredesproble-
matiek 

6 LINT zesde VU-leeuwkensbal in zaal Centrum om 20 u 30 
Orkest , The Sleepwalkers" Inkom 80 fr 

6 KONTICH VOS-ledenfeest om 15 u in lokaal Alcazar Vooraf in
schrijven 

6 WOMrVIELGEH^: voetbalwedstrijd op „Het Scheersel" Den Klau-
waert —KSA Broechem 

11 KONTICH met VOS om 15 u korte bezinningsstonde aan het 
monument in het gemeentelijk park 

13 WOMMELGEM verrassingsavond in het Keizershof, Dasstraat 
24 om 20 u 30 Voorverkoop 50 fr Inkom zaal 80 fr 

VUJO's dossier middellange afstandsraketten 
In Wij-Jongeren verscheen er in de 
nrs 4 t e m 7 van de 9de jaargang tel
kens een uitneembare „witte bijdrage" 
over raketten De opeenvolgende afle-
venngen vormen nu een min of meer 
sluitend geheel Dit dossier is nu op 
ons sekretanaat verkrijgbaar Onkos
ten 20 frank 
Dossier 1 behandelt de problematiek 
rondom de middellange afstandsraket
ten De eerste bijdrage van Bart Staes 
geeft een overzicht van wat in ver
scheidene officiële organen dienaan
gaande IS verschenen, men denkte o a 
aan het fameuze SIPRI-rapport of jaar
boek De verhoudingen van het aantal 
kernwapens aan beide zijden wordt 
hierin uitvoerig uit de doeken gedaan 

Het tweede deel is een aanvulling van 
het cijfermateriaal samen met de 
Standpunten van VU en VUJO inzake 
de Vredesproblematiek men vindt dan 
rok de persmoties en kongresteksten 
terug van de Volkunie 
Het derde eniaatste deel door Dirk van 
Sichem de Combe gaat dieper in op 
de machtsverhouding in Europa tus
sen de NAVO en de WP Verder 
worden er enkele relevante kaarten 
getoond en licht de auteur even de 
sluier op van de sobere NAVO-kode 
Als aanloop tot het Vredesweekeinde 
met slecht, als aanvullende dokumen-
tatie voor met-deelnemers is het mee
genomen ' Het spreekt als vanzelf dat 
de samenstellers met de pretentie had-

JOERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

VUJO in de jeugdraad 
BRUSSEL - In de „Vlaamse Jeugd
raad" heeft VUJO twee vaste afge
vaardigden Het zijn Mark Demesmae-
ker en Jan Jambon Deze laatste is 
zelfs als voorzitter aangeduid van de 
Werkgroep „Internationale relaties van 
de Vlaamse Jeugd en de Jeugdorgani-
zaties' Dit is met min en verschaft 
onze bescheiden aanwezigheid van 2 
man op de 37 een zekere opwaarde
ring wat met meer dan normaal is als 
men de Vlaams-Nationale ideologie in 
het oog heeft 
De andere open werkgroepen zijn o m 
„Vorming jeugdverantwoordelijken" 
„Jeugdbescherming binnen het Jeugd-
welzijnsbeleid", „Jeugdwerkloosheid" 
en .Terbeschikkingstelling van Infras-
trukturen" 
Het ligt in de bedoeling dat deze 
werkgroepen materiaal bijeenbrengen 
op grond waarvan de Jeugdraad een 
gefundeerd advies kan uitbrengen 
t a v de Gemeenschapsminister van 

VU-Hemiksem 
heropgericht 
Onder de impuls van kamerlid Oktaaf 
Meyntjens is er net voor de gemeente
raadsverkiezingen van 10 oktober II 
een nieuwe afdeling ontstaan in He-
miksem 
Het bestuur is als volgt samengesteld 
voorz Walter Besbrugge, Kleidaallaan 
45 (887 3370), sekret Julien Beckers, 
Heuvelstraat 103 (887 4422) , penn 
Lieve Deheusch, Barreelstr 9, organ 
Leon Wils, Zinkvallaan 6 (8873863), 
prop Rudy Simons, Abdijstraat 46 
(8872540) 
Het ligt in onze bedoeling zo vlug 
mogelijk de vroegere leden weer terug 
samen te brengen en de draad met 
meer te laten vallen, wat in het verle
den reeds meermaals is gebeurd 

Kuituur, de Vlaamse Exekutieve en de 
Vlaamse Raad en dit alles met betrek
king tot welomschreven vraagstukken 
Oe werkgroepen die openstaan voor 
alle deskundigen en geïnteresseerden 
(uit hoofde van hun ervaring en/of 
beroepsbezigheid en -bekwaamheid) 
zijn ook samengesteld uit 7 wijzen, nl 
de afgevaardigden uit de Jeugdraad 
zelf De meeste werkgroepen brengen 
hun advies nog dit jaar uit, de andere 
brengen hun opmerkingen en verzoe
ken en uiterlijk voor de grote vakantie 
'83 binnen (dvsdc) 

Dagen van het 
Vlaamse lied 
te Antwerpen 
De 17e Dagen van het Vlaamse lied, 
die worden georgamzeerd door de 
Vlaamse Volkskunstbeweging m m v 
het ANZ, de VTB-VAB en het Davids-
fonds-Antwerpen en met de steun van 
het Moordstarfonds, vinden plaats op 
zondag 14 november om 15 uur in de 
koncertzaal De Singel, Jan Van Rijs-
wijcklaan te Antwerpen 

Toegangskaarten (150 fr, 120 fr voor 
leden VVKB, ANZ en VTB-VAB en 
lOOfr voor CJP en Plus-3 Pas) kan 
men bekomen op het sekretanaat van 
de VVKB Isabella Brantstraat 28, 
Antwerpen (tel 03-2381626), bij de 
VTB-VAB, St-Jacobsmarkt 45-47, Ant
werpen (tel 03-23434 34) en op het 
ANZ-sekretariaat, Vnjheidstraat 30, 
Antwerpen (tel 03-2379392) 
In de voormiddag heeft een eucharis
tieviering plaats in de St-Jonskerk 
(Mechelseplein) te Antwerpen, die 
wordt opgedragen door prof Herman 
Mertens voor al de overleden Vlaamse 
tekstdichters en kompomsten Het ge
mengd koor Jubilate-Borgerhout o l v 
Kamiel Eist luistert deze viering .•op 

den om een volledigheid op te eisen 
Daartoe was de tijd te beperkt, de 
mankracht te ontoereikend de materie 
veel te komplex, het volume van het 
dossier te bescheiden 
Het kan een handig instrument zijn om 
deelnemers aan diskussieavonden en / 
of debatten voor te bereiden (dvsdc) 

Sierpteister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel 031-88 64 68 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l op de deur 

ZOIK€RC)C 
• t\/laatsch assistente, 25 j , 
zoekt plaats in W-VI Tel 
056-512444 

• Alleenstaande jongedame 
zoekt te huren net huls met hof 
te Kortrijk of omgeving Tel 
056-512444 

• Jongedame, ongehuwd 
zoekt werk als bediende Tien 
jaar ervaring in apoteekbranche 
Vrij vanaf 1 apnl 1983 Zich wen
den Paul Van Grembergen, tel 
091-446790 

• Tolk-vertaler It-Eng-Ned, vrij 
van legerdienst, zoekt betrekking 
in Brussel of ten westen ervan 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Valkeniers, tel 
5691604 

• Gegradueerde in de klinische 
scheikunde zoekt werk vanaf 1-
12-82 (na legerdiensO In bezit 
van rijbewijs C, 25 jaar Van 
Hunskerke, Golfstraat 65, 2610 
Wilnjk 

• Gezins-samtaire helpster, 
26 j , 1 jaar ervanng, zoekt deel
tijdse betrekking in het Tieltse 
Tel 056-51 2444 

• 29-jarige gehuwde vrouw 
zonder specifieke diploma's 
zoekt betrekking als klasseerster 
of ponsster, administratieve 
kracht of iets anders Voor inl Dr 
J Valkeniers Volksvertegen
woordiger, 02-56916 04 

• Jonge ongehuwde A2-eko-
nomische humamora-afgestu-
deerde met 1 jaar ervanng als 
stagiaire bij het NWK, zoekt be
trekking in westelijk deel van 
Brabant Zij heeft volledige ken
nis van Engels en Nederlands en 
noties van Duits en Frans Voor 
inl tel Dr J Valkeniers, Volks-
vert, 02-5691604 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerii 

Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 41 25 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de 
deur 

A N T I E K Z A A K 

M a r c e l A s s e l m a n 

Rollebeekstraat 45 1000 Brussel 

Tel 511 61 33 Prive 569 0318 

Aankoop en verkoop van Hol 
landse Luikse en Vlaamse meu 
beien van de 17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

<5 uilgebreide keus bemeubelde villa s appart en sludio s 
m alle priisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis hatalogus met loto s 

LEOPOLD II LAAN. 205 
a«S8 OOSTDUINKERKE 
TEL 051/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 58214 41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014 21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02 5821312 

De pr i jsbreker 
van het goede meubel 

G r o e n s t r a a t 8 4 2 0 0 0 A N T W E R P E N 

T e l 0 3 / 2 3 6 4 5 3 1 
IJl 1 V 1 10 I )1 10 30 / ( K K I K) t n m i nul H) tji slott ii 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten alle soorten ook 
medikale en anti allergische 
matrassen 

Platteau Lievens 

Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 7456 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02 4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plast iek 

M e r c h t e m s e s t w g 36 
1810 W E M M E L 

Tel 4 6 0 0 4 1 0 

poggenpohi 
e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen Zentrum 

Belgielei 66 
2000 Antwerpen 
Tel 03/23007 72 

W I J bouwen voor u_ 
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d B r a n d e n p v b a 

Wuitenslaan 39 9160 Hamn-e 
Tel 052 47 8809 

Gratis voorstudie en pnisofferte 

FRANSSENS OPTIEK 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne Z 
Tel 21 0896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/2356575 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47 1850 Gnmbergen 
Tel 02 26814 02 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom sanitair 
Alle herstellingen 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel 015 71 1240 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames- heren en kinderkleding 

B -H M 

Bouwpromotoren 
en daklimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel 054 330687 

Loodgieter i j sanitair zink gas 
roof mg waters e r w a r m e r s 
s c h o u w v e g e n en rege len 
mazou tb randers 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19J9 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief 
stiilmeubelen en modern 

TETRONIC 
v e r v a a r d i g t en p laa ts t e l e k t r o n i s c h e 

ALARMSYSTEMEN 

an t i - b rand en - i nb raak , ta l r i j ke re fe ren t i es 
D e n E e c k h o f s t r a a t 2, 2520 E d e g e m - A n t w e r p e n 
Tel 0 3 - 4 4 0 2 6 8 6 B e s t e k o p aanv raag 

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 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel 091 6251 42 

Alle voor land- en tuinbouw 

ENMOCKCN 
moeilijke maten,/ 

akkundige retouche 

D 

«MMt<rkl««rMalur 

t -< i i t ->-r 

• „jj.!.i."-i. • ' j ; iwv,.", i . ' j j ; t^ni.n 

PVBA ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02 251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen 

Over het ganse land 

lustreri* 

mare 
de vriësè 
bar. f u z e l t c i j j n 56c b r u g g * 
050 /35 / 4 04 . 
baan brugge-kortr i jk 

GELD 

onmiddelli jk te bekomen 

bi) 

Frans V A N M O O R T E R 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053 212911 en 053 2127 57 

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 Stnjtem 
Tel 054 33 37 56 

Drukkerij A.D.B. 
Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

qZTv STUDIO 
•^-^ DANN 
02 42869 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

.s ^t^"-^ 
^ ^ " 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
01431 1376 

PVBA SIMILLON 
Tu i tenbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel 054-33 37 25 - 016-
2 3 6 9 7 9 
Elektr ische installatie ook in 
dustr ieel ver l icht ing elektr i 
sche ve rwarm ing 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukker i j t ypo o f fse t 
fabr ikat ie omslagen zakomslagen 

migrostraat 24 9328 d e n d e r m o n d e schoonaarde 

tel 052 42 3 3 0 4 42 3 9 1 6 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV en VIDEO SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 
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28 mi Mensen van bij ons 

Jonge werklozen bouwen eigen bedrijf 

R A M S E L — Drie jonge werklozen werken nu al 
geruime tijd zeer hard om een nieuwe bedrijvigheid 
commercieel leefbaar te maken. Er is nog goede 
hoop ook dat het zal lukken. Maar, hoewel zij 
gekonfronteerd worden met bikkelharde financiële 
beslommeringen liggen zij vooral wakker om nog 
wat anders te presteren dan simpele 
werkverschaffing voor henzelf. Ze willen „zinnige 
dingen" vervaardigen. En daarbij meteen aan 
konkrete ontwikkelingshulp doen. 

Het projekt UNATA, dat inmiddels aan zijn vijfde 
jaargang toe is, werd niet onverdiend vorige * 
zaterdag bedacht met de uitreiking van een 
jaarlijkse prijs door de Stichting-Vic Anciaux. 

W e zijn ter plekke het werk van de ondernemende 
werklozen gaan bekijken... 

Ondernemer Peeters, die her en 
der putbonngen verricht, was ook 
werkzaam in Zaïre Hij werd er met 
alleen gekonfronteerd met de 
technische problemen, de vast
stelling dat nog bergen scholings-
werk te verzetten zijn, maar hij zag 
er ook de enorme ellende Al bij al 
was er voor hem de ervanng dat 
jarenlange ontwikkelingshulp nu 
met meteen groot heil heeft ge
bracht voor de bevolking 
Ook al door het opzadelen van die 
hulpbehoevende volkeren met 
hoog-technologische snufjes 
werd er uiteindelijk in hun leefmi
lieu vooral veel „naar de knoppen 
geholpen'. 

Geen mooie woorden 
in eigen land geraakte ondermeer 
Peeters zijn ergernis niet kwijt 
over de toenemende werkloos
heid, vooral bij jongeren, ook in ei
gen familieknng 
Het bleef met bij doemdenken en 
uitzichtloze mijmenngen Vandaag 
IS er in Ramsel een bednjfje werk
zaam zonder spitstechnologische 
allures, maar dat hoedanook wel
dra voor nieuwe tewerkstelling 
kan zorgen en dan bovendien ook 
nog speldeprikkend kan inwerken 
op het klassieke commerciële veld 
van de ontwikkelingshulp 
Dit bedrijfje dat nog immer (voor
lopig) draait op de krachten van 
dne werklozen heet UNATA, is 
een vzw, en zou met vereende 
krachten omgetoverd worden tot 
kooperatieve UNATA is de afkor
ting van Unie voor Aangepast 
Technologische Assistentie Hoe
wel het entoesiasme van vijf jaren 
geleden alles behalve is vermin
derd, zijn er toch maar drie trek-
paarden overgebleven van het 
paar dozijn pioniers 
Jan Wuyts: „Ikzelf ben de UNA-
TA-ploeg slechts later komen 
vervoegen. Roger Peeters, Denis 
Peeters en Tea Haepers waren 
de initiatiefnemers. 
Aanvankelijk werd niet meteen 
gedacht aan de mogelijkheid om 
via dit nieuw initiatief werklozen 
een zinnige bezigheid te ver
schaffen. 
Er werd aanstoot genomen aan 
de trieste ervaring dat de eenzij
dige overdracht van technologie 
van de rijke landen naar de ont
wikkelingslanden alles behalve 

behoorlijke ontwikkeling en 
vooral geen bevrijding met zich 
bracht 
Zo bijvoorbeeld blijft er de waan
zinnige evolutie van de toene
mende eenvormigheid van de 
kuituren. De evolutie van de 
technologische instrumenten 
zorgt anderzijds bij ons voor een 
komfortabele levenswijze, maar 
meteen moeten we er de vervui
lende aspekten (milieuvervuiling, 
kernenergie en dies meer..) bij 
nemen 

Kortom, het gaat niet goed met 
ons in de rijke landen en ook niet 
met de mensen in de ontwikke
lingslanden WIJ willen niet bij de 
pakken blijven zitten Zeker niet 
als werklozen 
Maar bij mooie woorden inzake 
ontwikkelingshulp willen we het 
ook niet laten. 

Daarom zijn we met enkele men
sen gaan samenwerken in dit 
UNATA-bedrijf dat bruikbare in
strumenten aflevert." 

Gesloten cirkel 

— Wat' maakt U dan zoal? 
Leo Peeters „We zijn begonnen 
met steenpersen, en tiet is nog 
veruit ons „suksesnummer" geble
ven Het IS een simpel instrument 
waarmee behoorlijk grote poreu
ze stenen kunnen gemaakt wor
den Meer dan 300 zijn er inmid
dels gemaakt en verstuurd naar 
onder meer Tanzania, Opper-Vol-
ta en Zaïre 

Het probleem voor ons blijft dat 
we relatief goedkope instrumen
ten aanmaken (alleszins met een 
zeer beperkte winstmarge), maar 
dat de verzendingskosten vnj 
zwaar doorwegen 
Een steenpers bijvoorbeeld ma
ken we voor 10000 frank De 
verpakking kost dan nog eens 
duizend frank, en het boot-trans
port een stevige 7000 frank 
Wel IS het gelukkig zo dat het 
merendeel van onze klanten be
reikt worden via missie-prokures 
Die zorgen dan zelf voor het ver
voer Maar, het blijft onze betrach
ting om ooit rechtstreeks de men
sen te bereiken waarvoor we in
strumenten en machines bouwen 
Voorts maken we windmolens 
voor elektriciteit, windpompmo-
lens, wanmolens (voor graanze-
ven), oliepersen, draadknikmachi-
nes (voor het maken van gevloch
ten draad, dienstig voor afsluitin
gen) Dit laatste toestel is een 
mooi voorbeeld van onze bekom
mernis Met dit eenvoudig instru
ment kunnen de mensen in de 
Derde Wereld zelf omheiningen 
vervaardigen De afsluitingen die 
geleverd worden door multinatio
nale ondernemingen zijn in landen 
als Opper-Volta voor de boeren 
volkomen onbetaalbaar 
Toch zijn er afsluitingen nodig om 
bijvoorbeeld te verhinderen dat de 
geiten de tuinen leegeten en de 
kool niet sparen We leveren krui

wagen-assen en wielen in Eritrea 
Onze pompmolens vinden ander
zijds hun weg naar de Filippijnen, 
Guinee-Bissau, Eritrea, El Salva
dor 
BIJ gelegenheid dragen we tenslot
te een stukje bij om ook in ons 
land de „zachte technologieën" te 
bevorderen De windmolens, maar 
ook het vervaardigen van brood
ovens In feite hebben we mo
menteel zo'n zes produkten ver
vaardigd en produktienjp ge
maakt In het onderzoek om iets 
nieuws te vinden kruipt enorm 
veel tijd, én geld Omdat we enn 
geloven dat we zinnig werk doen 
blijven we hoopvol voortdoen " 
— De vaststelling dat UNATA op 
de krachten van drie werklozen 
draait Is indrukwekkend. 
May De Puysseleir. „Het is met 
steeds zo geweest Bij de start, vijf 
jaren geleden, was er een vrij 
grote groep van 20 tot 30 vrijwilli
gers Met vereende krachten heb
ben we een groot atelier opgericht 
en ingericht Maar hoe gaat dat al 
dat werk in de vrije uurtjes blijven 
presteren kan moeilijk De harde 
kern is overgebleven Omdat er 
nood was aan kontinuiteit, via per
manente onder andere, werd een 
BTK-projekt ingediend Vrij spoe
dig werd die BTKer ons weer 
ontnomen Anderhalf jaar geleden 
werd dan maar uitgekeken naar 
de hulp van werklozen die vnijstel-
ling van stempelkontrole zouden 
genieten 

AIENSEN 
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We zijn nu dus met ons drieën 
Het IS jammer, maar behalve die 
vrijstelling van stempelkontrole, 
hebben we alles behalve steun 
van de overheid Geen BTK-hulp 
meer Ook geen toelating om een 
gewetensbezwaarde bij ons zinvol 
werk te geven 

Nu goed, we doen het met onze 
kleine ploeg en we bouwen voort 
aan een zelf-financierend bedrijf 
Ik mag niet onvermeld laten dat 
we dat zeker niet helemaal alleen 
doen Er blijft nog de steun van 
vrijwilligers Door de verkoop van 
kunstvoorwerpen die sympatizan-
ten voor ons maken brengen we 
wat zaad in het bakje " 

Jan Wuyts: „Hoewel dus niemand 
op de pay-roll staat, hebben we in
derdaad veel geld nodig Het in
richten van het atelier, de koop 
van freesmachines, draaibanken, 
lasautomaten, materialen om de 
machines en instrumenten te ma
ken Op anderhalfjaar hebben we 
al gauw voor 1,5 miljoen frank 
geïnvesteerd' Anderzijds vraagt 
het onderzoek voor het vervaardi
gen van nieuwe produkten nogal 
wat tijd, en materialen om te expe
rimenteren 

We hopen nu allereerst nog ons 
atelier beter te kunnen uitrusten 

Dan kunnen we het produkten-
gamma nog gaan uitbreiden Maar 
vervolgens zullen we ook behoor
lijke public-relationskanalen moe
ten zoeken 

Want de mensen waarvoor wij 
produceren wonen inderdaad niet 
naast de deur En het blijft onze 
zorg om door ons werk mee te 
helpen tal van technische proble
men op te lossen die zich in 
ontwikkelingslanden stellen op het 
gebied van bijvoorbeeld waterwin
ning, woningbouw 

We zullen slechts tot de oprichting 
van een kooperatieve overgaan 
als we voldoende produkten heb
ben en een voldoende afzet vin
den 

We bevinden ons in een gesloten 
cirkel, maar we zullen hem door
breken Zoals we ook de keten 
produktie-uitbuiting-geweld zullen 
breken 

Alleen zouden we nergens staan 

Er zijn bijvoorbeeld de miésiepro-
kures die voor transport zorgen 

We werken ook samen met A TOL 
in Leuven, die mensen hebben 
dezelfde bekommernis als wij, 
maar zij werken meer advizerend 

Wij realizeren anderzijds de ge
zochte aangepaste technologie 

Mettertijd zullen onze afzetproble-
men wel enigszins milderen Zo 
bijvoorbeeld staat ons atelier open 
voor mensen uit derde landen, die 
om een of andere reden tijdelijk in 
ons land verblijven en bij ons 
stage kunnen lopen Ook voor 
on twikkelingshelpers 

v^ BIJ terugkeer naar hun land zijn ze 
^ natuurlijk onze beste ambassa

deurs " (hds) 

UNATA in Ramsel doet met 
met woorden rnaar met handen 
en instrumenten aan ontwikke

lingshulp. Op die manier hopen 
ze bij te dragen tot de bevrijding 
van volkeren In de Derde Wereld. 

Meteen halen ze ook zichzelü uit 
de marginaliteit, want ze willen 
weg-van-de-dop... 

UNATA, Van den Heuvelstraat 131, 
Ramsel Tel 016-56 10.22 
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